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 ںیباتک یماہلا
 ٭1  ١

 ِحول( ؟ےہ لیدبت ِلباقان روا یدبا مالک اک ادُخ ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )ظُوفحم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 کت دبا مالک اک ادخ ےرامہ رپ ےہ اتالمُک لوھپ ۔ےہ یتاھجرم ساھگ ںاہ۔۔۔۔٭ ۴٠:٨ هایعسی
 ۔ےہ مئاق
 ۔اھت ادُخ مالک روا اھت ھتاس ےک ادُخ مالک روا اھت مالک ںیم ادتبِا ۔۔۔۔۔٭١:١ انحُوی

 ےک مالک ےک ادُخ ےس ینافریَغ ہکلب ںیِہن ےس مُخت یناف ُمت ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ١:٢٣ سرطپ١
 ۔وہ ےئُوہ ادَیپ ےس ےرِس ےئن ےہ ِمئاق روا هدنِز وج ےس ہلیِسو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ادخ ۔یھب ںیم ترخآ روا ےہ تراشب یھب ںیم یگدنز یک ایند ےیل ےک نا ۔۔۔۔٭١٠:۶۴ سنُوی
 ۔ےہ یبایماک یڑب وت یہی ۔ںیہن یتلدب ںیتاب یک
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 ۔ںیّھکر دیُِما ےس ّیلست یک ّسدقُم باتِک روا ےس ربص ہکات

 ہک ےل ناج ہی وت ےھجَمَس یناحوُر ای یبن وک پآ ےنپا یئوک رگا ۔۔۔۔٭ ٣b:١Y ںویھتنرک١
 ۔ںیہ مکُح ےک دنوادُخ هو ںُوہ اتھکِل ںیہُمت ںیَم ںیتاب وج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ربمغیپ ینپا ےن سا باتک وج روا رپ لوسر ےک سا روا رپ ادخ !ونموم ۔۔۔۔٭ ١٣٦:Y اسنلا
 ۔ؤال نامیا رپ بس ںیھت یک لزان ےلہپ ےس سا ںیباتک وج روا ےہ یک لزان رپ )ںامزلارخآ)
 مہ ںیرُتا رپ مت )ںیباتک( وج روا یرُتا رپ مہ )باتک( وج ہک ود ہہک روا ۔۔۔۔٭ ٢٩:۴۶ توبکنعلا

 ۔ںیہ ےتھکر نامیا رپ بس
 نامیا رپ سا ںیم ےہ یئامرف لزان ےن ادخ باتک وج ہک ود ہہک روا ۔۔۔۔٭ ۴٢:١۵ ٰیروشلا

 ۔ںیہن رارکتو ثحب ھچک ںیم مت روا ںیم مہ ۔۔۔۔ںوہ اتھکر
 
 
 
 
 

	



 ٭  ٣3
  یریرحت یک ادُخ ےس ہلیسو ےک ںویدوہی صوُصخلاب ںیم لبئاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اتنُچ اناچنہپ اک ںوتاب

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 حرط رہ ٢۔؟هدِئاف ایک ےس ہنتخ روا ےہ ّتیقَوف ایک وک یدوُہی َسپ ١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ٣:١ ںویمور
 ۔أُوہ دُرپس ےک ُنا مالک اک ادُخ ہک ہی رک صاخ ۔تُہب ےس
 روا دوُہُع روا لالج روا قح اک ےنوہ کلاپ ےل روا ںیہ یلیئارِسا هو۔۔۔۔٭ Y:٩ ںویمور
 ۔ںیہ ےک یہ ُنا ےدعو روا تدابِع روا َتعیِرَش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیم دالوا یک ُنا روا ےشخب بوقعی روا قٰحسا وک ُنا ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ٢٩:٢bتوبکنعلا
 هو روا ایک تیانع ہلص اک ُنا یھب ںیم ایند وک نا روا ید رک )ررقم( باتک روا یربمغیپ
 ےگ ںوہ ںیم ںوگول کین یھب ںیم ترخآ
 یشخب توبن روا تموکح روا )تیادہ( باتک وک لیئارسا ینب ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ١٦:Y۵ہیثاجلا
 ۔ید تلیضف رپ ملاع لہا روا ںیئامرف اطع ںیزیچ هزیکاپ روا

 ٭ ۴4

 ےہ اتید تیحالص یک ےنرک تازجعم حضاو وک ںویبن ےک لبئاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اجیھب ےن ادُخ ںیہُنا ہک رپ روط ےک قیدصت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےن َںیم وج ماک هو روا ناِشن ےریم وک ےتوپ ےنپا روا ےٹیب ےنپا ُوت روا۔۔۔۔٭ ١٠:٢ جوُرخ
 ۔ںُوہ یہ ںیَم دنوادخ ہک ول ناج ُمت روا ےئانُس ےئک نایمرد ےکُنا ںیم رصم
 ۔ورک نیِقی اریم ےس ببس ےک یہ ںوماک ےریم۔۔۔۔٭ ١۴:١١ انحُوی

 ںوماک بیِجع روا ںوناِشن ِقفاوُم ےک یضرم ینپا یھب ادُخ یہ ھتاس روا۔۔۔۔٭ ٢:۴ ںویناربع
 یہاوگ یک ُسا ےس ہعیرذ ےک ںوتمعن یک ُسدقلا ُحوُر روا ںوزجعُم ےک حرط حرط روا
 ۔اہر اتید
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےئآ رک ےل تازجعم ےئوہ ےلھک ساپ ےراہمت ٰیسوم روا۔۔۔۔٭ ٢:٩٢ ةرقبلا
 ےس مکح ےک ادخ روا ںوہ اتید رک تسردنت وک صربا روا ےھدنا روا۔۔۔۔٭ ٣:۴٩ نارمع لا
 عمج ںیم ںورھگ ےنپا وج روا وہ ےتآ رک اھک مت ھچک وج روا ںوہ اتید لاڈ ناج ںیم ےدرم
 ےیل ےراہمت ںیم ںوتاب نا وت وہ نامیا بحاص مت رگا ںوہ اتید اتب وک مت بس وہ ےتھکر رک
 ےہ یناشن )یک ادخ تردق(
 ۔ود ہہک )ےس نا ربمغیپ ےا(۔۔۔۔٭ ٣:١٨٣ نارمع لا

 
 
 

	

 ٭  ٣3
  یریرحت یک ادُخ ےس ہلیسو ےک ںویدوہی صوُصخلاب ںیم لبئاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اتنُچ اناچنہپ اک ںوتاب

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 حرط رہ ٢۔؟هدِئاف ایک ےس ہنتخ روا ےہ ّتیقَوف ایک وک یدوُہی َسپ ١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ٣:١ ںویمور
 ۔أُوہ دُرپس ےک ُنا مالک اک ادُخ ہک ہی رک صاخ ۔تُہب ےس
 روا دوُہُع روا لالج روا قح اک ےنوہ کلاپ ےل روا ںیہ یلیئارِسا هو۔۔۔۔٭ Y:٩ ںویمور
 ۔ںیہ ےک یہ ُنا ےدعو روا تدابِع روا َتعیِرَش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیم دالوا یک ُنا روا ےشخب بوقعی روا قٰحسا وک ُنا ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ٢٩:٢bتوبکنعلا
 هو روا ایک تیانع ہلص اک ُنا یھب ںیم ایند وک نا روا ید رک )ررقم( باتک روا یربمغیپ
 ےگ ںوہ ںیم ںوگول کین یھب ںیم ترخآ
 یشخب توبن روا تموکح روا )تیادہ( باتک وک لیئارسا ینب ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ١٦:Y۵ہیثاجلا
 ۔ید تلیضف رپ ملاع لہا روا ںیئامرف اطع ںیزیچ هزیکاپ روا

 ٭ ۴4

 ےہ اتید تیحالص یک ےنرک تازجعم حضاو وک ںویبن ےک لبئاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اجیھب ےن ادُخ ںیہُنا ہک رپ روط ےک قیدصت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےن َںیم وج ماک هو روا ناِشن ےریم وک ےتوپ ےنپا روا ےٹیب ےنپا ُوت روا۔۔۔۔٭ ١٠:٢ جوُرخ
 ۔ںُوہ یہ ںیَم دنوادخ ہک ول ناج ُمت روا ےئانُس ےئک نایمرد ےکُنا ںیم رصم
 ۔ورک نیِقی اریم ےس ببس ےک یہ ںوماک ےریم۔۔۔۔٭ ١۴:١١ انحُوی

 ںوماک بیِجع روا ںوناِشن ِقفاوُم ےک یضرم ینپا یھب ادُخ یہ ھتاس روا۔۔۔۔٭ ٢:۴ ںویناربع
 یہاوگ یک ُسا ےس ہعیرذ ےک ںوتمعن یک ُسدقلا ُحوُر روا ںوزجعُم ےک حرط حرط روا
 ۔اہر اتید
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےئآ رک ےل تازجعم ےئوہ ےلھک ساپ ےراہمت ٰیسوم روا۔۔۔۔٭ ٢:٩٢ ةرقبلا
 ےس مکح ےک ادخ روا ںوہ اتید رک تسردنت وک صربا روا ےھدنا روا۔۔۔۔٭ ٣:۴٩ نارمع لا
 عمج ںیم ںورھگ ےنپا وج روا وہ ےتآ رک اھک مت ھچک وج روا ںوہ اتید لاڈ ناج ںیم ےدرم
 ےیل ےراہمت ںیم ںوتاب نا وت وہ نامیا بحاص مت رگا ںوہ اتید اتب وک مت بس وہ ےتھکر رک
 ےہ یناشن )یک ادخ تردق(
 ۔ود ہہک )ےس نا ربمغیپ ےا(۔۔۔۔٭ ٣:١٨٣ نارمع لا

 
 
 

	

 ٭  ٣3
  یریرحت یک ادُخ ےس ہلیسو ےک ںویدوہی صوُصخلاب ںیم لبئاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اتنُچ اناچنہپ اک ںوتاب

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 حرط رہ ٢۔؟هدِئاف ایک ےس ہنتخ روا ےہ ّتیقَوف ایک وک یدوُہی َسپ ١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ٣:١ ںویمور
 ۔أُوہ دُرپس ےک ُنا مالک اک ادُخ ہک ہی رک صاخ ۔تُہب ےس
 روا دوُہُع روا لالج روا قح اک ےنوہ کلاپ ےل روا ںیہ یلیئارِسا هو۔۔۔۔٭ Y:٩ ںویمور
 ۔ںیہ ےک یہ ُنا ےدعو روا تدابِع روا َتعیِرَش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیم دالوا یک ُنا روا ےشخب بوقعی روا قٰحسا وک ُنا ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ٢٩:٢bتوبکنعلا
 هو روا ایک تیانع ہلص اک ُنا یھب ںیم ایند وک نا روا ید رک )ررقم( باتک روا یربمغیپ
 ےگ ںوہ ںیم ںوگول کین یھب ںیم ترخآ
 یشخب توبن روا تموکح روا )تیادہ( باتک وک لیئارسا ینب ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ١٦:Y۵ہیثاجلا
 ۔ید تلیضف رپ ملاع لہا روا ںیئامرف اطع ںیزیچ هزیکاپ روا

 ٭ ۴4

 ےہ اتید تیحالص یک ےنرک تازجعم حضاو وک ںویبن ےک لبئاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اجیھب ےن ادُخ ںیہُنا ہک رپ روط ےک قیدصت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےن َںیم وج ماک هو روا ناِشن ےریم وک ےتوپ ےنپا روا ےٹیب ےنپا ُوت روا۔۔۔۔٭ ١٠:٢ جوُرخ
 ۔ںُوہ یہ ںیَم دنوادخ ہک ول ناج ُمت روا ےئانُس ےئک نایمرد ےکُنا ںیم رصم
 ۔ورک نیِقی اریم ےس ببس ےک یہ ںوماک ےریم۔۔۔۔٭ ١۴:١١ انحُوی

 ںوماک بیِجع روا ںوناِشن ِقفاوُم ےک یضرم ینپا یھب ادُخ یہ ھتاس روا۔۔۔۔٭ ٢:۴ ںویناربع
 یہاوگ یک ُسا ےس ہعیرذ ےک ںوتمعن یک ُسدقلا ُحوُر روا ںوزجعُم ےک حرط حرط روا
 ۔اہر اتید
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےئآ رک ےل تازجعم ےئوہ ےلھک ساپ ےراہمت ٰیسوم روا۔۔۔۔٭ ٢:٩٢ ةرقبلا
 ےس مکح ےک ادخ روا ںوہ اتید رک تسردنت وک صربا روا ےھدنا روا۔۔۔۔٭ ٣:۴٩ نارمع لا
 عمج ںیم ںورھگ ےنپا وج روا وہ ےتآ رک اھک مت ھچک وج روا ںوہ اتید لاڈ ناج ںیم ےدرم
 ےیل ےراہمت ںیم ںوتاب نا وت وہ نامیا بحاص مت رگا ںوہ اتید اتب وک مت بس وہ ےتھکر رک
 ےہ یناشن )یک ادخ تردق(
 ۔ود ہہک )ےس نا ربمغیپ ےا(۔۔۔۔٭ ٣:١٨٣ نارمع لا

 
 
 

	

 ٭  ٣3
  یریرحت یک ادُخ ےس ہلیسو ےک ںویدوہی صوُصخلاب ںیم لبئاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اتنُچ اناچنہپ اک ںوتاب

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 حرط رہ ٢۔؟هدِئاف ایک ےس ہنتخ روا ےہ ّتیقَوف ایک وک یدوُہی َسپ ١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ٣:١ ںویمور
 ۔أُوہ دُرپس ےک ُنا مالک اک ادُخ ہک ہی رک صاخ ۔تُہب ےس
 روا دوُہُع روا لالج روا قح اک ےنوہ کلاپ ےل روا ںیہ یلیئارِسا هو۔۔۔۔٭ Y:٩ ںویمور
 ۔ںیہ ےک یہ ُنا ےدعو روا تدابِع روا َتعیِرَش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیم دالوا یک ُنا روا ےشخب بوقعی روا قٰحسا وک ُنا ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ٢٩:٢bتوبکنعلا
 هو روا ایک تیانع ہلص اک ُنا یھب ںیم ایند وک نا روا ید رک )ررقم( باتک روا یربمغیپ
 ےگ ںوہ ںیم ںوگول کین یھب ںیم ترخآ
 یشخب توبن روا تموکح روا )تیادہ( باتک وک لیئارسا ینب ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ١٦:Y۵ہیثاجلا
 ۔ید تلیضف رپ ملاع لہا روا ںیئامرف اطع ںیزیچ هزیکاپ روا

 ٭ ۴4

 ےہ اتید تیحالص یک ےنرک تازجعم حضاو وک ںویبن ےک لبئاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اجیھب ےن ادُخ ںیہُنا ہک رپ روط ےک قیدصت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےن َںیم وج ماک هو روا ناِشن ےریم وک ےتوپ ےنپا روا ےٹیب ےنپا ُوت روا۔۔۔۔٭ ١٠:٢ جوُرخ
 ۔ںُوہ یہ ںیَم دنوادخ ہک ول ناج ُمت روا ےئانُس ےئک نایمرد ےکُنا ںیم رصم
 ۔ورک نیِقی اریم ےس ببس ےک یہ ںوماک ےریم۔۔۔۔٭ ١۴:١١ انحُوی

 ںوماک بیِجع روا ںوناِشن ِقفاوُم ےک یضرم ینپا یھب ادُخ یہ ھتاس روا۔۔۔۔٭ ٢:۴ ںویناربع
 یہاوگ یک ُسا ےس ہعیرذ ےک ںوتمعن یک ُسدقلا ُحوُر روا ںوزجعُم ےک حرط حرط روا
 ۔اہر اتید
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےئآ رک ےل تازجعم ےئوہ ےلھک ساپ ےراہمت ٰیسوم روا۔۔۔۔٭ ٢:٩٢ ةرقبلا
 ےس مکح ےک ادخ روا ںوہ اتید رک تسردنت وک صربا روا ےھدنا روا۔۔۔۔٭ ٣:۴٩ نارمع لا
 عمج ںیم ںورھگ ےنپا وج روا وہ ےتآ رک اھک مت ھچک وج روا ںوہ اتید لاڈ ناج ںیم ےدرم
 ےیل ےراہمت ںیم ںوتاب نا وت وہ نامیا بحاص مت رگا ںوہ اتید اتب وک مت بس وہ ےتھکر رک
 ےہ یناشن )یک ادخ تردق(
 ۔ود ہہک )ےس نا ربمغیپ ےا(۔۔۔۔٭ ٣:١٨٣ نارمع لا

 
 
 

	



 ٭ ۵5

 ‘‘اتہاچ’’ ظفحت ےس ڑاگب روا یلیدبت اک ںوباتک یماہلا مامت ینپا ادُخ ایک
 )تین؍دصقم( ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 رپ ّیٹم ںیم ّیٹھب وج دننام یک یدناچ ُسا ۔ےہ کاپ ِ◌ مالک اک دنوادُخ ۔۔۔۔٭ b ۔ ١٢:٦ رُوبز
 ےئاچب کت ہشیمہ ےس تشپ سِا وک ُنا یہ ُوت ۔۔۔۔وہ یئگ یک فاص راب تاس روا یئگ یئات
 ۔اگ ےھکر
 ںیم اسیجً انیقی ہکےہ اتامرف رک اھک مسق جاوفالا بر ٢۴۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ٢٦ روا ٢Y:١Y هایعسی
 یراس ٢۶۔۔۔اگیئآ ںیم عوقو یہ اسیو ایک هدارا ےن ںیم اسیج روا اگیئاج وہ یہ اسیو اہاچ ےن
 جاوفالا بر ہکنویک ٢٧۔۔۔۔٭ ےہ ایگ ایاھڑب ھتاہ یہی رپ ںوموق بس روا ےہ یہی تباب یک ایند
 ؟اگیکور نوک ےُسا ےہ ایگ ایاھڑب ھتاہ اکسا روا ؟ اگیرک لطاب ےسا نوک ۔ےہ ایک هدارا ےن
 ۔
  ۔یگ ںیلٹ ہن زِگرہ ںیتاب یریم نِکیل ےگ ںیئاج لٹ ںیِمز روا نامسآ ۔۔۔۔٭٣۵:٢Y یتم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نابہگن ےک سا یہ مہ روا ےہ یراُتا ےن ںیمہ تحیصن )باتک( ہی کشےب ۔۔۔۔٭ ١۵:٩رجحلا
 ۔ںیہ
 رہ روا ۔۔)رک روغ( یک ںولاو ےنھڑپ )نآرق ینعی( رکذ رھپ ۔۔۔۔٭ b روا  ٣:٣b تفصلا

 ۔یک تظافح یک سا ےس شکرس ناطیش
 

 ٭  ۶6

 ‘‘لہا’’ اک ظفحت ےس ڑاگب روا یلیدبت یک ںوباتک یماہلا مامت ینپا ادُخ ایک
   )ترُدق؍تقاط(؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ینپا ںیم روا یگ ےہر مئاق تحلصم یریم ۔۔۔ ںوہ ادخ ںیم ہک ۔۔۔۔٭١٠ ۔ Y٦:٩ هایعسی
 ۔ اگنورک یروپ لکلاب یضرم
 ہن وہ ےتناج وک ّسدقُم بِاتِک ہن ہکوہ ںیِہن هارمُگ ےس ببس سِا ُمت ایک ۔۔۔۔٭ ١٢:٢Y سقرم
 ۔؟وک تُردق یک ادُخ
 ۔یگ ںیلٹ ہن زِگرہ ںیتاب یریم نِکیل ےگ ںیئاج لٹ نیِمز روا نامسآ ۔۔۔۔٭ ٢١:٣٣ اقُول
 ۔)ںیِہن نکمُم انوہ لِطاب اک ّسدقُم بِاتک روا( ۔۔۔۔٭ ١٠:٣۵ انحُوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہن الاو ےنلدب یئوک وک ںوتاب یک سا ۔۔۔۔٭ ٦:١١۵ ماعنالا
 ےہ یبایماک یڑب وت یہی ۔ںیہن یتلدب ںیتاب یک ادخ ۔۔۔۔٭ ١٠:٦Y سنوی
 اتید اتب ںیتاب یک بیغ وک( سا وت ےئامرف دنسپ وک ربمغیپ سج ںاہ ۔۔۔۔٭ ٢٨ ۔ b٢:٢٦ نج لا
 ےن ںوہنا ہک ےئامرف مولعم ہکات ۔۔ےہ اتید رک ررقم نابہگن ےھچیپ روا ےگآ ےک )سا روا
  ۔ںیہ ےئید اچنہپ ماغیپ ےک راگدرورپ ےنپا

 
 
 

	

 ٭ ۵5

 ‘‘اتہاچ’’ ظفحت ےس ڑاگب روا یلیدبت اک ںوباتک یماہلا مامت ینپا ادُخ ایک
 )تین؍دصقم( ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 رپ ّیٹم ںیم ّیٹھب وج دننام یک یدناچ ُسا ۔ےہ کاپ ِ◌ مالک اک دنوادُخ ۔۔۔۔٭ b ۔ ١٢:٦ رُوبز
 ےئاچب کت ہشیمہ ےس تشپ سِا وک ُنا یہ ُوت ۔۔۔۔وہ یئگ یک فاص راب تاس روا یئگ یئات
 ۔اگ ےھکر
 ںیم اسیجً انیقی ہکےہ اتامرف رک اھک مسق جاوفالا بر ٢۴۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ٢٦ روا ٢Y:١Y هایعسی
 یراس ٢۶۔۔۔اگیئآ ںیم عوقو یہ اسیو ایک هدارا ےن ںیم اسیج روا اگیئاج وہ یہ اسیو اہاچ ےن
 جاوفالا بر ہکنویک ٢٧۔۔۔۔٭ ےہ ایگ ایاھڑب ھتاہ یہی رپ ںوموق بس روا ےہ یہی تباب یک ایند
 ؟اگیکور نوک ےُسا ےہ ایگ ایاھڑب ھتاہ اکسا روا ؟ اگیرک لطاب ےسا نوک ۔ےہ ایک هدارا ےن
 ۔
  ۔یگ ںیلٹ ہن زِگرہ ںیتاب یریم نِکیل ےگ ںیئاج لٹ ںیِمز روا نامسآ ۔۔۔۔٭٣۵:٢Y یتم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نابہگن ےک سا یہ مہ روا ےہ یراُتا ےن ںیمہ تحیصن )باتک( ہی کشےب ۔۔۔۔٭ ١۵:٩رجحلا
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 ۔یک تظافح یک سا ےس شکرس ناطیش
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 ٭ ۵5
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 ۔اگ ےھکر
 ںیم اسیجً انیقی ہکےہ اتامرف رک اھک مسق جاوفالا بر ٢۴۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ٢٦ روا ٢Y:١Y هایعسی
 یراس ٢۶۔۔۔اگیئآ ںیم عوقو یہ اسیو ایک هدارا ےن ںیم اسیج روا اگیئاج وہ یہ اسیو اہاچ ےن
 جاوفالا بر ہکنویک ٢٧۔۔۔۔٭ ےہ ایگ ایاھڑب ھتاہ یہی رپ ںوموق بس روا ےہ یہی تباب یک ایند
 ؟اگیکور نوک ےُسا ےہ ایگ ایاھڑب ھتاہ اکسا روا ؟ اگیرک لطاب ےسا نوک ۔ےہ ایک هدارا ےن
 ۔
  ۔یگ ںیلٹ ہن زِگرہ ںیتاب یریم نِکیل ےگ ںیئاج لٹ ںیِمز روا نامسآ ۔۔۔۔٭٣۵:٢Y یتم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نابہگن ےک سا یہ مہ روا ےہ یراُتا ےن ںیمہ تحیصن )باتک( ہی کشےب ۔۔۔۔٭ ١۵:٩رجحلا
 ۔ںیہ
 رہ روا ۔۔)رک روغ( یک ںولاو ےنھڑپ )نآرق ینعی( رکذ رھپ ۔۔۔۔٭ b روا  ٣:٣b تفصلا

 ۔یک تظافح یک سا ےس شکرس ناطیش
 

 ٭  ۶6

 ‘‘لہا’’ اک ظفحت ےس ڑاگب روا یلیدبت یک ںوباتک یماہلا مامت ینپا ادُخ ایک
   )ترُدق؍تقاط(؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ینپا ںیم روا یگ ےہر مئاق تحلصم یریم ۔۔۔ ںوہ ادخ ںیم ہک ۔۔۔۔٭١٠ ۔ Y٦:٩ هایعسی
 ۔ اگنورک یروپ لکلاب یضرم
 ہن وہ ےتناج وک ّسدقُم بِاتِک ہن ہکوہ ںیِہن هارمُگ ےس ببس سِا ُمت ایک ۔۔۔۔٭ ١٢:٢Y سقرم
 ۔؟وک تُردق یک ادُخ
 ۔یگ ںیلٹ ہن زِگرہ ںیتاب یریم نِکیل ےگ ںیئاج لٹ نیِمز روا نامسآ ۔۔۔۔٭ ٢١:٣٣ اقُول
 ۔)ںیِہن نکمُم انوہ لِطاب اک ّسدقُم بِاتک روا( ۔۔۔۔٭ ١٠:٣۵ انحُوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہن الاو ےنلدب یئوک وک ںوتاب یک سا ۔۔۔۔٭ ٦:١١۵ ماعنالا
 ےہ یبایماک یڑب وت یہی ۔ںیہن یتلدب ںیتاب یک ادخ ۔۔۔۔٭ ١٠:٦Y سنوی
 اتید اتب ںیتاب یک بیغ وک( سا وت ےئامرف دنسپ وک ربمغیپ سج ںاہ ۔۔۔۔٭ ٢٨ ۔ b٢:٢٦ نج لا
 ےن ںوہنا ہک ےئامرف مولعم ہکات ۔۔ےہ اتید رک ررقم نابہگن ےھچیپ روا ےگآ ےک )سا روا
  ۔ںیہ ےئید اچنہپ ماغیپ ےک راگدرورپ ےنپا

 
 
 

	

 ٭ ۵5

 ‘‘اتہاچ’’ ظفحت ےس ڑاگب روا یلیدبت اک ںوباتک یماہلا مامت ینپا ادُخ ایک
 )تین؍دصقم( ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 رپ ّیٹم ںیم ّیٹھب وج دننام یک یدناچ ُسا ۔ےہ کاپ ِ◌ مالک اک دنوادُخ ۔۔۔۔٭ b ۔ ١٢:٦ رُوبز
 ےئاچب کت ہشیمہ ےس تشپ سِا وک ُنا یہ ُوت ۔۔۔۔وہ یئگ یک فاص راب تاس روا یئگ یئات
 ۔اگ ےھکر
 ںیم اسیجً انیقی ہکےہ اتامرف رک اھک مسق جاوفالا بر ٢۴۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ٢٦ روا ٢Y:١Y هایعسی
 یراس ٢۶۔۔۔اگیئآ ںیم عوقو یہ اسیو ایک هدارا ےن ںیم اسیج روا اگیئاج وہ یہ اسیو اہاچ ےن
 جاوفالا بر ہکنویک ٢٧۔۔۔۔٭ ےہ ایگ ایاھڑب ھتاہ یہی رپ ںوموق بس روا ےہ یہی تباب یک ایند
 ؟اگیکور نوک ےُسا ےہ ایگ ایاھڑب ھتاہ اکسا روا ؟ اگیرک لطاب ےسا نوک ۔ےہ ایک هدارا ےن
 ۔
  ۔یگ ںیلٹ ہن زِگرہ ںیتاب یریم نِکیل ےگ ںیئاج لٹ ںیِمز روا نامسآ ۔۔۔۔٭٣۵:٢Y یتم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نابہگن ےک سا یہ مہ روا ےہ یراُتا ےن ںیمہ تحیصن )باتک( ہی کشےب ۔۔۔۔٭ ١۵:٩رجحلا
 ۔ںیہ
 رہ روا ۔۔)رک روغ( یک ںولاو ےنھڑپ )نآرق ینعی( رکذ رھپ ۔۔۔۔٭ b روا  ٣:٣b تفصلا

 ۔یک تظافح یک سا ےس شکرس ناطیش
 

 ٭  ۶6

 ‘‘لہا’’ اک ظفحت ےس ڑاگب روا یلیدبت یک ںوباتک یماہلا مامت ینپا ادُخ ایک
   )ترُدق؍تقاط(؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ینپا ںیم روا یگ ےہر مئاق تحلصم یریم ۔۔۔ ںوہ ادخ ںیم ہک ۔۔۔۔٭١٠ ۔ Y٦:٩ هایعسی
 ۔ اگنورک یروپ لکلاب یضرم
 ہن وہ ےتناج وک ّسدقُم بِاتِک ہن ہکوہ ںیِہن هارمُگ ےس ببس سِا ُمت ایک ۔۔۔۔٭ ١٢:٢Y سقرم
 ۔؟وک تُردق یک ادُخ
 ۔یگ ںیلٹ ہن زِگرہ ںیتاب یریم نِکیل ےگ ںیئاج لٹ نیِمز روا نامسآ ۔۔۔۔٭ ٢١:٣٣ اقُول
 ۔)ںیِہن نکمُم انوہ لِطاب اک ّسدقُم بِاتک روا( ۔۔۔۔٭ ١٠:٣۵ انحُوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہن الاو ےنلدب یئوک وک ںوتاب یک سا ۔۔۔۔٭ ٦:١١۵ ماعنالا
 ےہ یبایماک یڑب وت یہی ۔ںیہن یتلدب ںیتاب یک ادخ ۔۔۔۔٭ ١٠:٦Y سنوی
 اتید اتب ںیتاب یک بیغ وک( سا وت ےئامرف دنسپ وک ربمغیپ سج ںاہ ۔۔۔۔٭ ٢٨ ۔ b٢:٢٦ نج لا
 ےن ںوہنا ہک ےئامرف مولعم ہکات ۔۔ےہ اتید رک ررقم نابہگن ےھچیپ روا ےگآ ےک )سا روا
  ۔ںیہ ےئید اچنہپ ماغیپ ےک راگدرورپ ےنپا

 
 
 

	



 ٭ ٧7

 ُسا هو ہک اگ ےد تزاجا وک ںوناسنا ای ںوحوردب ،ناطیش یھبک ادُخ ایک
 وک ترابع لصا یک ںوباتک یماہلا وک ‘‘ترُدق’’ روا‘‘دصقم’’ ےنپا ےک
 اجیھب دوُخ ےن ُسا وک نج ںیئانب ماکان  ےس ےنرک لیدبت روا ےنڑاگب
 )ظفل لِب فیرحت( ؟ےہ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےریم ماجنا هو۔اگ وہ ےہ اتلکن ےس ہنم ےریم وج مالک اریم حرط یسا۔۔۔۔٭ ۵۵:١١ هایعسی
 ماک سا روا اگ ےرک اروپےسا هو یگ وہ شہاوخ یریم ھچک وج ہکلباگ ےئآ ہن سپاو ساپ
 ۔اگ وہ رثوم اھجیب ےسا ےن ںیم ےئل ےک سک سج ںیم
 ےس ےناج ٹِم ےک ظفل کیا ےک َتعیِرَش اناج لٹ اک نیِمز روا نامسآ نِکیل۔۔۔۔٭ ١۶:١٧ اقُول
 ۔ےہ ناسآ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہی اک سا( رگم اجیھب ںیہن یبن روا لوسر یئوک ےلہپ ےس مت ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ٢٢:۵٢ جح لا
 ۔اھت اتید لاڈ )ہسوسو( ںیم وزرآ یک سا ناطیش وت اھت اترک وزرآ یئوک هو بج )ہک اھت لاح
 طوبضم وک ںوتیآ ینپا ادخ رھپ ۔ےہ اتیدرک رود وک سا ادخ ےہ اتلاڈ ناطیش )ہسوسو( وج وت
 ےہ الاو تمکح روا الاو ملع ادخ روا ۔ےہ اتیدرک
 رہ روا ۔۔۔۔)رک روغ( یک ںولاو ےنھڑپ )نآرق ینعی( رکذ رھپ۔۔۔۔٭ ٧ روا ٣٧:٣ تفصلا

 ۔یک تظافح یک سا ےس شکرس ناطیش
 وت۔۔۔ےتال انب ٹوھج تاب یئوک تبسن یرامہ ربمغیپ ہی رگا۔۔۔۔٭۵١ روا ۴٧ ۔ ۶٩:۴۴ ہقاح لا
 یئوک ےس ںیم مت رھپ۔۔۔ےتلاڈ ٹاک ندرگ گر یک نا رھپ۔۔۔ےتیل ڑکپ ھتاہ انہاد اک نا مہ
 ۔ےہ نیقی لباق قحرب ہی ہک ںیہن کش ھچک روا :۵١۔۔۔۔اتوہ ہن الاو ےنکور ےس سا )ںیمہ(
 

 ٭ ٨8

 ریقحت ینابُز یک ںوباتک یماہلا هو ہک ےہ نکمم ےئلیک ںوناسنا ہی ایک
 فیرحت( ؟ےس ےنرک حیرشت طلغ ای ےس ےنید ہلاوح طلغ اک ُنا ،ںیرک
 )نم لِب

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںیہ زاباغد روا وگ هدوُہب روا شکرس گول ےس تُہب ہکنُویِک١٠۔۔۔۔٭١١ ۔ ١:١٠ سطیط
 رِطاخ یک عفن زئاجان گول ہی ۔ےئہاچ انرک دنب ہنُم اک ُنا ١١۔ےس ںیم ںونُوتخم رک صاخ
 ۔ںیہ ےتید رک هابت رھگ ےک رھگ رک اھکِس ںیتاب ہتسیاشان
 نابز وک )تاروت( باتک ہک ںیہ ےسیا ےضعب ںیم )باتک ِلہا( نا روا۔۔۔۔٭ b٨:٣ نارمع لا
 ےہ ےس ںیم باتک ںیہ ےتھڑپ هو ھچک وج ہک وھجمس مت ہکات ںیہ ےتھڑپ رک ڑورم ڑورم
 ےہ )اوہ لزان( ےس فرط یک ادخ هو ہک ںیہ ےتہک روا ےہ ںیہن ےس ںیم باتک هو ہکنالاح
 ےتناج )تاب ہی( روا ںیہ ےتلوب ٹوھج رپ ادخ روا اتوہ ںیہن ےس فرط یک ادخ هو ہکنالاح
 ۔ںیہ یھب

 
 
 
 

	

 ٭ ٧7

 ُسا هو ہک اگ ےد تزاجا وک ںوناسنا ای ںوحوردب ،ناطیش یھبک ادُخ ایک
 وک ترابع لصا یک ںوباتک یماہلا وک ‘‘ترُدق’’ روا‘‘دصقم’’ ےنپا ےک
 اجیھب دوُخ ےن ُسا وک نج ںیئانب ماکان  ےس ےنرک لیدبت روا ےنڑاگب
 )ظفل لِب فیرحت( ؟ےہ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےریم ماجنا هو۔اگ وہ ےہ اتلکن ےس ہنم ےریم وج مالک اریم حرط یسا۔۔۔۔٭ ۵۵:١١ هایعسی
 ماک سا روا اگ ےرک اروپےسا هو یگ وہ شہاوخ یریم ھچک وج ہکلباگ ےئآ ہن سپاو ساپ
 ۔اگ وہ رثوم اھجیب ےسا ےن ںیم ےئل ےک سک سج ںیم
 ےس ےناج ٹِم ےک ظفل کیا ےک َتعیِرَش اناج لٹ اک نیِمز روا نامسآ نِکیل۔۔۔۔٭ ١۶:١٧ اقُول
 ۔ےہ ناسآ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہی اک سا( رگم اجیھب ںیہن یبن روا لوسر یئوک ےلہپ ےس مت ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ٢٢:۵٢ جح لا
 ۔اھت اتید لاڈ )ہسوسو( ںیم وزرآ یک سا ناطیش وت اھت اترک وزرآ یئوک هو بج )ہک اھت لاح
 طوبضم وک ںوتیآ ینپا ادخ رھپ ۔ےہ اتیدرک رود وک سا ادخ ےہ اتلاڈ ناطیش )ہسوسو( وج وت
 ےہ الاو تمکح روا الاو ملع ادخ روا ۔ےہ اتیدرک
 رہ روا ۔۔۔۔)رک روغ( یک ںولاو ےنھڑپ )نآرق ینعی( رکذ رھپ۔۔۔۔٭ ٧ روا ٣٧:٣ تفصلا

 ۔یک تظافح یک سا ےس شکرس ناطیش
 وت۔۔۔ےتال انب ٹوھج تاب یئوک تبسن یرامہ ربمغیپ ہی رگا۔۔۔۔٭۵١ روا ۴٧ ۔ ۶٩:۴۴ ہقاح لا
 یئوک ےس ںیم مت رھپ۔۔۔ےتلاڈ ٹاک ندرگ گر یک نا رھپ۔۔۔ےتیل ڑکپ ھتاہ انہاد اک نا مہ
 ۔ےہ نیقی لباق قحرب ہی ہک ںیہن کش ھچک روا :۵١۔۔۔۔اتوہ ہن الاو ےنکور ےس سا )ںیمہ(
 

 ٭ ٨8

 ریقحت ینابُز یک ںوباتک یماہلا هو ہک ےہ نکمم ےئلیک ںوناسنا ہی ایک
 فیرحت( ؟ےس ےنرک حیرشت طلغ ای ےس ےنید ہلاوح طلغ اک ُنا ،ںیرک
 )نم لِب

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںیہ زاباغد روا وگ هدوُہب روا شکرس گول ےس تُہب ہکنُویِک١٠۔۔۔۔٭١١ ۔ ١:١٠ سطیط
 رِطاخ یک عفن زئاجان گول ہی ۔ےئہاچ انرک دنب ہنُم اک ُنا ١١۔ےس ںیم ںونُوتخم رک صاخ
 ۔ںیہ ےتید رک هابت رھگ ےک رھگ رک اھکِس ںیتاب ہتسیاشان
 نابز وک )تاروت( باتک ہک ںیہ ےسیا ےضعب ںیم )باتک ِلہا( نا روا۔۔۔۔٭ b٨:٣ نارمع لا
 ےہ ےس ںیم باتک ںیہ ےتھڑپ هو ھچک وج ہک وھجمس مت ہکات ںیہ ےتھڑپ رک ڑورم ڑورم
 ےہ )اوہ لزان( ےس فرط یک ادخ هو ہک ںیہ ےتہک روا ےہ ںیہن ےس ںیم باتک هو ہکنالاح
 ےتناج )تاب ہی( روا ںیہ ےتلوب ٹوھج رپ ادخ روا اتوہ ںیہن ےس فرط یک ادخ هو ہکنالاح
 ۔ںیہ یھب

 
 
 
 

	

 ٭ ٧7

 ُسا هو ہک اگ ےد تزاجا وک ںوناسنا ای ںوحوردب ،ناطیش یھبک ادُخ ایک
 وک ترابع لصا یک ںوباتک یماہلا وک ‘‘ترُدق’’ روا‘‘دصقم’’ ےنپا ےک
 اجیھب دوُخ ےن ُسا وک نج ںیئانب ماکان  ےس ےنرک لیدبت روا ےنڑاگب
 )ظفل لِب فیرحت( ؟ےہ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےریم ماجنا هو۔اگ وہ ےہ اتلکن ےس ہنم ےریم وج مالک اریم حرط یسا۔۔۔۔٭ ۵۵:١١ هایعسی
 ماک سا روا اگ ےرک اروپےسا هو یگ وہ شہاوخ یریم ھچک وج ہکلباگ ےئآ ہن سپاو ساپ
 ۔اگ وہ رثوم اھجیب ےسا ےن ںیم ےئل ےک سک سج ںیم
 ےس ےناج ٹِم ےک ظفل کیا ےک َتعیِرَش اناج لٹ اک نیِمز روا نامسآ نِکیل۔۔۔۔٭ ١۶:١٧ اقُول
 ۔ےہ ناسآ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہی اک سا( رگم اجیھب ںیہن یبن روا لوسر یئوک ےلہپ ےس مت ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ٢٢:۵٢ جح لا
 ۔اھت اتید لاڈ )ہسوسو( ںیم وزرآ یک سا ناطیش وت اھت اترک وزرآ یئوک هو بج )ہک اھت لاح
 طوبضم وک ںوتیآ ینپا ادخ رھپ ۔ےہ اتیدرک رود وک سا ادخ ےہ اتلاڈ ناطیش )ہسوسو( وج وت
 ےہ الاو تمکح روا الاو ملع ادخ روا ۔ےہ اتیدرک
 رہ روا ۔۔۔۔)رک روغ( یک ںولاو ےنھڑپ )نآرق ینعی( رکذ رھپ۔۔۔۔٭ ٧ روا ٣٧:٣ تفصلا

 ۔یک تظافح یک سا ےس شکرس ناطیش
 وت۔۔۔ےتال انب ٹوھج تاب یئوک تبسن یرامہ ربمغیپ ہی رگا۔۔۔۔٭۵١ روا ۴٧ ۔ ۶٩:۴۴ ہقاح لا
 یئوک ےس ںیم مت رھپ۔۔۔ےتلاڈ ٹاک ندرگ گر یک نا رھپ۔۔۔ےتیل ڑکپ ھتاہ انہاد اک نا مہ
 ۔ےہ نیقی لباق قحرب ہی ہک ںیہن کش ھچک روا :۵١۔۔۔۔اتوہ ہن الاو ےنکور ےس سا )ںیمہ(
 

 ٭ ٨8

 ریقحت ینابُز یک ںوباتک یماہلا هو ہک ےہ نکمم ےئلیک ںوناسنا ہی ایک
 فیرحت( ؟ےس ےنرک حیرشت طلغ ای ےس ےنید ہلاوح طلغ اک ُنا ،ںیرک
 )نم لِب

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںیہ زاباغد روا وگ هدوُہب روا شکرس گول ےس تُہب ہکنُویِک١٠۔۔۔۔٭١١ ۔ ١:١٠ سطیط
 رِطاخ یک عفن زئاجان گول ہی ۔ےئہاچ انرک دنب ہنُم اک ُنا ١١۔ےس ںیم ںونُوتخم رک صاخ
 ۔ںیہ ےتید رک هابت رھگ ےک رھگ رک اھکِس ںیتاب ہتسیاشان
 نابز وک )تاروت( باتک ہک ںیہ ےسیا ےضعب ںیم )باتک ِلہا( نا روا۔۔۔۔٭ b٨:٣ نارمع لا
 ےہ ےس ںیم باتک ںیہ ےتھڑپ هو ھچک وج ہک وھجمس مت ہکات ںیہ ےتھڑپ رک ڑورم ڑورم
 ےہ )اوہ لزان( ےس فرط یک ادخ هو ہک ںیہ ےتہک روا ےہ ںیہن ےس ںیم باتک هو ہکنالاح
 ےتناج )تاب ہی( روا ںیہ ےتلوب ٹوھج رپ ادخ روا اتوہ ںیہن ےس فرط یک ادخ هو ہکنالاح
 ۔ںیہ یھب

 
 
 
 

	

 ٭ ٧7

 ُسا هو ہک اگ ےد تزاجا وک ںوناسنا ای ںوحوردب ،ناطیش یھبک ادُخ ایک
 وک ترابع لصا یک ںوباتک یماہلا وک ‘‘ترُدق’’ روا‘‘دصقم’’ ےنپا ےک
 اجیھب دوُخ ےن ُسا وک نج ںیئانب ماکان  ےس ےنرک لیدبت روا ےنڑاگب
 )ظفل لِب فیرحت( ؟ےہ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےریم ماجنا هو۔اگ وہ ےہ اتلکن ےس ہنم ےریم وج مالک اریم حرط یسا۔۔۔۔٭ ۵۵:١١ هایعسی
 ماک سا روا اگ ےرک اروپےسا هو یگ وہ شہاوخ یریم ھچک وج ہکلباگ ےئآ ہن سپاو ساپ
 ۔اگ وہ رثوم اھجیب ےسا ےن ںیم ےئل ےک سک سج ںیم
 ےس ےناج ٹِم ےک ظفل کیا ےک َتعیِرَش اناج لٹ اک نیِمز روا نامسآ نِکیل۔۔۔۔٭ ١۶:١٧ اقُول
 ۔ےہ ناسآ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہی اک سا( رگم اجیھب ںیہن یبن روا لوسر یئوک ےلہپ ےس مت ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ٢٢:۵٢ جح لا
 ۔اھت اتید لاڈ )ہسوسو( ںیم وزرآ یک سا ناطیش وت اھت اترک وزرآ یئوک هو بج )ہک اھت لاح
 طوبضم وک ںوتیآ ینپا ادخ رھپ ۔ےہ اتیدرک رود وک سا ادخ ےہ اتلاڈ ناطیش )ہسوسو( وج وت
 ےہ الاو تمکح روا الاو ملع ادخ روا ۔ےہ اتیدرک
 رہ روا ۔۔۔۔)رک روغ( یک ںولاو ےنھڑپ )نآرق ینعی( رکذ رھپ۔۔۔۔٭ ٧ روا ٣٧:٣ تفصلا

 ۔یک تظافح یک سا ےس شکرس ناطیش
 وت۔۔۔ےتال انب ٹوھج تاب یئوک تبسن یرامہ ربمغیپ ہی رگا۔۔۔۔٭۵١ روا ۴٧ ۔ ۶٩:۴۴ ہقاح لا
 یئوک ےس ںیم مت رھپ۔۔۔ےتلاڈ ٹاک ندرگ گر یک نا رھپ۔۔۔ےتیل ڑکپ ھتاہ انہاد اک نا مہ
 ۔ےہ نیقی لباق قحرب ہی ہک ںیہن کش ھچک روا :۵١۔۔۔۔اتوہ ہن الاو ےنکور ےس سا )ںیمہ(
 

 ٭ ٨8

 ریقحت ینابُز یک ںوباتک یماہلا هو ہک ےہ نکمم ےئلیک ںوناسنا ہی ایک
 فیرحت( ؟ےس ےنرک حیرشت طلغ ای ےس ےنید ہلاوح طلغ اک ُنا ،ںیرک
 )نم لِب

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںیہ زاباغد روا وگ هدوُہب روا شکرس گول ےس تُہب ہکنُویِک١٠۔۔۔۔٭١١ ۔ ١:١٠ سطیط
 رِطاخ یک عفن زئاجان گول ہی ۔ےئہاچ انرک دنب ہنُم اک ُنا ١١۔ےس ںیم ںونُوتخم رک صاخ
 ۔ںیہ ےتید رک هابت رھگ ےک رھگ رک اھکِس ںیتاب ہتسیاشان
 نابز وک )تاروت( باتک ہک ںیہ ےسیا ےضعب ںیم )باتک ِلہا( نا روا۔۔۔۔٭ b٨:٣ نارمع لا
 ےہ ےس ںیم باتک ںیہ ےتھڑپ هو ھچک وج ہک وھجمس مت ہکات ںیہ ےتھڑپ رک ڑورم ڑورم
 ےہ )اوہ لزان( ےس فرط یک ادخ هو ہک ںیہ ےتہک روا ےہ ںیہن ےس ںیم باتک هو ہکنالاح
 ےتناج )تاب ہی( روا ںیہ ےتلوب ٹوھج رپ ادخ روا اتوہ ںیہن ےس فرط یک ادخ هو ہکنالاح
 ۔ںیہ یھب

 
 
 
 

	



	 	

	 	



 ٭ ٩9
 ادُخ تقیقحرد ،ےہ  یئگ ید ڑاگب ای لیدبت لبئاب ہک ںیہ ےتہک وج گول هو ایک
 ےئوہ ےتید موہفم ہی ،ںیہ بکترم ےک نیہوت یک رادرک روا ترُدق بوسنم ےس
 یک ےناج ےئک لیدبت ےک لبئاب هو ای اتھکر ںیہن لایخ ،ںیہن اتناج ادُخ وت ای ہک
 )رداق لا ،میحر را ،نامحر را ،میلع لا( ؟ اتکسرک ںیہن ھچُک تباب

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 اہاچ ےن ںیم اسیجً انیقی ہکےہ اتامرف رک اھک مسق جاوفالا بر ٢۴۔۔۔۔٭ ٢b روا ٢Y:١Y هایعسی
 بر ہکنویک ٢٧۔اگیئآ ںیم عوقو یہ اسیو ایک هدارا ےن ںیم اسیج روا اگیئاج وہ یہ اسیو
 نوک ےُسا ےہ ایگ ایاھڑب ھتاہ اکسا روا ؟ اگیرک لطاب ےسا نوک ۔ےہ ایک هدارا ےن جاوفالا

 ۔ ؟اگیکور
 راولت یراھد ود کیا رہ روا ّرثٔوم روا هدنِز مالک اک ادُخ ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ١٢:Y ںویناربع
 رذُگ ےک رک ادُج وک ےدوُگ ےدوُگ روا دنب دنب روا حوُر روا ناج روا ےہ زیت هدایِز ےس
 یئوک یک تاقُولخم ےس ُسا روا ۔ےہ اتچناج وک ںوداِرا روا ںولایخ ےک لِد روا ےہ اتاج
 ےب روا یلُھک ںیزیِچ بس ںیم ںورظن یک ُسا ےہ ماک وک مہ ےس سِج ہکلب ںیِہن یپِھچ زیِچ
 ۔ںیہ هدرپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )ہک ےہ قحرب دوبعم هو( ادخ :٢۵۵۔ےہ رداق رپ زیچ رہ هللا کش ےب۔۔۔۔٭ ٢۵۵ ،٢:٢٠ ةرقبلا
 ہن ےہ یتآ ھگنوا ہن ےسا الاو ےنہر ہشیمہ هدنز ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سا
 تظافح یک نا ےسا روا ےہ یواح رپ بس نیمز روا نامسآ )ملع روا( یہاشداب یک سا۔۔دنین
 ۔ےہ ردقلا لیلج روا ہبتر یلاع اڑب هو ںیہن راوشد یھب ھچک
 ۔ےہ الاو تمکح روا بلاغ ادخ روا۔۔۔۔٭ ١۵٨:Y اسنلا

 ٭ ٠١10
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٭ ٠١10

 تقیقحرد ،ےہ  یئگ ید ڑاگب ای لیدبت لبئاب ہک ںیہ ےتہک وج گول هو ایک ۔١٠
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 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٭  ١١11

 ےرک ظفحت اک ھچُک ہک ےہ اتھکر رایعم ارہد تباب یک ںوباتک یماہلا ینپا ادُخ ایک
 )طسقُم لا ،میمُم لا ،ٰیداہ لا ،لداع لا( ؟ںیہن اک بس روا

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ّیٹم ںیم ّیٹھب وج دننام یک یدناچ ُسا ۔ےہ کاپ ِ◌ مالک اک دنوادُخ ۶ ۔۔۔۔٭ b ۔ ١٢:٦ رُوبز
 ےئاچب کت ہشیمہ ےس تشپ سِا وک ُنا یہ ُوت ٧۔وہ یئگ یک فاص راب تاس روا یئگ یئات رپ
 ۔اگ ےھکر
 ۔یگ ںیلٹ ہن زِگرہ ںیتاب یریم نِکیل ےگ ںیئاج لٹ نیِمز روا نامسآ ۔۔۔۔٭ ٢١:٣٣ اقُول
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انرک اروپ اک سج ۔ےہ هدعو اچس ںیم نآرق روا لیجنا روا تاروت ہی ۔۔۔۔٭ ٩:١١١ ہبوت لا
 ۔ےہ نوک الاو ےنرک اروپ هدعو هدایز ےس ادخ روا ےہ رورض ےسا
 ۔ےہ نابہگن رپ زیچ رہ وت راگدرورپ اریم ۔۔۔۔٭ ١١:۵b دوھ
 ےہ ایک هدعو ےس ںوربمغیپ ےنپا وج ےن ادخ ہک انرک ہن لایخ اسیا وت ۔۔۔۔٭ ١Y:Yb میھاربا
 ۔ےہ الاو ےنیل ہلدب )روا( تسدربز ادخ کشےب اگ ےرک فالخ ےک سا
 ۔اگ ےرک ںیہن فالخ زگرہ هدعو انپا ادخ روا ۔۔۔۔٭Yb:٢٢ جح لا

 ٭21 ١٢

 بس وک رشح ِزور ادُخ ےس سج ےہ رایعم ریگملاع روا لیدبتال مالک اک ادُخ ایک
 )بساح لا ،ظفاح لا ،قح لا ،مکاح لا( ؟اگ ےرک تلادع یک ںوناسنا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 کیا اک ُسا اترک ںیِہن لُوُبق وک ںوتاب یریم روا اتنام ںیِہن ےھجُم وج ۔۔۔۔٭ ١٢:٨Y انحُوی
 ےئارہھٹ مرجُم ےُسا یہُو نِد یرخآ ےہ ایِک ےن ںیَم مالک وج ینعی ےہ الاو ےنارہھٹ مرجُم
 ۔اگ
 ےنماس ےک تخت ُسا وک ںودرُم بس ےڑب ےٹوھچ ےن ںیَم رِھپ ۔۔۔۔٭ ٢٠:١٢ ہفشاکُم
 ِباتِک ینعی یئگ یلوھک باتِک رَوا کیا رِھپ ۔ںیِئگ یلوھک ںیباتِک روا اھکید ےئُوہ ےڑھک
 اک ںودرُم ِقباطُم ےک لامعا ےک ُنا اھت أُوہ اھکِل ںیم ںوباتِک ُنا حرط سِج روا تایح
 ۔ایگ ایِک فاصنِا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک سا یہ مہ روا ےہ یراُتا ےن ںیمہ تحیصن )باتک( ہی کشےب ۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ١۵:٩ رجح لا
 ۔ےھت ےجیھب ربمغیپ یھب ںیم ںوگول ےلہپ ےس مت ےن مہ روا ۔ںیہ نابہگن
 ربمغیپ روا یگ ےئاج ید ھکر )رک لوھک( باتک )یک لامعا( روا ۔۔۔۔٭ b٠ ۔ ٣٩:٦٩رمز لا
 اگ ےئاج ایک ہلصیف ھتاس ےک فاصنا ںیم نا روا ےگ ںیئاج ےئک رضاح هاوگ )روا( روا
 اک سا وک سا اگوہ ایک لمع وج ےن صخش سج روا ۔یگ ےئاج یک ںیہن یفاصناےب روا
 ۔ےہ ربخ یک بس وک سا ںیہ ےترک ہی ھچک وج روا اگ ےئاج لم ہلدب اروپ اروپ
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 ٭  ١١11

 ےرک ظفحت اک ھچُک ہک ےہ اتھکر رایعم ارہد تباب یک ںوباتک یماہلا ینپا ادُخ ایک
 )طسقُم لا ،میمُم لا ،ٰیداہ لا ،لداع لا( ؟ںیہن اک بس روا

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ّیٹم ںیم ّیٹھب وج دننام یک یدناچ ُسا ۔ےہ کاپ ِ◌ مالک اک دنوادُخ ۶ ۔۔۔۔٭ b ۔ ١٢:٦ رُوبز
 ےئاچب کت ہشیمہ ےس تشپ سِا وک ُنا یہ ُوت ٧۔وہ یئگ یک فاص راب تاس روا یئگ یئات رپ
 ۔اگ ےھکر
 ۔یگ ںیلٹ ہن زِگرہ ںیتاب یریم نِکیل ےگ ںیئاج لٹ نیِمز روا نامسآ ۔۔۔۔٭ ٢١:٣٣ اقُول
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انرک اروپ اک سج ۔ےہ هدعو اچس ںیم نآرق روا لیجنا روا تاروت ہی ۔۔۔۔٭ ٩:١١١ ہبوت لا
 ۔ےہ نوک الاو ےنرک اروپ هدعو هدایز ےس ادخ روا ےہ رورض ےسا
 ۔ےہ نابہگن رپ زیچ رہ وت راگدرورپ اریم ۔۔۔۔٭ ١١:۵b دوھ
 ےہ ایک هدعو ےس ںوربمغیپ ےنپا وج ےن ادخ ہک انرک ہن لایخ اسیا وت ۔۔۔۔٭ ١Y:Yb میھاربا
 ۔ےہ الاو ےنیل ہلدب )روا( تسدربز ادخ کشےب اگ ےرک فالخ ےک سا
 ۔اگ ےرک ںیہن فالخ زگرہ هدعو انپا ادخ روا ۔۔۔۔٭Yb:٢٢ جح لا

 ٭21 ١٢

 بس وک رشح ِزور ادُخ ےس سج ےہ رایعم ریگملاع روا لیدبتال مالک اک ادُخ ایک
 )بساح لا ،ظفاح لا ،قح لا ،مکاح لا( ؟اگ ےرک تلادع یک ںوناسنا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 کیا اک ُسا اترک ںیِہن لُوُبق وک ںوتاب یریم روا اتنام ںیِہن ےھجُم وج ۔۔۔۔٭ ١٢:٨Y انحُوی
 ےئارہھٹ مرجُم ےُسا یہُو نِد یرخآ ےہ ایِک ےن ںیَم مالک وج ینعی ےہ الاو ےنارہھٹ مرجُم
 ۔اگ
 ےنماس ےک تخت ُسا وک ںودرُم بس ےڑب ےٹوھچ ےن ںیَم رِھپ ۔۔۔۔٭ ٢٠:١٢ ہفشاکُم
 ِباتِک ینعی یئگ یلوھک باتِک رَوا کیا رِھپ ۔ںیِئگ یلوھک ںیباتِک روا اھکید ےئُوہ ےڑھک
 اک ںودرُم ِقباطُم ےک لامعا ےک ُنا اھت أُوہ اھکِل ںیم ںوباتِک ُنا حرط سِج روا تایح
 ۔ایگ ایِک فاصنِا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک سا یہ مہ روا ےہ یراُتا ےن ںیمہ تحیصن )باتک( ہی کشےب ۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ١۵:٩ رجح لا
 ۔ےھت ےجیھب ربمغیپ یھب ںیم ںوگول ےلہپ ےس مت ےن مہ روا ۔ںیہ نابہگن
 ربمغیپ روا یگ ےئاج ید ھکر )رک لوھک( باتک )یک لامعا( روا ۔۔۔۔٭ b٠ ۔ ٣٩:٦٩رمز لا
 اگ ےئاج ایک ہلصیف ھتاس ےک فاصنا ںیم نا روا ےگ ںیئاج ےئک رضاح هاوگ )روا( روا
 اک سا وک سا اگوہ ایک لمع وج ےن صخش سج روا ۔یگ ےئاج یک ںیہن یفاصناےب روا
 ۔ےہ ربخ یک بس وک سا ںیہ ےترک ہی ھچک وج روا اگ ےئاج لم ہلدب اروپ اروپ

 
 
 

	

 ٭  ١١11

 ےرک ظفحت اک ھچُک ہک ےہ اتھکر رایعم ارہد تباب یک ںوباتک یماہلا ینپا ادُخ ایک
 )طسقُم لا ،میمُم لا ،ٰیداہ لا ،لداع لا( ؟ںیہن اک بس روا

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ّیٹم ںیم ّیٹھب وج دننام یک یدناچ ُسا ۔ےہ کاپ ِ◌ مالک اک دنوادُخ ۶ ۔۔۔۔٭ b ۔ ١٢:٦ رُوبز
 ےئاچب کت ہشیمہ ےس تشپ سِا وک ُنا یہ ُوت ٧۔وہ یئگ یک فاص راب تاس روا یئگ یئات رپ
 ۔اگ ےھکر
 ۔یگ ںیلٹ ہن زِگرہ ںیتاب یریم نِکیل ےگ ںیئاج لٹ نیِمز روا نامسآ ۔۔۔۔٭ ٢١:٣٣ اقُول
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انرک اروپ اک سج ۔ےہ هدعو اچس ںیم نآرق روا لیجنا روا تاروت ہی ۔۔۔۔٭ ٩:١١١ ہبوت لا
 ۔ےہ نوک الاو ےنرک اروپ هدعو هدایز ےس ادخ روا ےہ رورض ےسا
 ۔ےہ نابہگن رپ زیچ رہ وت راگدرورپ اریم ۔۔۔۔٭ ١١:۵b دوھ
 ےہ ایک هدعو ےس ںوربمغیپ ےنپا وج ےن ادخ ہک انرک ہن لایخ اسیا وت ۔۔۔۔٭ ١Y:Yb میھاربا
 ۔ےہ الاو ےنیل ہلدب )روا( تسدربز ادخ کشےب اگ ےرک فالخ ےک سا
 ۔اگ ےرک ںیہن فالخ زگرہ هدعو انپا ادخ روا ۔۔۔۔٭Yb:٢٢ جح لا

 ٭21 ١٢

 بس وک رشح ِزور ادُخ ےس سج ےہ رایعم ریگملاع روا لیدبتال مالک اک ادُخ ایک
 )بساح لا ،ظفاح لا ،قح لا ،مکاح لا( ؟اگ ےرک تلادع یک ںوناسنا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 کیا اک ُسا اترک ںیِہن لُوُبق وک ںوتاب یریم روا اتنام ںیِہن ےھجُم وج ۔۔۔۔٭ ١٢:٨Y انحُوی
 ےئارہھٹ مرجُم ےُسا یہُو نِد یرخآ ےہ ایِک ےن ںیَم مالک وج ینعی ےہ الاو ےنارہھٹ مرجُم
 ۔اگ
 ےنماس ےک تخت ُسا وک ںودرُم بس ےڑب ےٹوھچ ےن ںیَم رِھپ ۔۔۔۔٭ ٢٠:١٢ ہفشاکُم
 ِباتِک ینعی یئگ یلوھک باتِک رَوا کیا رِھپ ۔ںیِئگ یلوھک ںیباتِک روا اھکید ےئُوہ ےڑھک
 اک ںودرُم ِقباطُم ےک لامعا ےک ُنا اھت أُوہ اھکِل ںیم ںوباتِک ُنا حرط سِج روا تایح
 ۔ایگ ایِک فاصنِا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک سا یہ مہ روا ےہ یراُتا ےن ںیمہ تحیصن )باتک( ہی کشےب ۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ١۵:٩ رجح لا
 ۔ےھت ےجیھب ربمغیپ یھب ںیم ںوگول ےلہپ ےس مت ےن مہ روا ۔ںیہ نابہگن
 ربمغیپ روا یگ ےئاج ید ھکر )رک لوھک( باتک )یک لامعا( روا ۔۔۔۔٭ b٠ ۔ ٣٩:٦٩رمز لا
 اگ ےئاج ایک ہلصیف ھتاس ےک فاصنا ںیم نا روا ےگ ںیئاج ےئک رضاح هاوگ )روا( روا
 اک سا وک سا اگوہ ایک لمع وج ےن صخش سج روا ۔یگ ےئاج یک ںیہن یفاصناےب روا
 ۔ےہ ربخ یک بس وک سا ںیہ ےترک ہی ھچک وج روا اگ ےئاج لم ہلدب اروپ اروپ

 
 
 

	



 ٭31 ١٣

 داقتعا رپ ےصح کیا ےک سدقُم ِباتک هو ہک ےہ تزاجا وک ںورادنامیا ایک
 ؟ںیھکر ہن داقتعا رپ ےصح روا یسک ےک سدقُم ِباتک ہکبج ںیھکر

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےنرک نایب رپ روَط ےرُوپ ےس ُمت یضرم یراس یک ادُخ ںیَم ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ٢٠:٢b لامعا

 ۔اکجِھج ہن ےس
 حالصِا روا مازلِا روا میِلعت ےہ ےس ماہلِا ےک ادُخ وج ہفیِحص کیا رہ ۔۔۔۔ ٭٣:١٦ سیھتمت٢
 ۔ےہ یھب دنم هدِئاف ےئِل ےک ےنرک تیبرت ںیم یزابتسار روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا وہ ےتنام وت وک ماکحا ضعب ےک )ادخ( ِباتک مت )ہک ےہ تاب( ایک )ہی(۔۔۔۔٭ ٢:٨۵ ةرقبلا
 ۔وہ ےتید ےئک راکنا ےس ضعب
 روا رپ سا ،یرتا رپ مہ )باتک( وج روا ےئال نامیا رپ ادخ مہ ۔۔۔۔٭٢٨۵ روا ٢:١٣٦ ةرقبلا

 نا ےئوہ لزان رپ دالوا یک نا روا بوقعی روا قاحسا روا لیعٰمسا روا میہاربا (ےفیحص( وج
 نا وک ںوربمغیپ روا وج روا ،رپ نا ،ںیئوہ اطع وک یسیع روا ٰیسوم )ںیباتک( وج روا رپ
 ےک سا روا رپ ادخ بس ۔۔)ےئال نامیا رپ بس( رپ نا ،ںیلم ےس فرط یک راگدرورپ ےک
 ےتہکروا( ںیہ ےتھکر نامیا رپ ںوربمغیپ ےک سا روا رپ ںوباتک یک سا روا رپ ںوتشرف
 ۔ےترک ںیہن قرف ھچک ںیم یسک ےس ںوربمغیپ ےک سا مہ )ہک ںیہ
 ۔۔ےترک ںیہن قرف ھچک ںیم یسک ےس ںیم ںوربمغیپ نا مہ ۔۔۔۔٭ ١١٩ روا ٣:٨Y نارمع لا
 ۔وہ ےتھکر نامیا رپ ںوباتک بس مت روا

 ٭41 ١۴

 وک ںوباتک یماہلا مامت هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ںیہ یجیھب ےن ُسا وج ںیرک یرادعبات یک ُنا روا ںیھڑپ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 بس ّیقرت یریت ہکات هر لُوغشم ںیم یہ ِنا ۔ھکر رِکف یک ںوتاب ِنا۔۔۔۔ ١٦ ۔ Y:١۵ سیھتمت ١
 ےنرک اسَیا ہکنُویِک هر ِمئاق رپ ںوتاب ِنا ۔رک یرادربَخ یک میِلعت ینپا روا ینپا 16 ۔وہ ِرہاظ رپ

 ۔اگوہ ثِعاب اک تاِجن یھب یک ںولاو ےننُس ےنپا روا ینپا ُوت ےس
 یک ےلاو ےنرک ماک ےسَیا روا لُوبقم ےنماس ےک ادُخ وک پآ ےنپا۔۔۔۔ ١۵:٢ سیھتمت ٢
 وک مالک ےک قح وج روا ےڑپ ہن انوہ هدنِمرش وک سِج رک شِشوک یک ےنرک شیپ حرط
 ۔وہ اتال ںیم ماک ےس یتسُرد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ینابر )ےئاملع( مت )باتک ِلہا ےا ہک ےہ راوازس انہک ہی وک سا( ہکلب۔۔۔۔ b٩:٣ نارمع لا
 ۔وہ ےتہر ےتاھڑپ ےتھڑپ )ادخ( ِباتک مت ہکنویک ؤاج وہ
 روا ظافلا ںیم ُنا ،ےہ یرورض انھکر نامیا اک ںوناملسم رپ نج ںیباتک یماہلا  :ٹون

 نآُرق  ہکبج ںیہ یتانب دص یف٩٠ لیجنا ،رُوبز ،تیروت  ہک ےہ یترک رہاظ یتنگ یک فورح
  Y٨٠،٣،۵٦٦ فورح b٨٣،١٣b ظافلا : لبئاب۔ےہ دص یف ١٠ فرص
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 داقتعا رپ ےصح کیا ےک سدقُم ِباتک هو ہک ےہ تزاجا وک ںورادنامیا ایک
 ؟ںیھکر ہن داقتعا رپ ےصح روا یسک ےک سدقُم ِباتک ہکبج ںیھکر

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےنرک نایب رپ روَط ےرُوپ ےس ُمت یضرم یراس یک ادُخ ںیَم ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ٢٠:٢b لامعا

 ۔اکجِھج ہن ےس
 حالصِا روا مازلِا روا میِلعت ےہ ےس ماہلِا ےک ادُخ وج ہفیِحص کیا رہ ۔۔۔۔ ٭٣:١٦ سیھتمت٢
 ۔ےہ یھب دنم هدِئاف ےئِل ےک ےنرک تیبرت ںیم یزابتسار روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا وہ ےتنام وت وک ماکحا ضعب ےک )ادخ( ِباتک مت )ہک ےہ تاب( ایک )ہی(۔۔۔۔٭ ٢:٨۵ ةرقبلا
 ۔وہ ےتید ےئک راکنا ےس ضعب
 روا رپ سا ،یرتا رپ مہ )باتک( وج روا ےئال نامیا رپ ادخ مہ ۔۔۔۔٭٢٨۵ روا ٢:١٣٦ ةرقبلا

 نا ےئوہ لزان رپ دالوا یک نا روا بوقعی روا قاحسا روا لیعٰمسا روا میہاربا (ےفیحص( وج
 نا وک ںوربمغیپ روا وج روا ،رپ نا ،ںیئوہ اطع وک یسیع روا ٰیسوم )ںیباتک( وج روا رپ
 ےک سا روا رپ ادخ بس ۔۔)ےئال نامیا رپ بس( رپ نا ،ںیلم ےس فرط یک راگدرورپ ےک
 ےتہکروا( ںیہ ےتھکر نامیا رپ ںوربمغیپ ےک سا روا رپ ںوباتک یک سا روا رپ ںوتشرف
 ۔ےترک ںیہن قرف ھچک ںیم یسک ےس ںوربمغیپ ےک سا مہ )ہک ںیہ
 ۔۔ےترک ںیہن قرف ھچک ںیم یسک ےس ںیم ںوربمغیپ نا مہ ۔۔۔۔٭ ١١٩ روا ٣:٨Y نارمع لا
 ۔وہ ےتھکر نامیا رپ ںوباتک بس مت روا

 ٭41 ١۴

 وک ںوباتک یماہلا مامت هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ںیہ یجیھب ےن ُسا وج ںیرک یرادعبات یک ُنا روا ںیھڑپ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 بس ّیقرت یریت ہکات هر لُوغشم ںیم یہ ِنا ۔ھکر رِکف یک ںوتاب ِنا۔۔۔۔ ١٦ ۔ Y:١۵ سیھتمت ١
 ےنرک اسَیا ہکنُویِک هر ِمئاق رپ ںوتاب ِنا ۔رک یرادربَخ یک میِلعت ینپا روا ینپا 16 ۔وہ ِرہاظ رپ

 ۔اگوہ ثِعاب اک تاِجن یھب یک ںولاو ےننُس ےنپا روا ینپا ُوت ےس
 یک ےلاو ےنرک ماک ےسَیا روا لُوبقم ےنماس ےک ادُخ وک پآ ےنپا۔۔۔۔ ١۵:٢ سیھتمت ٢
 وک مالک ےک قح وج روا ےڑپ ہن انوہ هدنِمرش وک سِج رک شِشوک یک ےنرک شیپ حرط
 ۔وہ اتال ںیم ماک ےس یتسُرد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ینابر )ےئاملع( مت )باتک ِلہا ےا ہک ےہ راوازس انہک ہی وک سا( ہکلب۔۔۔۔ b٩:٣ نارمع لا
 ۔وہ ےتہر ےتاھڑپ ےتھڑپ )ادخ( ِباتک مت ہکنویک ؤاج وہ
 روا ظافلا ںیم ُنا ،ےہ یرورض انھکر نامیا اک ںوناملسم رپ نج ںیباتک یماہلا  :ٹون

 نآُرق  ہکبج ںیہ یتانب دص یف٩٠ لیجنا ،رُوبز ،تیروت  ہک ےہ یترک رہاظ یتنگ یک فورح
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 داقتعا رپ ےصح کیا ےک سدقُم ِباتک هو ہک ےہ تزاجا وک ںورادنامیا ایک
 ؟ںیھکر ہن داقتعا رپ ےصح روا یسک ےک سدقُم ِباتک ہکبج ںیھکر

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےنرک نایب رپ روَط ےرُوپ ےس ُمت یضرم یراس یک ادُخ ںیَم ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ٢٠:٢b لامعا

 ۔اکجِھج ہن ےس
 حالصِا روا مازلِا روا میِلعت ےہ ےس ماہلِا ےک ادُخ وج ہفیِحص کیا رہ ۔۔۔۔ ٭٣:١٦ سیھتمت٢
 ۔ےہ یھب دنم هدِئاف ےئِل ےک ےنرک تیبرت ںیم یزابتسار روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا وہ ےتنام وت وک ماکحا ضعب ےک )ادخ( ِباتک مت )ہک ےہ تاب( ایک )ہی(۔۔۔۔٭ ٢:٨۵ ةرقبلا
 ۔وہ ےتید ےئک راکنا ےس ضعب
 روا رپ سا ،یرتا رپ مہ )باتک( وج روا ےئال نامیا رپ ادخ مہ ۔۔۔۔٭٢٨۵ روا ٢:١٣٦ ةرقبلا

 نا ےئوہ لزان رپ دالوا یک نا روا بوقعی روا قاحسا روا لیعٰمسا روا میہاربا (ےفیحص( وج
 نا وک ںوربمغیپ روا وج روا ،رپ نا ،ںیئوہ اطع وک یسیع روا ٰیسوم )ںیباتک( وج روا رپ
 ےک سا روا رپ ادخ بس ۔۔)ےئال نامیا رپ بس( رپ نا ،ںیلم ےس فرط یک راگدرورپ ےک
 ےتہکروا( ںیہ ےتھکر نامیا رپ ںوربمغیپ ےک سا روا رپ ںوباتک یک سا روا رپ ںوتشرف
 ۔ےترک ںیہن قرف ھچک ںیم یسک ےس ںوربمغیپ ےک سا مہ )ہک ںیہ
 ۔۔ےترک ںیہن قرف ھچک ںیم یسک ےس ںیم ںوربمغیپ نا مہ ۔۔۔۔٭ ١١٩ روا ٣:٨Y نارمع لا
 ۔وہ ےتھکر نامیا رپ ںوباتک بس مت روا

 ٭41 ١۴

 وک ںوباتک یماہلا مامت هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ںیہ یجیھب ےن ُسا وج ںیرک یرادعبات یک ُنا روا ںیھڑپ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 بس ّیقرت یریت ہکات هر لُوغشم ںیم یہ ِنا ۔ھکر رِکف یک ںوتاب ِنا۔۔۔۔ ١٦ ۔ Y:١۵ سیھتمت ١
 ےنرک اسَیا ہکنُویِک هر ِمئاق رپ ںوتاب ِنا ۔رک یرادربَخ یک میِلعت ینپا روا ینپا 16 ۔وہ ِرہاظ رپ

 ۔اگوہ ثِعاب اک تاِجن یھب یک ںولاو ےننُس ےنپا روا ینپا ُوت ےس
 یک ےلاو ےنرک ماک ےسَیا روا لُوبقم ےنماس ےک ادُخ وک پآ ےنپا۔۔۔۔ ١۵:٢ سیھتمت ٢
 وک مالک ےک قح وج روا ےڑپ ہن انوہ هدنِمرش وک سِج رک شِشوک یک ےنرک شیپ حرط
 ۔وہ اتال ںیم ماک ےس یتسُرد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ینابر )ےئاملع( مت )باتک ِلہا ےا ہک ےہ راوازس انہک ہی وک سا( ہکلب۔۔۔۔ b٩:٣ نارمع لا
 ۔وہ ےتہر ےتاھڑپ ےتھڑپ )ادخ( ِباتک مت ہکنویک ؤاج وہ
 روا ظافلا ںیم ُنا ،ےہ یرورض انھکر نامیا اک ںوناملسم رپ نج ںیباتک یماہلا  :ٹون

 نآُرق  ہکبج ںیہ یتانب دص یف٩٠ لیجنا ،رُوبز ،تیروت  ہک ےہ یترک رہاظ یتنگ یک فورح
  Y٨٠،٣،۵٦٦ فورح b٨٣،١٣b ظافلا : لبئاب۔ےہ دص یف ١٠ فرص
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 داقتعا رپ ےصح کیا ےک سدقُم ِباتک هو ہک ےہ تزاجا وک ںورادنامیا ایک
 ؟ںیھکر ہن داقتعا رپ ےصح روا یسک ےک سدقُم ِباتک ہکبج ںیھکر

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےنرک نایب رپ روَط ےرُوپ ےس ُمت یضرم یراس یک ادُخ ںیَم ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ٢٠:٢b لامعا

 ۔اکجِھج ہن ےس
 حالصِا روا مازلِا روا میِلعت ےہ ےس ماہلِا ےک ادُخ وج ہفیِحص کیا رہ ۔۔۔۔ ٭٣:١٦ سیھتمت٢
 ۔ےہ یھب دنم هدِئاف ےئِل ےک ےنرک تیبرت ںیم یزابتسار روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا وہ ےتنام وت وک ماکحا ضعب ےک )ادخ( ِباتک مت )ہک ےہ تاب( ایک )ہی(۔۔۔۔٭ ٢:٨۵ ةرقبلا
 ۔وہ ےتید ےئک راکنا ےس ضعب
 روا رپ سا ،یرتا رپ مہ )باتک( وج روا ےئال نامیا رپ ادخ مہ ۔۔۔۔٭٢٨۵ روا ٢:١٣٦ ةرقبلا

 نا ےئوہ لزان رپ دالوا یک نا روا بوقعی روا قاحسا روا لیعٰمسا روا میہاربا (ےفیحص( وج
 نا وک ںوربمغیپ روا وج روا ،رپ نا ،ںیئوہ اطع وک یسیع روا ٰیسوم )ںیباتک( وج روا رپ
 ےک سا روا رپ ادخ بس ۔۔)ےئال نامیا رپ بس( رپ نا ،ںیلم ےس فرط یک راگدرورپ ےک
 ےتہکروا( ںیہ ےتھکر نامیا رپ ںوربمغیپ ےک سا روا رپ ںوباتک یک سا روا رپ ںوتشرف
 ۔ےترک ںیہن قرف ھچک ںیم یسک ےس ںوربمغیپ ےک سا مہ )ہک ںیہ
 ۔۔ےترک ںیہن قرف ھچک ںیم یسک ےس ںیم ںوربمغیپ نا مہ ۔۔۔۔٭ ١١٩ روا ٣:٨Y نارمع لا
 ۔وہ ےتھکر نامیا رپ ںوباتک بس مت روا

 ٭41 ١۴

 وک ںوباتک یماہلا مامت هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ںیہ یجیھب ےن ُسا وج ںیرک یرادعبات یک ُنا روا ںیھڑپ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 بس ّیقرت یریت ہکات هر لُوغشم ںیم یہ ِنا ۔ھکر رِکف یک ںوتاب ِنا۔۔۔۔ ١٦ ۔ Y:١۵ سیھتمت ١
 ےنرک اسَیا ہکنُویِک هر ِمئاق رپ ںوتاب ِنا ۔رک یرادربَخ یک میِلعت ینپا روا ینپا 16 ۔وہ ِرہاظ رپ

 ۔اگوہ ثِعاب اک تاِجن یھب یک ںولاو ےننُس ےنپا روا ینپا ُوت ےس
 یک ےلاو ےنرک ماک ےسَیا روا لُوبقم ےنماس ےک ادُخ وک پآ ےنپا۔۔۔۔ ١۵:٢ سیھتمت ٢
 وک مالک ےک قح وج روا ےڑپ ہن انوہ هدنِمرش وک سِج رک شِشوک یک ےنرک شیپ حرط
 ۔وہ اتال ںیم ماک ےس یتسُرد
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 زامن ھتاس ےک بادآ روا ےتال نامیا رپ بیغ وج :٣ ۔ےہ امنہر یک ںولاو ےنرڈ )ےس
 وج روا :۴ ۔ںیہ ےترک چرخ ےس ںیم سا ےہ ایامرف اطع وک نا ےن مہ ھچک وج روا ےتھڑپ
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 ۔ اتنُس ںیہن ںیتاب یک دہع سا وج رپ ناسنا ُسا تنعل ۔۔۔۔٭ ١١:٣ هایمری
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 ےن ںوگول نج :۴٠۔۔۔ےگ ںیہر )ےتلج( ںیم سا ہشیمہ ہک ںیہ یخزود یہو یک یباترس
 ےزاورد ےک نامسآ ہن ےیل ےک نا ۔یک یباترس ےس نا روا ایالٹھج وک ںوتیآ یرامہ
 )ےچین( ےیل ےک ںوگول ےسیا :۴١۔۔۔ےگ ںوہ لخاد ںیم تشہب هو ہن روا ےگ ںیئاج ےلوھک
 ۔۔۔اگوہ اک منہج )شتآ( یھب انوھچب
 ںوتیآ یرامہ روا۴٧۔۔۔ورک ہن اڑگھج ےس باتک ِلہا روا: ۴۶۔۔۔۔٭۴٧ ۔ ٢٩:۴۶ توبکنعلا

 ۔ںیہ )یلزا( رفاک وج ںیہ ےترک راکنا یہو ےس
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 ےتلاڈ ںیم تنعل یک  ےنوہ داقتعا ےب وک پآ ےنپا ،ںیہ ےترک راکنا
 )رفاک( ؟ںیہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ اتنُس ںیہن ںیتاب یک دہع سا وج رپ ناسنا ُسا تنعل ۔۔۔۔٭ ١١:٣ هایمری

 ہکنُویِک ٢٩۔۔۔۔انرک ہن راکنِا اک ےلاو ےنہک ُسا !رادربَخ ٢۵۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ١٢:٢۵ ںویناربع
 ۔ےہ گآ یلاو ےنرک مسھب ادُخ ارامہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےس نا روا ایالٹھج وک ںوتیآ یرامہ ےن ںوہنج روا :٣۶۔۔۔۔٭ ۴٩ ۔ ۴٠ روا ٧:٣۶ فارعالا
 ےن ںوگول نج :۴٠۔۔۔ےگ ںیہر )ےتلج( ںیم سا ہشیمہ ہک ںیہ یخزود یہو یک یباترس
 ےزاورد ےک نامسآ ہن ےیل ےک نا ۔یک یباترس ےس نا روا ایالٹھج وک ںوتیآ یرامہ
 )ےچین( ےیل ےک ںوگول ےسیا :۴١۔۔۔ےگ ںوہ لخاد ںیم تشہب هو ہن روا ےگ ںیئاج ےلوھک
 ۔۔۔اگوہ اک منہج )شتآ( یھب انوھچب
 ںوتیآ یرامہ روا۴٧۔۔۔ورک ہن اڑگھج ےس باتک ِلہا روا: ۴۶۔۔۔۔٭۴٧ ۔ ٢٩:۴۶ توبکنعلا

 ۔ںیہ )یلزا( رفاک وج ںیہ ےترک راکنا یہو ےس
 
 
 

	

 ٭51 ١۵

 یگدنز یک ُنا ےئلیک صخش یسک یرادربنامرف ےس مالک ےک ادُخ ایک
 ؟ےہ طرش یدایُنب ےئلیک ےناپ ‘‘تکرب’’ ںیم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںونود تنعل روا تکرب ےٓگا ےراہمت ند ےک ٓجا ںیم وھکید ٢۶ ۔۔۔۔٭ ٢٧ ۔ ١١:٢۶ انثعتسا

 ٓجا وج وک ںومکح ےک ادخ ےنپا دنوادخ ُمت بج ںیم لاح ُسا تکرب ٢٧۔ ںوہ اتید ےھکر
 ۔ونام ںوہ اتید وک ُمت ںیم
 ہکلب ںیہن تشپ ُوت روا اگ ےئارہھٹ رس ہکلب ںیہن ُمد وک ھجت دنوادخ روا ۔۔۔۔٭ ٢٨:١٣ انثعتسا

 ےک ٓجا وک ھجت ںیم وج وک ںومکح ےک ادخ ےنپا دنوادخ ُوت ہکیطرشب اگ ےہر یہ زارف رس
 ۔ ےرک لمع رپ ُنا ےس طایتحا روا ےنُسنوہ اتید ند
 ہک ںوہ اتانب هاوگ فالخ رب ےراہمت وک نیمز روا نامسآ ند ےک جآ ںیم ۔۔۔۔٭ ٣٠:١٩ انثعتسا
 یگدنز ُوت سپ ےہ اھکر ےگآ ےریت وک تنعل روا تکرب روا وک توم روا یگدنز ےن ںیم
 ۔ یھب دالوا یریت ر وا ےہر اتیج یھب ُوت ہک رک رایتخا وک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ادخ ۔ےہ ادخ ِمالک ہک( ںیہن کش ھچک ںیم سا )دیجم نآرق( باتک ہی :٢ ۔۔۔۔٭ ۴ ۔ ٢:٢ ةرقبلا
 زامن ھتاس ےک بادآ روا ےتال نامیا رپ بیغ وج :٣ ۔ےہ امنہر یک ںولاو ےنرڈ )ےس
 وج روا :۴ ۔ںیہ ےترک چرخ ےس ںیم سا ےہ ایامرف اطع وک نا ےن مہ ھچک وج روا ےتھڑپ
 ںیئوہ لزان )رپ ںوربمغیپ) ےلہپ ےس مت ںیباتک وج روا یئوہ لزان رپ مت )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا( باتک
 )فرط یک( راگدرورپ ےنپا گول یہی ۵ ۔ںیہ ےتھکر نیقی اک ترخآ روا ےتال نامیا رپ بس
 ۔ںیہ ےلاو ےناپ تاجن یہی روا ںیہ رپ تیادہ ےس
 

 ٭61 ١۶

 ےس ےنرک یرادربنامرف یک ُسا روا ےنھڑپ وک لبئاب وج گول هو ایک
 ےتلاڈ ںیم تنعل یک  ےنوہ داقتعا ےب وک پآ ےنپا ،ںیہ ےترک راکنا
 )رفاک( ؟ںیہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ اتنُس ںیہن ںیتاب یک دہع سا وج رپ ناسنا ُسا تنعل ۔۔۔۔٭ ١١:٣ هایمری

 ہکنُویِک ٢٩۔۔۔۔انرک ہن راکنِا اک ےلاو ےنہک ُسا !رادربَخ ٢۵۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ١٢:٢۵ ںویناربع
 ۔ےہ گآ یلاو ےنرک مسھب ادُخ ارامہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےس نا روا ایالٹھج وک ںوتیآ یرامہ ےن ںوہنج روا :٣۶۔۔۔۔٭ ۴٩ ۔ ۴٠ روا ٧:٣۶ فارعالا
 ےن ںوگول نج :۴٠۔۔۔ےگ ںیہر )ےتلج( ںیم سا ہشیمہ ہک ںیہ یخزود یہو یک یباترس
 ےزاورد ےک نامسآ ہن ےیل ےک نا ۔یک یباترس ےس نا روا ایالٹھج وک ںوتیآ یرامہ
 )ےچین( ےیل ےک ںوگول ےسیا :۴١۔۔۔ےگ ںوہ لخاد ںیم تشہب هو ہن روا ےگ ںیئاج ےلوھک
 ۔۔۔اگوہ اک منہج )شتآ( یھب انوھچب
 ںوتیآ یرامہ روا۴٧۔۔۔ورک ہن اڑگھج ےس باتک ِلہا روا: ۴۶۔۔۔۔٭۴٧ ۔ ٢٩:۴۶ توبکنعلا

 ۔ںیہ )یلزا( رفاک وج ںیہ ےترک راکنا یہو ےس
 
 
 

	



 ٭71 ١٧

 یک ہفشاکُم ماتتخا اک عرش یک  سدقُم ِباتک ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت ایگوہ ےس ےمتاخ ےک باتک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںیتاب یک تُّوُبن یک باتِک سِا وج ےگآ ےک یِمدآ کیا رہ ںیَم ١٨۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٢:١٨  ہفشاکُم
 یھکِل ںیم باتِک سِا ادُخ وت ےئاھڑب ھچُک ںیم ُنا یِمدآ یئوک رگا ہک ںُوہ اتید یہاوگ ےہ اتنُس
 ےس ںیم ںوتاب یک باتِک یک تُّوُبن سِا یئوک رگا روا ١٩۔۔اگ ےرک لِزان رپ ُسا ںیتفآ یئُوہ
 باتِک سِا اک نِج ےس ںیم رہش ّسدقُم روا تخَرد ےک یگدنِز ُسا ادُخ وت ےلاڈ لاِکن ھچُک
 ۔اگ ےلاڈ لاِکن ہّصِح اک ُسا ےہ رکِذ ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا( وج ےن باتک لہا روا ےہ مالسا کیدزن ےک ادخ وت نید :١٩۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٣:١٩ نارمع لا
 یک ادخ صخش وج روا ایک ےس دض یک سپآ دعب ےک ےنوہ ملع وت ایک فالتخا )ےس نید
 گول ہی رگا۔٢٠۔ےہ )الاو ےنید ازس روا( الاو ےنیل باسح دلج ادخ وت ےنام ہن وک ںوتیآ
 ۔ںیلاپ تیادہ کش ےب وت ںیئآ ےل مالسا
 

 ٭81 ١٨

 هو ہک ےہ یرورض ہی ایک ، ےئلیک ےناج ےئک میلست مالک اک ادُخ وک نآرق
 ںیم لبئاب ہک ےسیج وہ ںیم یگنہآ مہ لمکُم ےس سدقُم ِباتک یخیرات
 ؟اھت ایگ ایک جاردنا ےلہپ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ادُخ ہکنُویِک ٣٣۔ںیہ عِبات ےک ںویِبن ںیحوُر یک ںویِبن روا ٣٢۔۔۔۔٭ ٣٣ ۔ ١۴:٣٢ ںویھتنرک ١
 ۔ےہ ںیم ںٔوایسیِلک بس یک ںوّسدقُم اسیَج ۔ےہ یناب اک نما ہکلب ںیِہن اک یرتبا
 مہ وج اوِس ےک یربَخشوُخ ُسا یھب ہتشِرف یئوک اک نامسآ ای مہ رگا نِکیل۔۔۔۔٭ ١:٨ ںویتلگ
 ۔وہ نُوعلم وت ےئانُس ںیہُمت یربَخشوُخ رَوا یئوک یئانُس ںیہُمت ےن

 ےک ُسا اتہر ںیِہن ِمئاق رپ میِلعت یک حیِسم روا ےہ اتاج ھڑب ےگآ یئوک وج۔۔۔۔٭ ١:٩ انحُوی ٢
 ۔یھب اٹَیب روا ےہ یھب پاب ساپ ےک ُسا ےہ اتہر ِمئاق رپ میِلعت ُسا وج ،ںیِہن ادُخ ساپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےس سا هو اگوہ بلاط اک نید روا یسک اوس ےک مالسا صخش وج روا۔۔۔۔٭ ٣:٨۵ نارمع لا
 ۔اگوہ ںیم ںولاو ےناھٹا ناصقن ںیم ترخآ صخش اسیا روا اگ ےئاج ایک ںیہن لوبق زگرہ
 ادخ ہکلب ںیہ ںیہن دلاو ےک یسک ےس ںیم ںودرم ےراہمت ملسو هيلع هللا ىلصدمحم۔۔۔۔٭ ٣٣:۴٠بازحا لا
 رہ ادخ روا ںیہ )ےلاو ےنیدرک متخ وک سا ینعی( رہم یک )توبن یک( ںویبن روا ربمغیپ ےک
 ۔ےہ فقاو ےس زیچ

 
 
 

	

 ٭71 ١٧

 یک ہفشاکُم ماتتخا اک عرش یک  سدقُم ِباتک ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت ایگوہ ےس ےمتاخ ےک باتک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںیتاب یک تُّوُبن یک باتِک سِا وج ےگآ ےک یِمدآ کیا رہ ںیَم ١٨۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٢:١٨  ہفشاکُم
 یھکِل ںیم باتِک سِا ادُخ وت ےئاھڑب ھچُک ںیم ُنا یِمدآ یئوک رگا ہک ںُوہ اتید یہاوگ ےہ اتنُس
 ےس ںیم ںوتاب یک باتِک یک تُّوُبن سِا یئوک رگا روا ١٩۔۔اگ ےرک لِزان رپ ُسا ںیتفآ یئُوہ
 باتِک سِا اک نِج ےس ںیم رہش ّسدقُم روا تخَرد ےک یگدنِز ُسا ادُخ وت ےلاڈ لاِکن ھچُک
 ۔اگ ےلاڈ لاِکن ہّصِح اک ُسا ےہ رکِذ ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا( وج ےن باتک لہا روا ےہ مالسا کیدزن ےک ادخ وت نید :١٩۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٣:١٩ نارمع لا
 یک ادخ صخش وج روا ایک ےس دض یک سپآ دعب ےک ےنوہ ملع وت ایک فالتخا )ےس نید
 گول ہی رگا۔٢٠۔ےہ )الاو ےنید ازس روا( الاو ےنیل باسح دلج ادخ وت ےنام ہن وک ںوتیآ
 ۔ںیلاپ تیادہ کش ےب وت ںیئآ ےل مالسا
 

 ٭81 ١٨

 هو ہک ےہ یرورض ہی ایک ، ےئلیک ےناج ےئک میلست مالک اک ادُخ وک نآرق
 ںیم لبئاب ہک ےسیج وہ ںیم یگنہآ مہ لمکُم ےس سدقُم ِباتک یخیرات
 ؟اھت ایگ ایک جاردنا ےلہپ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ادُخ ہکنُویِک ٣٣۔ںیہ عِبات ےک ںویِبن ںیحوُر یک ںویِبن روا ٣٢۔۔۔۔٭ ٣٣ ۔ ١۴:٣٢ ںویھتنرک ١
 ۔ےہ ںیم ںٔوایسیِلک بس یک ںوّسدقُم اسیَج ۔ےہ یناب اک نما ہکلب ںیِہن اک یرتبا
 مہ وج اوِس ےک یربَخشوُخ ُسا یھب ہتشِرف یئوک اک نامسآ ای مہ رگا نِکیل۔۔۔۔٭ ١:٨ ںویتلگ
 ۔وہ نُوعلم وت ےئانُس ںیہُمت یربَخشوُخ رَوا یئوک یئانُس ںیہُمت ےن

 ےک ُسا اتہر ںیِہن ِمئاق رپ میِلعت یک حیِسم روا ےہ اتاج ھڑب ےگآ یئوک وج۔۔۔۔٭ ١:٩ انحُوی ٢
 ۔یھب اٹَیب روا ےہ یھب پاب ساپ ےک ُسا ےہ اتہر ِمئاق رپ میِلعت ُسا وج ،ںیِہن ادُخ ساپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےس سا هو اگوہ بلاط اک نید روا یسک اوس ےک مالسا صخش وج روا۔۔۔۔٭ ٣:٨۵ نارمع لا
 ۔اگوہ ںیم ںولاو ےناھٹا ناصقن ںیم ترخآ صخش اسیا روا اگ ےئاج ایک ںیہن لوبق زگرہ
 ادخ ہکلب ںیہ ںیہن دلاو ےک یسک ےس ںیم ںودرم ےراہمت ملسو هيلع هللا ىلصدمحم۔۔۔۔٭ ٣٣:۴٠بازحا لا
 رہ ادخ روا ںیہ )ےلاو ےنیدرک متخ وک سا ینعی( رہم یک )توبن یک( ںویبن روا ربمغیپ ےک
 ۔ےہ فقاو ےس زیچ

 
 
 

	

 ٭71 ١٧

 یک ہفشاکُم ماتتخا اک عرش یک  سدقُم ِباتک ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت ایگوہ ےس ےمتاخ ےک باتک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںیتاب یک تُّوُبن یک باتِک سِا وج ےگآ ےک یِمدآ کیا رہ ںیَم ١٨۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٢:١٨  ہفشاکُم
 یھکِل ںیم باتِک سِا ادُخ وت ےئاھڑب ھچُک ںیم ُنا یِمدآ یئوک رگا ہک ںُوہ اتید یہاوگ ےہ اتنُس
 ےس ںیم ںوتاب یک باتِک یک تُّوُبن سِا یئوک رگا روا ١٩۔۔اگ ےرک لِزان رپ ُسا ںیتفآ یئُوہ
 باتِک سِا اک نِج ےس ںیم رہش ّسدقُم روا تخَرد ےک یگدنِز ُسا ادُخ وت ےلاڈ لاِکن ھچُک
 ۔اگ ےلاڈ لاِکن ہّصِح اک ُسا ےہ رکِذ ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا( وج ےن باتک لہا روا ےہ مالسا کیدزن ےک ادخ وت نید :١٩۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٣:١٩ نارمع لا
 یک ادخ صخش وج روا ایک ےس دض یک سپآ دعب ےک ےنوہ ملع وت ایک فالتخا )ےس نید
 گول ہی رگا۔٢٠۔ےہ )الاو ےنید ازس روا( الاو ےنیل باسح دلج ادخ وت ےنام ہن وک ںوتیآ
 ۔ںیلاپ تیادہ کش ےب وت ںیئآ ےل مالسا
 

 ٭81 ١٨

 هو ہک ےہ یرورض ہی ایک ، ےئلیک ےناج ےئک میلست مالک اک ادُخ وک نآرق
 ںیم لبئاب ہک ےسیج وہ ںیم یگنہآ مہ لمکُم ےس سدقُم ِباتک یخیرات
 ؟اھت ایگ ایک جاردنا ےلہپ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ادُخ ہکنُویِک ٣٣۔ںیہ عِبات ےک ںویِبن ںیحوُر یک ںویِبن روا ٣٢۔۔۔۔٭ ٣٣ ۔ ١۴:٣٢ ںویھتنرک ١
 ۔ےہ ںیم ںٔوایسیِلک بس یک ںوّسدقُم اسیَج ۔ےہ یناب اک نما ہکلب ںیِہن اک یرتبا
 مہ وج اوِس ےک یربَخشوُخ ُسا یھب ہتشِرف یئوک اک نامسآ ای مہ رگا نِکیل۔۔۔۔٭ ١:٨ ںویتلگ
 ۔وہ نُوعلم وت ےئانُس ںیہُمت یربَخشوُخ رَوا یئوک یئانُس ںیہُمت ےن

 ےک ُسا اتہر ںیِہن ِمئاق رپ میِلعت یک حیِسم روا ےہ اتاج ھڑب ےگآ یئوک وج۔۔۔۔٭ ١:٩ انحُوی ٢
 ۔یھب اٹَیب روا ےہ یھب پاب ساپ ےک ُسا ےہ اتہر ِمئاق رپ میِلعت ُسا وج ،ںیِہن ادُخ ساپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےس سا هو اگوہ بلاط اک نید روا یسک اوس ےک مالسا صخش وج روا۔۔۔۔٭ ٣:٨۵ نارمع لا
 ۔اگوہ ںیم ںولاو ےناھٹا ناصقن ںیم ترخآ صخش اسیا روا اگ ےئاج ایک ںیہن لوبق زگرہ
 ادخ ہکلب ںیہ ںیہن دلاو ےک یسک ےس ںیم ںودرم ےراہمت ملسو هيلع هللا ىلصدمحم۔۔۔۔٭ ٣٣:۴٠بازحا لا
 رہ ادخ روا ںیہ )ےلاو ےنیدرک متخ وک سا ینعی( رہم یک )توبن یک( ںویبن روا ربمغیپ ےک
 ۔ےہ فقاو ےس زیچ

 
 
 

	

 ٭71 ١٧

 یک ہفشاکُم ماتتخا اک عرش یک  سدقُم ِباتک ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت ایگوہ ےس ےمتاخ ےک باتک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںیتاب یک تُّوُبن یک باتِک سِا وج ےگآ ےک یِمدآ کیا رہ ںیَم ١٨۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٢:١٨  ہفشاکُم
 یھکِل ںیم باتِک سِا ادُخ وت ےئاھڑب ھچُک ںیم ُنا یِمدآ یئوک رگا ہک ںُوہ اتید یہاوگ ےہ اتنُس
 ےس ںیم ںوتاب یک باتِک یک تُّوُبن سِا یئوک رگا روا ١٩۔۔اگ ےرک لِزان رپ ُسا ںیتفآ یئُوہ
 باتِک سِا اک نِج ےس ںیم رہش ّسدقُم روا تخَرد ےک یگدنِز ُسا ادُخ وت ےلاڈ لاِکن ھچُک
 ۔اگ ےلاڈ لاِکن ہّصِح اک ُسا ےہ رکِذ ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا( وج ےن باتک لہا روا ےہ مالسا کیدزن ےک ادخ وت نید :١٩۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٣:١٩ نارمع لا
 یک ادخ صخش وج روا ایک ےس دض یک سپآ دعب ےک ےنوہ ملع وت ایک فالتخا )ےس نید
 گول ہی رگا۔٢٠۔ےہ )الاو ےنید ازس روا( الاو ےنیل باسح دلج ادخ وت ےنام ہن وک ںوتیآ
 ۔ںیلاپ تیادہ کش ےب وت ںیئآ ےل مالسا
 

 ٭81 ١٨

 هو ہک ےہ یرورض ہی ایک ، ےئلیک ےناج ےئک میلست مالک اک ادُخ وک نآرق
 ںیم لبئاب ہک ےسیج وہ ںیم یگنہآ مہ لمکُم ےس سدقُم ِباتک یخیرات
 ؟اھت ایگ ایک جاردنا ےلہپ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ادُخ ہکنُویِک ٣٣۔ںیہ عِبات ےک ںویِبن ںیحوُر یک ںویِبن روا ٣٢۔۔۔۔٭ ٣٣ ۔ ١۴:٣٢ ںویھتنرک ١
 ۔ےہ ںیم ںٔوایسیِلک بس یک ںوّسدقُم اسیَج ۔ےہ یناب اک نما ہکلب ںیِہن اک یرتبا
 مہ وج اوِس ےک یربَخشوُخ ُسا یھب ہتشِرف یئوک اک نامسآ ای مہ رگا نِکیل۔۔۔۔٭ ١:٨ ںویتلگ
 ۔وہ نُوعلم وت ےئانُس ںیہُمت یربَخشوُخ رَوا یئوک یئانُس ںیہُمت ےن

 ےک ُسا اتہر ںیِہن ِمئاق رپ میِلعت یک حیِسم روا ےہ اتاج ھڑب ےگآ یئوک وج۔۔۔۔٭ ١:٩ انحُوی ٢
 ۔یھب اٹَیب روا ےہ یھب پاب ساپ ےک ُسا ےہ اتہر ِمئاق رپ میِلعت ُسا وج ،ںیِہن ادُخ ساپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےس سا هو اگوہ بلاط اک نید روا یسک اوس ےک مالسا صخش وج روا۔۔۔۔٭ ٣:٨۵ نارمع لا
 ۔اگوہ ںیم ںولاو ےناھٹا ناصقن ںیم ترخآ صخش اسیا روا اگ ےئاج ایک ںیہن لوبق زگرہ
 ادخ ہکلب ںیہ ںیہن دلاو ےک یسک ےس ںیم ںودرم ےراہمت ملسو هيلع هللا ىلصدمحم۔۔۔۔٭ ٣٣:۴٠بازحا لا
 رہ ادخ روا ںیہ )ےلاو ےنیدرک متخ وک سا ینعی( رہم یک )توبن یک( ںویبن روا ربمغیپ ےک
 ۔ےہ فقاو ےس زیچ

 
 
 

	



 ٭ ١٩19

 یلُک  وج ےہ دوجوم ماہبا یخیرات روا یماہلا تسرپ دایُنب ںیم نآُرق  ایک
 ؟ےہ اتاج ایاپ ںیم لبئاب وج ےہ فلاخُم ےس ُسا روط

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 یھب پاب ساپ ےک ُسا ےہ اترک راکنِا اک ےٹَیب یئوک وج ٢٣۔۔۔۔٭ ٢۴ ۔ ٢:٢٢ انحُوی ١
 انُس ےس عوُرُش ےن ُمت وج ۔ےہر ِمئاق ںیم ُمت یہُو ےہ انُس ےس عوُرُش ےن ُمت وج ٢۴۔۔ںیِہن
 ۔ےگ وہر ِمئاق ںیم پاب روا ےٹَیب یھب ُمت وت ےہر ِمئاق ںیم ُمت هو رگا ےہ

 ےک ُسا اتہر ںیِہن ِمئاق رپ میِلعت یک حیِسم روا ےہ اتاج ھڑب ےگآ یئوک وج۔۔۔۔٭ ١:٩ انحُوی ٢
 ۔ںیِہن ادُخ ساپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھکل( ںیم ںوباتک یک ںوربمغیپ ےلہپ ربخ یک سا روا :١٩۶۔۔۔۔٭ ١٩٧ ۔ ٢۶:١٩۶ ارعش لا
 وک )تاب( سا لیئارسا ینب ےئاملع ہک ےہ ںیہن دنس ہی ےئل ےک نا ایک :١٩٧۔۔ےہ )یئوہ

 ۔ںیہ ےتناج
 ےس ںوربمغیپ روا ےلہپ ےس مت وج ںیہ یتاج ںیہک ںیتاب یہو ےس مت۔۔۔۔٭ ۴١:۴٣ تلُصف
 ۔ںیھت یئگ یہک
 نامیا رپ سا ںیم ےہ یئامرف لزان ےن ادخ باتک وج ہک ود ہہک روا۔۔۔۔٭ ۴٢:١۵یروش لا

 ۔ںیہن رارکتو ثحب ھچک ںیم مت روا ںیم مہ۔۔۔ںوہ اتھکر
 ٭ ٢٠20

 اسیج ےہ یہو ہیرظن اک ‘‘ہفشاکُم’’ ای ‘‘تیادہ یک حوُر’’ ںیم نآُرق  ایک
 ؟ےہ ںیم لبئاب ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 حالصِا روا مازلِا روا میِلعت ےہ ےس ماہلِا ےک ادُخ وج ہفیِحص کیا رہ۔۔۔۔٭ ٣:١۶ سیھتمت ٢
 ۔ےہ یھب دنم هدِئاف ےئِل ےک ےنرک تیبرت ںیم یزابتسار روا

 تاب یک تُّوُبن یسِک یک ّسدقُم ِباتِک ہک ول ناج ہی ےلہپ روا ٢٠۔۔۔۔٭٢١ ۔ ١:٢٠ سرطپ ٢
 یک یِمدآ تاب یئوک یک تُّوُبن ہکنُویِک٢١۔ںیِہن فُوقوم رپ رّایتِخا یتاذ ےک یسِک لیِوات یک
 فرط یک ادُخ ےس ببس ےک کیرحت یک ُسدقلا ُحوُر یِمدآ ہکلب یئُوہ ںیِہن ےس ِشہاوخ
 ۔ےھت ےتلوب ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سج ےہ یجیھب یحو حرط یسا فرط یراہمت ےن مہ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا(۔۔۔۔٭ ۴:١۶٣ اسن لا
 یک نامیلس روا ٰیسیع روا ۔۔۔۔یھت یجیھب فرط یک ںوربمغیپ ےلھچپ ےس نا روا حون حرط
 یھت یک تیانع یھب روبز ےن مہ وک دؤاد روا ۔۔۔ یھب فرط
 نآرق ہی روا ےہ هاوگ ںیم مت روا ںیم ھجم یہ ادخ ہک ود ہہک:١٩۔۔۔۔٭ ٩٣ روا ۶:١٩ ماعنا لا
 چنہپ هو کت صخش سج روا وک مت ےس ےعیرذ ےک سا ہک ےہ ایگ اراتا ےیل سا رپ ھجم
 ملاظ رک ھڑب ےس سا روا :٩٣۔۔۔وہ ےتید تداہش یک تاب سا گول مت ایک ںودرک هاگآ ےکس
 سا ہکنالاح ےہ یئآ یحو رپ ھجم ہک ےہک ہی ای ۔ےرک ءارتفا ٹوھج رپ ادخ وج اگوہ نوک
 ۔۔۔۔وہ یئآ ہن یحو یھب ھچک رپ

 
 
 

	

 ٭ ١٩19

 یلُک  وج ےہ دوجوم ماہبا یخیرات روا یماہلا تسرپ دایُنب ںیم نآُرق  ایک
 ؟ےہ اتاج ایاپ ںیم لبئاب وج ےہ فلاخُم ےس ُسا روط

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 یھب پاب ساپ ےک ُسا ےہ اترک راکنِا اک ےٹَیب یئوک وج ٢٣۔۔۔۔٭ ٢۴ ۔ ٢:٢٢ انحُوی ١
 انُس ےس عوُرُش ےن ُمت وج ۔ےہر ِمئاق ںیم ُمت یہُو ےہ انُس ےس عوُرُش ےن ُمت وج ٢۴۔۔ںیِہن
 ۔ےگ وہر ِمئاق ںیم پاب روا ےٹَیب یھب ُمت وت ےہر ِمئاق ںیم ُمت هو رگا ےہ

 ےک ُسا اتہر ںیِہن ِمئاق رپ میِلعت یک حیِسم روا ےہ اتاج ھڑب ےگآ یئوک وج۔۔۔۔٭ ١:٩ انحُوی ٢
 ۔ںیِہن ادُخ ساپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھکل( ںیم ںوباتک یک ںوربمغیپ ےلہپ ربخ یک سا روا :١٩۶۔۔۔۔٭ ١٩٧ ۔ ٢۶:١٩۶ ارعش لا
 وک )تاب( سا لیئارسا ینب ےئاملع ہک ےہ ںیہن دنس ہی ےئل ےک نا ایک :١٩٧۔۔ےہ )یئوہ

 ۔ںیہ ےتناج
 ےس ںوربمغیپ روا ےلہپ ےس مت وج ںیہ یتاج ںیہک ںیتاب یہو ےس مت۔۔۔۔٭ ۴١:۴٣ تلُصف
 ۔ںیھت یئگ یہک
 نامیا رپ سا ںیم ےہ یئامرف لزان ےن ادخ باتک وج ہک ود ہہک روا۔۔۔۔٭ ۴٢:١۵یروش لا

 ۔ںیہن رارکتو ثحب ھچک ںیم مت روا ںیم مہ۔۔۔ںوہ اتھکر
 ٭ ٢٠20

 اسیج ےہ یہو ہیرظن اک ‘‘ہفشاکُم’’ ای ‘‘تیادہ یک حوُر’’ ںیم نآُرق  ایک
 ؟ےہ ںیم لبئاب ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 حالصِا روا مازلِا روا میِلعت ےہ ےس ماہلِا ےک ادُخ وج ہفیِحص کیا رہ۔۔۔۔٭ ٣:١۶ سیھتمت ٢
 ۔ےہ یھب دنم هدِئاف ےئِل ےک ےنرک تیبرت ںیم یزابتسار روا

 تاب یک تُّوُبن یسِک یک ّسدقُم ِباتِک ہک ول ناج ہی ےلہپ روا ٢٠۔۔۔۔٭٢١ ۔ ١:٢٠ سرطپ ٢
 یک یِمدآ تاب یئوک یک تُّوُبن ہکنُویِک٢١۔ںیِہن فُوقوم رپ رّایتِخا یتاذ ےک یسِک لیِوات یک
 فرط یک ادُخ ےس ببس ےک کیرحت یک ُسدقلا ُحوُر یِمدآ ہکلب یئُوہ ںیِہن ےس ِشہاوخ
 ۔ےھت ےتلوب ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سج ےہ یجیھب یحو حرط یسا فرط یراہمت ےن مہ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا(۔۔۔۔٭ ۴:١۶٣ اسن لا
 یک نامیلس روا ٰیسیع روا ۔۔۔۔یھت یجیھب فرط یک ںوربمغیپ ےلھچپ ےس نا روا حون حرط
 یھت یک تیانع یھب روبز ےن مہ وک دؤاد روا ۔۔۔ یھب فرط
 نآرق ہی روا ےہ هاوگ ںیم مت روا ںیم ھجم یہ ادخ ہک ود ہہک:١٩۔۔۔۔٭ ٩٣ روا ۶:١٩ ماعنا لا
 چنہپ هو کت صخش سج روا وک مت ےس ےعیرذ ےک سا ہک ےہ ایگ اراتا ےیل سا رپ ھجم
 ملاظ رک ھڑب ےس سا روا :٩٣۔۔۔وہ ےتید تداہش یک تاب سا گول مت ایک ںودرک هاگآ ےکس
 سا ہکنالاح ےہ یئآ یحو رپ ھجم ہک ےہک ہی ای ۔ےرک ءارتفا ٹوھج رپ ادخ وج اگوہ نوک
 ۔۔۔۔وہ یئآ ہن یحو یھب ھچک رپ

 
 
 

	

 ٭ ١٩19

 یلُک  وج ےہ دوجوم ماہبا یخیرات روا یماہلا تسرپ دایُنب ںیم نآُرق  ایک
 ؟ےہ اتاج ایاپ ںیم لبئاب وج ےہ فلاخُم ےس ُسا روط

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 یھب پاب ساپ ےک ُسا ےہ اترک راکنِا اک ےٹَیب یئوک وج ٢٣۔۔۔۔٭ ٢۴ ۔ ٢:٢٢ انحُوی ١
 انُس ےس عوُرُش ےن ُمت وج ۔ےہر ِمئاق ںیم ُمت یہُو ےہ انُس ےس عوُرُش ےن ُمت وج ٢۴۔۔ںیِہن
 ۔ےگ وہر ِمئاق ںیم پاب روا ےٹَیب یھب ُمت وت ےہر ِمئاق ںیم ُمت هو رگا ےہ

 ےک ُسا اتہر ںیِہن ِمئاق رپ میِلعت یک حیِسم روا ےہ اتاج ھڑب ےگآ یئوک وج۔۔۔۔٭ ١:٩ انحُوی ٢
 ۔ںیِہن ادُخ ساپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھکل( ںیم ںوباتک یک ںوربمغیپ ےلہپ ربخ یک سا روا :١٩۶۔۔۔۔٭ ١٩٧ ۔ ٢۶:١٩۶ ارعش لا
 وک )تاب( سا لیئارسا ینب ےئاملع ہک ےہ ںیہن دنس ہی ےئل ےک نا ایک :١٩٧۔۔ےہ )یئوہ

 ۔ںیہ ےتناج
 ےس ںوربمغیپ روا ےلہپ ےس مت وج ںیہ یتاج ںیہک ںیتاب یہو ےس مت۔۔۔۔٭ ۴١:۴٣ تلُصف
 ۔ںیھت یئگ یہک
 نامیا رپ سا ںیم ےہ یئامرف لزان ےن ادخ باتک وج ہک ود ہہک روا۔۔۔۔٭ ۴٢:١۵یروش لا

 ۔ںیہن رارکتو ثحب ھچک ںیم مت روا ںیم مہ۔۔۔ںوہ اتھکر
 ٭ ٢٠20

 اسیج ےہ یہو ہیرظن اک ‘‘ہفشاکُم’’ ای ‘‘تیادہ یک حوُر’’ ںیم نآُرق  ایک
 ؟ےہ ںیم لبئاب ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 حالصِا روا مازلِا روا میِلعت ےہ ےس ماہلِا ےک ادُخ وج ہفیِحص کیا رہ۔۔۔۔٭ ٣:١۶ سیھتمت ٢
 ۔ےہ یھب دنم هدِئاف ےئِل ےک ےنرک تیبرت ںیم یزابتسار روا

 تاب یک تُّوُبن یسِک یک ّسدقُم ِباتِک ہک ول ناج ہی ےلہپ روا ٢٠۔۔۔۔٭٢١ ۔ ١:٢٠ سرطپ ٢
 یک یِمدآ تاب یئوک یک تُّوُبن ہکنُویِک٢١۔ںیِہن فُوقوم رپ رّایتِخا یتاذ ےک یسِک لیِوات یک
 فرط یک ادُخ ےس ببس ےک کیرحت یک ُسدقلا ُحوُر یِمدآ ہکلب یئُوہ ںیِہن ےس ِشہاوخ
 ۔ےھت ےتلوب ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سج ےہ یجیھب یحو حرط یسا فرط یراہمت ےن مہ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا(۔۔۔۔٭ ۴:١۶٣ اسن لا
 یک نامیلس روا ٰیسیع روا ۔۔۔۔یھت یجیھب فرط یک ںوربمغیپ ےلھچپ ےس نا روا حون حرط
 یھت یک تیانع یھب روبز ےن مہ وک دؤاد روا ۔۔۔ یھب فرط
 نآرق ہی روا ےہ هاوگ ںیم مت روا ںیم ھجم یہ ادخ ہک ود ہہک:١٩۔۔۔۔٭ ٩٣ روا ۶:١٩ ماعنا لا
 چنہپ هو کت صخش سج روا وک مت ےس ےعیرذ ےک سا ہک ےہ ایگ اراتا ےیل سا رپ ھجم
 ملاظ رک ھڑب ےس سا روا :٩٣۔۔۔وہ ےتید تداہش یک تاب سا گول مت ایک ںودرک هاگآ ےکس
 سا ہکنالاح ےہ یئآ یحو رپ ھجم ہک ےہک ہی ای ۔ےرک ءارتفا ٹوھج رپ ادخ وج اگوہ نوک
 ۔۔۔۔وہ یئآ ہن یحو یھب ھچک رپ

 
 
 

	

 ٭ ١٩19

 یلُک  وج ےہ دوجوم ماہبا یخیرات روا یماہلا تسرپ دایُنب ںیم نآُرق  ایک
 ؟ےہ اتاج ایاپ ںیم لبئاب وج ےہ فلاخُم ےس ُسا روط

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 یھب پاب ساپ ےک ُسا ےہ اترک راکنِا اک ےٹَیب یئوک وج ٢٣۔۔۔۔٭ ٢۴ ۔ ٢:٢٢ انحُوی ١
 انُس ےس عوُرُش ےن ُمت وج ۔ےہر ِمئاق ںیم ُمت یہُو ےہ انُس ےس عوُرُش ےن ُمت وج ٢۴۔۔ںیِہن
 ۔ےگ وہر ِمئاق ںیم پاب روا ےٹَیب یھب ُمت وت ےہر ِمئاق ںیم ُمت هو رگا ےہ

 ےک ُسا اتہر ںیِہن ِمئاق رپ میِلعت یک حیِسم روا ےہ اتاج ھڑب ےگآ یئوک وج۔۔۔۔٭ ١:٩ انحُوی ٢
 ۔ںیِہن ادُخ ساپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھکل( ںیم ںوباتک یک ںوربمغیپ ےلہپ ربخ یک سا روا :١٩۶۔۔۔۔٭ ١٩٧ ۔ ٢۶:١٩۶ ارعش لا
 وک )تاب( سا لیئارسا ینب ےئاملع ہک ےہ ںیہن دنس ہی ےئل ےک نا ایک :١٩٧۔۔ےہ )یئوہ

 ۔ںیہ ےتناج
 ےس ںوربمغیپ روا ےلہپ ےس مت وج ںیہ یتاج ںیہک ںیتاب یہو ےس مت۔۔۔۔٭ ۴١:۴٣ تلُصف
 ۔ںیھت یئگ یہک
 نامیا رپ سا ںیم ےہ یئامرف لزان ےن ادخ باتک وج ہک ود ہہک روا۔۔۔۔٭ ۴٢:١۵یروش لا

 ۔ںیہن رارکتو ثحب ھچک ںیم مت روا ںیم مہ۔۔۔ںوہ اتھکر
 ٭ ٢٠20

 اسیج ےہ یہو ہیرظن اک ‘‘ہفشاکُم’’ ای ‘‘تیادہ یک حوُر’’ ںیم نآُرق  ایک
 ؟ےہ ںیم لبئاب ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 حالصِا روا مازلِا روا میِلعت ےہ ےس ماہلِا ےک ادُخ وج ہفیِحص کیا رہ۔۔۔۔٭ ٣:١۶ سیھتمت ٢
 ۔ےہ یھب دنم هدِئاف ےئِل ےک ےنرک تیبرت ںیم یزابتسار روا

 تاب یک تُّوُبن یسِک یک ّسدقُم ِباتِک ہک ول ناج ہی ےلہپ روا ٢٠۔۔۔۔٭٢١ ۔ ١:٢٠ سرطپ ٢
 یک یِمدآ تاب یئوک یک تُّوُبن ہکنُویِک٢١۔ںیِہن فُوقوم رپ رّایتِخا یتاذ ےک یسِک لیِوات یک
 فرط یک ادُخ ےس ببس ےک کیرحت یک ُسدقلا ُحوُر یِمدآ ہکلب یئُوہ ںیِہن ےس ِشہاوخ
 ۔ےھت ےتلوب ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ۔۔۔۔وہ یئآ ہن یحو یھب ھچک رپ

 
 
 

	



 ٭ ٢١21

 ؟ےگ ںیرک لُوبق باتک یماہلا روطب وک نآُرق یحیسم روا یدوہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب

 ےس مان ےریم تاب یسیا یئوک رکنب خ اتسگ یبن وج نکیل ٢٠۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ١٨:٢٠ انثعتسا
 ےہک ھچک ےس مان ےک ںودوبعم روا ای اید ںیہن مکح وکُسا ےن ںیم اک ےنہک ےکسج ےہک
 ےہک ےکُسا روا ےہک ھچک ےس مان ےک دنوادخ یبن هو بج٢٢۔۔۔ ےئاج ایک لتق یبن هو وت
 ۔ انرک ہن فوخ ےُسا ُوت ۔۔۔۔ وت وہ ہن اروپ ای عقاو ھچک قباطم ےک
 وت ںیلوب ہن قباطم ےک مالک سا هو رگا ۔ورک رظن رپ تداہش روا تعیرش۔۔۔۔٭ ٢٠:٨ هایعسی
 ۔یگ وہ ہن حبص ےیل ےکنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک روا یسک اوس ےک ادخ ہی رگا ؟ےترک ںیہن ںویک روغ ںیم نآرق ہی الھب۔۔۔۔٭ ٨٢:Y اسن لا
 ۔ےتاپ فالتخا )اس تہب( ںیم سا وت اتوہ )مالک(
 یھکل( ںیم ںوباتک یک ںوربمغیپ ےلہپ ربخ یک سا روا :١٩۶۔۔۔۔٭١٩b ۔ ٢٦:١٩٦ ارعشلا
 وک )تاب( سا لیئارسا ینب ےئاملع ہک ےہ ںیہن دنس ہی ےئل ےک نا ایک :١٩٧۔۔ےہ )یئوہ

 ۔ںیہ ےتناج
 

 ٭ ٢٢22

 وک تایآ ھچُک یک ُسا یھبک ایک ، دعب ےک ےنجیھب باتک یماہلا ادُخ۔٢٢
 ای خوسنم( ؟اگ ےرک  سوسحم ترورض یک ےنرک متخ  ای خوُسنم
 )حیصن

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ۔اگ ںولدب ہن وک تاب یک ہنُم ےنپا روا ۔اگنوڑوت ہن وک دہع ےنپا َںیم ۔۔۔۔٭ ٨٩:٣۴ رُوبز
 ےناج ٹِم ےک ظفل کیا ےک َتعیِرَش اناج لٹ اک نیِمز روا نامسآ نِکیل ۔۔۔۔٭ ١۶:٧١ اقُول

 ۔ےہ ناسآ ےس
 بِاتک روا( ایآ مالک اک ادُخ ساپ ےک نِج اہک ادُخ ںیِہُنا ےن ُسا ہکبج ۔۔۔۔٭ ١٠:٣۵ انحوی
 ۔)ںیِہن نکمُم انوہ لِطاب اک ّسدقُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا وت ںیہ ےتید ارک شومارف ےسا ای ےتید رک خوسنم وک تیآ سج مہ ۔۔۔۔٭ ٢:١٠۶ ةرقبلا
 رداق رپ تاب رہ ادخ ہک ےتناج ںیہن مت ایک ۔ںیہ ےتید جیھب تیآ روا یہ یسیو ای رتہب ےس
 ۔ےہ
 ےہ اتھکر مئاق )ےہ اتہاچ وک سج( روا ےہ اتید اٹم ےہ اتہاچ وک سج ادخ ۔۔۔۔٭ ١٣:٣٩ دعارلا
 ۔ےہ باتک لصا ساپ ےک یسا روا
 وج ادخ روا ۔ںیہ ےتید لدب ہگج یک تیآ یسک تیآ یئوک مہ بج روا ۔۔۔۔٭ ١۶:١٠١ لحنلا
 ۔ےہ اتناج بوخ ےسا ےہ اتامرف لزان ھچک
 ےسا ںیہ ےتجیھب فرط یراہمت مہ )باتک( وج وت ںیہاچ مہ رگا روا ۔۔۔۔٭ ١٧:٨۶ ارسا لا
 ۔۔ ۔ںیدرک وحم )ےس ںولد(

 
 
 

	

 ٭ ٢١21

 ؟ےگ ںیرک لُوبق باتک یماہلا روطب وک نآُرق یحیسم روا یدوہی ایک
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 ۔یگ وہ ہن حبص ےیل ےکنا
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 ۔یگ وہ ہن حبص ےیل ےکنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک روا یسک اوس ےک ادخ ہی رگا ؟ےترک ںیہن ںویک روغ ںیم نآرق ہی الھب۔۔۔۔٭ ٨٢:Y اسن لا
 ۔ےتاپ فالتخا )اس تہب( ںیم سا وت اتوہ )مالک(
 یھکل( ںیم ںوباتک یک ںوربمغیپ ےلہپ ربخ یک سا روا :١٩۶۔۔۔۔٭١٩b ۔ ٢٦:١٩٦ ارعشلا
 وک )تاب( سا لیئارسا ینب ےئاملع ہک ےہ ںیہن دنس ہی ےئل ےک نا ایک :١٩٧۔۔ےہ )یئوہ

 ۔ںیہ ےتناج
 

 ٭ ٢٢22

 وک تایآ ھچُک یک ُسا یھبک ایک ، دعب ےک ےنجیھب باتک یماہلا ادُخ۔٢٢
 ای خوسنم( ؟اگ ےرک  سوسحم ترورض یک ےنرک متخ  ای خوُسنم
 )حیصن

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ۔اگ ںولدب ہن وک تاب یک ہنُم ےنپا روا ۔اگنوڑوت ہن وک دہع ےنپا َںیم ۔۔۔۔٭ ٨٩:٣۴ رُوبز
 ےناج ٹِم ےک ظفل کیا ےک َتعیِرَش اناج لٹ اک نیِمز روا نامسآ نِکیل ۔۔۔۔٭ ١۶:٧١ اقُول

 ۔ےہ ناسآ ےس
 بِاتک روا( ایآ مالک اک ادُخ ساپ ےک نِج اہک ادُخ ںیِہُنا ےن ُسا ہکبج ۔۔۔۔٭ ١٠:٣۵ انحوی
 ۔)ںیِہن نکمُم انوہ لِطاب اک ّسدقُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا وت ںیہ ےتید ارک شومارف ےسا ای ےتید رک خوسنم وک تیآ سج مہ ۔۔۔۔٭ ٢:١٠۶ ةرقبلا
 رداق رپ تاب رہ ادخ ہک ےتناج ںیہن مت ایک ۔ںیہ ےتید جیھب تیآ روا یہ یسیو ای رتہب ےس
 ۔ےہ
 ےہ اتھکر مئاق )ےہ اتہاچ وک سج( روا ےہ اتید اٹم ےہ اتہاچ وک سج ادخ ۔۔۔۔٭ ١٣:٣٩ دعارلا
 ۔ےہ باتک لصا ساپ ےک یسا روا
 وج ادخ روا ۔ںیہ ےتید لدب ہگج یک تیآ یسک تیآ یئوک مہ بج روا ۔۔۔۔٭ ١۶:١٠١ لحنلا
 ۔ےہ اتناج بوخ ےسا ےہ اتامرف لزان ھچک
 ےسا ںیہ ےتجیھب فرط یراہمت مہ )باتک( وج وت ںیہاچ مہ رگا روا ۔۔۔۔٭ ١٧:٨۶ ارسا لا
 ۔۔ ۔ںیدرک وحم )ےس ںولد(

 
 
 

	

 ٭ ٢١21

 ؟ےگ ںیرک لُوبق باتک یماہلا روطب وک نآُرق یحیسم روا یدوہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب

 ےس مان ےریم تاب یسیا یئوک رکنب خ اتسگ یبن وج نکیل ٢٠۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ١٨:٢٠ انثعتسا
 ےہک ھچک ےس مان ےک ںودوبعم روا ای اید ںیہن مکح وکُسا ےن ںیم اک ےنہک ےکسج ےہک
 ےہک ےکُسا روا ےہک ھچک ےس مان ےک دنوادخ یبن هو بج٢٢۔۔۔ ےئاج ایک لتق یبن هو وت
 ۔ انرک ہن فوخ ےُسا ُوت ۔۔۔۔ وت وہ ہن اروپ ای عقاو ھچک قباطم ےک
 وت ںیلوب ہن قباطم ےک مالک سا هو رگا ۔ورک رظن رپ تداہش روا تعیرش۔۔۔۔٭ ٢٠:٨ هایعسی
 ۔یگ وہ ہن حبص ےیل ےکنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک روا یسک اوس ےک ادخ ہی رگا ؟ےترک ںیہن ںویک روغ ںیم نآرق ہی الھب۔۔۔۔٭ ٨٢:Y اسن لا
 ۔ےتاپ فالتخا )اس تہب( ںیم سا وت اتوہ )مالک(
 یھکل( ںیم ںوباتک یک ںوربمغیپ ےلہپ ربخ یک سا روا :١٩۶۔۔۔۔٭١٩b ۔ ٢٦:١٩٦ ارعشلا
 وک )تاب( سا لیئارسا ینب ےئاملع ہک ےہ ںیہن دنس ہی ےئل ےک نا ایک :١٩٧۔۔ےہ )یئوہ

 ۔ںیہ ےتناج
 

 ٭ ٢٢22

 وک تایآ ھچُک یک ُسا یھبک ایک ، دعب ےک ےنجیھب باتک یماہلا ادُخ۔٢٢
 ای خوسنم( ؟اگ ےرک  سوسحم ترورض یک ےنرک متخ  ای خوُسنم
 )حیصن

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ۔اگ ںولدب ہن وک تاب یک ہنُم ےنپا روا ۔اگنوڑوت ہن وک دہع ےنپا َںیم ۔۔۔۔٭ ٨٩:٣۴ رُوبز
 ےناج ٹِم ےک ظفل کیا ےک َتعیِرَش اناج لٹ اک نیِمز روا نامسآ نِکیل ۔۔۔۔٭ ١۶:٧١ اقُول

 ۔ےہ ناسآ ےس
 بِاتک روا( ایآ مالک اک ادُخ ساپ ےک نِج اہک ادُخ ںیِہُنا ےن ُسا ہکبج ۔۔۔۔٭ ١٠:٣۵ انحوی
 ۔)ںیِہن نکمُم انوہ لِطاب اک ّسدقُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا وت ںیہ ےتید ارک شومارف ےسا ای ےتید رک خوسنم وک تیآ سج مہ ۔۔۔۔٭ ٢:١٠۶ ةرقبلا
 رداق رپ تاب رہ ادخ ہک ےتناج ںیہن مت ایک ۔ںیہ ےتید جیھب تیآ روا یہ یسیو ای رتہب ےس
 ۔ےہ
 ےہ اتھکر مئاق )ےہ اتہاچ وک سج( روا ےہ اتید اٹم ےہ اتہاچ وک سج ادخ ۔۔۔۔٭ ١٣:٣٩ دعارلا
 ۔ےہ باتک لصا ساپ ےک یسا روا
 وج ادخ روا ۔ںیہ ےتید لدب ہگج یک تیآ یسک تیآ یئوک مہ بج روا ۔۔۔۔٭ ١۶:١٠١ لحنلا
 ۔ےہ اتناج بوخ ےسا ےہ اتامرف لزان ھچک
 ےسا ںیہ ےتجیھب فرط یراہمت مہ )باتک( وج وت ںیہاچ مہ رگا روا ۔۔۔۔٭ ١٧:٨۶ ارسا لا
 ۔۔ ۔ںیدرک وحم )ےس ںولد(

 
 
 

	



 ٭ ٢٣23

 یروظنم یک سِا روا ارُتا ےس فرط یک ‘‘ادُخ ےک ناہج’’نآُرق رگا
 فرط یک ادُخ ہی ہک ےہ تمالع یھچا یئوک ہی ایک وت ید ےن نیطایش
 ؟ایآ ےس

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 رادرَس اک ایُند ہکنُویِک اگ ںوُرک ہن ںیتاب یس تُہب ےس ُمت ںیَم دعب ےک سِا ۔۔۔۔٭ ١۴:٣٠ انحوی
 ۔ںیِہن ھچُک اک ُسا ںیَم ھجُم روا ےہ اتآ

 ےب ُنا ینعی ۔۴۔۔۔ےہ اڑپ هدرپ رپ یربَخشوُخ یرامہ رگا روا۔٣ ۔۔۔۔٭۴ ۔ ۴:٣ ںویھتنرک ٢
 حیِسم ہکات ۔ےہ ایِد رک اھدَنا ےن ادُخ ےک ناہج سِا وک ںولقع یک نِج ےطساو ےک ںونامیِا

 ۔ےڑپ ہن رپ ُنا ینشور یک یربَخشوُخ یک لالج ےک ُسا ےہ تروُص یک ادُخ وج
 اک تاقولخم مامت وج ےہ )راوازس( وک یہ ادخ فیرعت یک حرط بس ۔۔۔۔٭ ١:٢ ہحتافلا
 ۔ےہ راگدرورپ
 انب ےس فرط ینپا وک سا یئوک اوس ےک ادخ ہک ںیہن اسیا نآرق ہی روا ۔۔۔۔٭ ١٠:٣٧ سنوی

 ۔ےہ )اوہ لزان( ےس فرط یک نیملاعلا بر ہی )ہک( ںیہن کش ھچک ںیم سا ۔۔۔ےئال
 فرط یراہمت صخش یئک ےس ںیم ںونج ےن مہ بج روا :٢٩ ۔۔۔۔٭ ٣٠ ۔ ۴۶:٢٩ فاقحا لا
 قیدصت یک نا ںیہ )یئوہ لزان( ےلہپ ےس سا )ںیباتک( وج :٣٠ ۔۔۔ںینس نآرق ہک ےئک ہجوتم
 ۔ےہ یتاتب ہتسر اھدیس روا )نید) اچس )روا( ےہ یترک
 

 ٭ ٢۴24
 ےئالٹُھج اہراب هو ہک ےہ ترورض یک رما سِا وک باتک یماہلا کیا ایک
 ؟ےہ ےس فرط یک ناطیش ہی ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 وک ُنا ُمت ےس ںولَھپ ےک ُنا ۔١۶۔۔۔وہر رادربَخ ےس ںویِبن ےٹوُھج ۔١۵۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٧:١۵ یتم
 ۔ےگول ناچہپ
 ارُوپ وک ںوشہاوخ یک پاب ےنپا روا وہ ےس سیلبِا پاب ےنپا ُمت ۔۴۴۔۔۔۔٭ ۴٩ ۔ ٨:۴۴ انحوی
 ںیم ُسا ہکنُویِک اہر ںیِہن ِمئاق رپ یئاّچَس روا ےہ ینوُخ ےس یہ عوُرُش هو ۔وہ ےتہاچ انرک
  ؟ےہ اترک تِباث هانُگ رپ ھجُم نوَک ںیم ُمت ۔۴۶۔۔۔ںیِہن ےہ یئاّچَس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ورک ایل گنام هانپ ےس دودرم ناطیش وت وگل ےنھڑپ نآرق مت بج روا ۔۔۔۔٭ ١۶:٩٨ لحنلا
 ۔۴۶۔۔۔ےہ نونج ےسا ای ۔ےہ ایل ھدناب ٹوھج رپ ادخ ےن سا وت ای :٨ ۔۔۔۔٭ ۴۶ روا ٣۴:٨ ابس
 ےنارڈ فرص ےلہپ ےس )ےنآ ےک( تخس باذع وک مت هو ںیہن ادوس وک قیفر ےراہمت
 ۔ںیہ ےلاو
 ےناوید )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ینعی( قیفر ےراہمت )ولاو ےکم( روا ۔٢٢۔۔۔۔٭ ٢۵ روا ٨١:٢٢ ریوکتلا
 ۔ںیہن مالک اک دودرم ناطیش ہی روا ۔٢۵۔۔۔ںیہ ںیہن
 ،b، b٠:٢٣ ۔ ٦:١۵ :ںیہ ںیہن ںیحوُردب ںیم ُسا ہک اھت اترک راکنا رثکا دمحُم :ٹون

٣٦:٣b، ١Y:YY، ۵٠:۵۔۵١:٦٨ ،۵٢ ۔ ١ 
 
 
 

	

 ٭ ٢٣23

 یروظنم یک سِا روا ارُتا ےس فرط یک ‘‘ادُخ ےک ناہج’’نآُرق رگا
 فرط یک ادُخ ہی ہک ےہ تمالع یھچا یئوک ہی ایک وت ید ےن نیطایش
 ؟ایآ ےس

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 رادرَس اک ایُند ہکنُویِک اگ ںوُرک ہن ںیتاب یس تُہب ےس ُمت ںیَم دعب ےک سِا ۔۔۔۔٭ ١۴:٣٠ انحوی
 ۔ںیِہن ھچُک اک ُسا ںیَم ھجُم روا ےہ اتآ

 ےب ُنا ینعی ۔۴۔۔۔ےہ اڑپ هدرپ رپ یربَخشوُخ یرامہ رگا روا۔٣ ۔۔۔۔٭۴ ۔ ۴:٣ ںویھتنرک ٢
 حیِسم ہکات ۔ےہ ایِد رک اھدَنا ےن ادُخ ےک ناہج سِا وک ںولقع یک نِج ےطساو ےک ںونامیِا

 ۔ےڑپ ہن رپ ُنا ینشور یک یربَخشوُخ یک لالج ےک ُسا ےہ تروُص یک ادُخ وج
 اک تاقولخم مامت وج ےہ )راوازس( وک یہ ادخ فیرعت یک حرط بس ۔۔۔۔٭ ١:٢ ہحتافلا
 ۔ےہ راگدرورپ
 انب ےس فرط ینپا وک سا یئوک اوس ےک ادخ ہک ںیہن اسیا نآرق ہی روا ۔۔۔۔٭ ١٠:٣٧ سنوی

 ۔ےہ )اوہ لزان( ےس فرط یک نیملاعلا بر ہی )ہک( ںیہن کش ھچک ںیم سا ۔۔۔ےئال
 فرط یراہمت صخش یئک ےس ںیم ںونج ےن مہ بج روا :٢٩ ۔۔۔۔٭ ٣٠ ۔ ۴۶:٢٩ فاقحا لا
 قیدصت یک نا ںیہ )یئوہ لزان( ےلہپ ےس سا )ںیباتک( وج :٣٠ ۔۔۔ںینس نآرق ہک ےئک ہجوتم
 ۔ےہ یتاتب ہتسر اھدیس روا )نید) اچس )روا( ےہ یترک
 

 ٭ ٢۴24
 ےئالٹُھج اہراب هو ہک ےہ ترورض یک رما سِا وک باتک یماہلا کیا ایک
 ؟ےہ ےس فرط یک ناطیش ہی ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 وک ُنا ُمت ےس ںولَھپ ےک ُنا ۔١۶۔۔۔وہر رادربَخ ےس ںویِبن ےٹوُھج ۔١۵۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٧:١۵ یتم
 ۔ےگول ناچہپ
 ارُوپ وک ںوشہاوخ یک پاب ےنپا روا وہ ےس سیلبِا پاب ےنپا ُمت ۔۴۴۔۔۔۔٭ ۴٩ ۔ ٨:۴۴ انحوی
 ںیم ُسا ہکنُویِک اہر ںیِہن ِمئاق رپ یئاّچَس روا ےہ ینوُخ ےس یہ عوُرُش هو ۔وہ ےتہاچ انرک
  ؟ےہ اترک تِباث هانُگ رپ ھجُم نوَک ںیم ُمت ۔۴۶۔۔۔ںیِہن ےہ یئاّچَس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ورک ایل گنام هانپ ےس دودرم ناطیش وت وگل ےنھڑپ نآرق مت بج روا ۔۔۔۔٭ ١۶:٩٨ لحنلا
 ۔۴۶۔۔۔ےہ نونج ےسا ای ۔ےہ ایل ھدناب ٹوھج رپ ادخ ےن سا وت ای :٨ ۔۔۔۔٭ ۴۶ روا ٣۴:٨ ابس
 ےنارڈ فرص ےلہپ ےس )ےنآ ےک( تخس باذع وک مت هو ںیہن ادوس وک قیفر ےراہمت
 ۔ںیہ ےلاو
 ےناوید )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ینعی( قیفر ےراہمت )ولاو ےکم( روا ۔٢٢۔۔۔۔٭ ٢۵ روا ٨١:٢٢ ریوکتلا
 ۔ںیہن مالک اک دودرم ناطیش ہی روا ۔٢۵۔۔۔ںیہ ںیہن
 ،b، b٠:٢٣ ۔ ٦:١۵ :ںیہ ںیہن ںیحوُردب ںیم ُسا ہک اھت اترک راکنا رثکا دمحُم :ٹون

٣٦:٣b، ١Y:YY، ۵٠:۵۔۵١:٦٨ ،۵٢ ۔ ١ 
 
 
 

	

 ٭ ٢٣23

 یروظنم یک سِا روا ارُتا ےس فرط یک ‘‘ادُخ ےک ناہج’’نآُرق رگا
 فرط یک ادُخ ہی ہک ےہ تمالع یھچا یئوک ہی ایک وت ید ےن نیطایش
 ؟ایآ ےس

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 رادرَس اک ایُند ہکنُویِک اگ ںوُرک ہن ںیتاب یس تُہب ےس ُمت ںیَم دعب ےک سِا ۔۔۔۔٭ ١۴:٣٠ انحوی
 ۔ںیِہن ھچُک اک ُسا ںیَم ھجُم روا ےہ اتآ

 ےب ُنا ینعی ۔۴۔۔۔ےہ اڑپ هدرپ رپ یربَخشوُخ یرامہ رگا روا۔٣ ۔۔۔۔٭۴ ۔ ۴:٣ ںویھتنرک ٢
 حیِسم ہکات ۔ےہ ایِد رک اھدَنا ےن ادُخ ےک ناہج سِا وک ںولقع یک نِج ےطساو ےک ںونامیِا

 ۔ےڑپ ہن رپ ُنا ینشور یک یربَخشوُخ یک لالج ےک ُسا ےہ تروُص یک ادُخ وج
 اک تاقولخم مامت وج ےہ )راوازس( وک یہ ادخ فیرعت یک حرط بس ۔۔۔۔٭ ١:٢ ہحتافلا
 ۔ےہ راگدرورپ
 انب ےس فرط ینپا وک سا یئوک اوس ےک ادخ ہک ںیہن اسیا نآرق ہی روا ۔۔۔۔٭ ١٠:٣٧ سنوی

 ۔ےہ )اوہ لزان( ےس فرط یک نیملاعلا بر ہی )ہک( ںیہن کش ھچک ںیم سا ۔۔۔ےئال
 فرط یراہمت صخش یئک ےس ںیم ںونج ےن مہ بج روا :٢٩ ۔۔۔۔٭ ٣٠ ۔ ۴۶:٢٩ فاقحا لا
 قیدصت یک نا ںیہ )یئوہ لزان( ےلہپ ےس سا )ںیباتک( وج :٣٠ ۔۔۔ںینس نآرق ہک ےئک ہجوتم
 ۔ےہ یتاتب ہتسر اھدیس روا )نید) اچس )روا( ےہ یترک
 

 ٭ ٢۴24
 ےئالٹُھج اہراب هو ہک ےہ ترورض یک رما سِا وک باتک یماہلا کیا ایک
 ؟ےہ ےس فرط یک ناطیش ہی ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 وک ُنا ُمت ےس ںولَھپ ےک ُنا ۔١۶۔۔۔وہر رادربَخ ےس ںویِبن ےٹوُھج ۔١۵۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٧:١۵ یتم
 ۔ےگول ناچہپ
 ارُوپ وک ںوشہاوخ یک پاب ےنپا روا وہ ےس سیلبِا پاب ےنپا ُمت ۔۴۴۔۔۔۔٭ ۴٩ ۔ ٨:۴۴ انحوی
 ںیم ُسا ہکنُویِک اہر ںیِہن ِمئاق رپ یئاّچَس روا ےہ ینوُخ ےس یہ عوُرُش هو ۔وہ ےتہاچ انرک
  ؟ےہ اترک تِباث هانُگ رپ ھجُم نوَک ںیم ُمت ۔۴۶۔۔۔ںیِہن ےہ یئاّچَس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ورک ایل گنام هانپ ےس دودرم ناطیش وت وگل ےنھڑپ نآرق مت بج روا ۔۔۔۔٭ ١۶:٩٨ لحنلا
 ۔۴۶۔۔۔ےہ نونج ےسا ای ۔ےہ ایل ھدناب ٹوھج رپ ادخ ےن سا وت ای :٨ ۔۔۔۔٭ ۴۶ روا ٣۴:٨ ابس
 ےنارڈ فرص ےلہپ ےس )ےنآ ےک( تخس باذع وک مت هو ںیہن ادوس وک قیفر ےراہمت
 ۔ںیہ ےلاو
 ےناوید )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ینعی( قیفر ےراہمت )ولاو ےکم( روا ۔٢٢۔۔۔۔٭ ٢۵ روا ٨١:٢٢ ریوکتلا
 ۔ںیہن مالک اک دودرم ناطیش ہی روا ۔٢۵۔۔۔ںیہ ںیہن
 ،b، b٠:٢٣ ۔ ٦:١۵ :ںیہ ںیہن ںیحوُردب ںیم ُسا ہک اھت اترک راکنا رثکا دمحُم :ٹون

٣٦:٣b، ١Y:YY، ۵٠:۵۔۵١:٦٨ ،۵٢ ۔ ١ 
 
 
 

	

 ٭ ٢٣23

 یروظنم یک سِا روا ارُتا ےس فرط یک ‘‘ادُخ ےک ناہج’’نآُرق رگا
 فرط یک ادُخ ہی ہک ےہ تمالع یھچا یئوک ہی ایک وت ید ےن نیطایش
 ؟ایآ ےس

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 رادرَس اک ایُند ہکنُویِک اگ ںوُرک ہن ںیتاب یس تُہب ےس ُمت ںیَم دعب ےک سِا ۔۔۔۔٭ ١۴:٣٠ انحوی
 ۔ںیِہن ھچُک اک ُسا ںیَم ھجُم روا ےہ اتآ

 ےب ُنا ینعی ۔۴۔۔۔ےہ اڑپ هدرپ رپ یربَخشوُخ یرامہ رگا روا۔٣ ۔۔۔۔٭۴ ۔ ۴:٣ ںویھتنرک ٢
 حیِسم ہکات ۔ےہ ایِد رک اھدَنا ےن ادُخ ےک ناہج سِا وک ںولقع یک نِج ےطساو ےک ںونامیِا

 ۔ےڑپ ہن رپ ُنا ینشور یک یربَخشوُخ یک لالج ےک ُسا ےہ تروُص یک ادُخ وج
 اک تاقولخم مامت وج ےہ )راوازس( وک یہ ادخ فیرعت یک حرط بس ۔۔۔۔٭ ١:٢ ہحتافلا
 ۔ےہ راگدرورپ
 انب ےس فرط ینپا وک سا یئوک اوس ےک ادخ ہک ںیہن اسیا نآرق ہی روا ۔۔۔۔٭ ١٠:٣٧ سنوی

 ۔ےہ )اوہ لزان( ےس فرط یک نیملاعلا بر ہی )ہک( ںیہن کش ھچک ںیم سا ۔۔۔ےئال
 فرط یراہمت صخش یئک ےس ںیم ںونج ےن مہ بج روا :٢٩ ۔۔۔۔٭ ٣٠ ۔ ۴۶:٢٩ فاقحا لا
 قیدصت یک نا ںیہ )یئوہ لزان( ےلہپ ےس سا )ںیباتک( وج :٣٠ ۔۔۔ںینس نآرق ہک ےئک ہجوتم
 ۔ےہ یتاتب ہتسر اھدیس روا )نید) اچس )روا( ےہ یترک
 

 ٭ ٢۴24
 ےئالٹُھج اہراب هو ہک ےہ ترورض یک رما سِا وک باتک یماہلا کیا ایک
 ؟ےہ ےس فرط یک ناطیش ہی ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 وک ُنا ُمت ےس ںولَھپ ےک ُنا ۔١۶۔۔۔وہر رادربَخ ےس ںویِبن ےٹوُھج ۔١۵۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٧:١۵ یتم
 ۔ےگول ناچہپ
 ارُوپ وک ںوشہاوخ یک پاب ےنپا روا وہ ےس سیلبِا پاب ےنپا ُمت ۔۴۴۔۔۔۔٭ ۴٩ ۔ ٨:۴۴ انحوی
 ںیم ُسا ہکنُویِک اہر ںیِہن ِمئاق رپ یئاّچَس روا ےہ ینوُخ ےس یہ عوُرُش هو ۔وہ ےتہاچ انرک
  ؟ےہ اترک تِباث هانُگ رپ ھجُم نوَک ںیم ُمت ۔۴۶۔۔۔ںیِہن ےہ یئاّچَس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ورک ایل گنام هانپ ےس دودرم ناطیش وت وگل ےنھڑپ نآرق مت بج روا ۔۔۔۔٭ ١۶:٩٨ لحنلا
 ۔۴۶۔۔۔ےہ نونج ےسا ای ۔ےہ ایل ھدناب ٹوھج رپ ادخ ےن سا وت ای :٨ ۔۔۔۔٭ ۴۶ روا ٣۴:٨ ابس
 ےنارڈ فرص ےلہپ ےس )ےنآ ےک( تخس باذع وک مت هو ںیہن ادوس وک قیفر ےراہمت
 ۔ںیہ ےلاو
 ےناوید )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ینعی( قیفر ےراہمت )ولاو ےکم( روا ۔٢٢۔۔۔۔٭ ٢۵ روا ٨١:٢٢ ریوکتلا
 ۔ںیہن مالک اک دودرم ناطیش ہی روا ۔٢۵۔۔۔ںیہ ںیہن
 ،b، b٠:٢٣ ۔ ٦:١۵ :ںیہ ںیہن ںیحوُردب ںیم ُسا ہک اھت اترک راکنا رثکا دمحُم :ٹون

٣٦:٣b، ١Y:YY، ۵٠:۵۔۵١:٦٨ ،۵٢ ۔ ١ 
 
 
 

	



  روا ادُخ
 ٭ ٢۵25

 قحرب ‘‘کیا’’ فرص ہک ںیہ ےتھکر نامیا مامت  ناملسُم روا یحیسم ،یدوہی ایک
 َےہ ادُخ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ ےہ دنوادخ یہ کیا ادخ ارامہ دنوادخ ! لیئارسا ےا نُس ۔۔۔۔٭ ۶:۴ انثعتسا
 کیا پاب روا ادُخ اک بس روا ۔۶۔۔ےہ دنوادُخ یہ کیا ۔۵۔۔ےہ کیا ۔۴۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ۴:۴ ںویسفا
 ۔ےہ ۔۔ رپُوا ےک بس وج ےہ یہ

 ۔۔۔ےہ کیا ادُخ ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ٢:۵سیھتمت١
 ۔ےہ یہ کیا ادُخ ہک ےہ اتھکر نامیِا رپ تاب سِا ُوت ۔۔۔۔٭  ٢:١٩بوقعی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 محر )روا( نابرہم ےڑب سا ےہ دحاو ےئادخ دوبعم اراہمت )وگول( روا ۔۔۔۔٭ ٢:۶٣١ ةرقبلا
 ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک ےنرک
 تدابع یئوک اوس ےک سا )ہک ےہ قحرب دوبعم هو( ادخ ۔٨٧۔۔۔۔٭ ١٧١ روا ۴:٨٧ اسن لا
 ۔ےہ دحاو دوبعم یہ ادخ ۔١٧١۔ںیہن قئال ےک
 ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک اتکی دوبعم سا ۔۔۔۔٭ ۵:٧٣ هدئام لا
 ہن دوبعم ود ود ہک ۔۵١۔۔۔ےہ ادخ الیکا وت دوبعم اراہمت ۔٢٢۔۔۔۔٭ ۵١ روا ١۶:٢٢ لحن لا
 ۔ؤانب
 ۔ںیہن دوبعم یئوک اوس ےک سا ےہ ادخ یہو روا ۔۔۔۔٭ ٢٨:٧٠ صصق لا
 ۔ےہ کیا )ےہ( هللا )مان اک سج کاپ تاذ( هو ہک وہک ۔۔۔۔٭ ١١٢:١ صالخا لا

 ٭ ٢۶26

 ےتاج ےئاپ ںیم نآُرق وج  رادرک روا تافص رت هدایز بوسنم ےس � ایک۔٢٦
 لا امُسا( ؟ںیہ یتاج یئاپ ںیم لبئاب وج ںیہ ےترک قافتا ےس تافص یک ادُخ ںیہ

 )ہنسُح
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 نیمز مامت و یدبا ِیادخ دنوادخ ہک انس ںیہنےن وت ایک ؟اتناج ںیہن وت ایک ۔۔۔۔٭ ۴٠:٢٨ هایعسی
 ۔ےہ رہاب ےس کاردا تمکح یکسا ؟اتوہ ںیہن هدنام روا ںیہن اتکھت قلاخ اک
 ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سا )ہک ےہ قحرب دوبعم هو( ادخ ۔۔۔۔٭ ٢:٢۵۵ ةرقبلا

 روا ےہ یواح رپ بس نیمز روا نامسآ )ملع روا( یہاشداب یک سا ۔۔۔ الاو ےنہر ہشیمہ هدنز
 ےہ ردقلا لیلج روا ہبتر یلاع اڑب هو ںیہن راوشد یھب ھچک تظافح یک نا ےسا
 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭۵٩:٢٣ رشحلا
 نا ادخ ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 ۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول

 
 
 

	

  روا ادُخ
 ٭ ٢۵25

 قحرب ‘‘کیا’’ فرص ہک ںیہ ےتھکر نامیا مامت  ناملسُم روا یحیسم ،یدوہی ایک
 َےہ ادُخ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ ےہ دنوادخ یہ کیا ادخ ارامہ دنوادخ ! لیئارسا ےا نُس ۔۔۔۔٭ ۶:۴ انثعتسا
 کیا پاب روا ادُخ اک بس روا ۔۶۔۔ےہ دنوادُخ یہ کیا ۔۵۔۔ےہ کیا ۔۴۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ۴:۴ ںویسفا
 ۔ےہ ۔۔ رپُوا ےک بس وج ےہ یہ

 ۔۔۔ےہ کیا ادُخ ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ٢:۵سیھتمت١
 ۔ےہ یہ کیا ادُخ ہک ےہ اتھکر نامیِا رپ تاب سِا ُوت ۔۔۔۔٭  ٢:١٩بوقعی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 محر )روا( نابرہم ےڑب سا ےہ دحاو ےئادخ دوبعم اراہمت )وگول( روا ۔۔۔۔٭ ٢:۶٣١ ةرقبلا
 ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک ےنرک
 تدابع یئوک اوس ےک سا )ہک ےہ قحرب دوبعم هو( ادخ ۔٨٧۔۔۔۔٭ ١٧١ روا ۴:٨٧ اسن لا
 ۔ےہ دحاو دوبعم یہ ادخ ۔١٧١۔ںیہن قئال ےک
 ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک اتکی دوبعم سا ۔۔۔۔٭ ۵:٧٣ هدئام لا
 ہن دوبعم ود ود ہک ۔۵١۔۔۔ےہ ادخ الیکا وت دوبعم اراہمت ۔٢٢۔۔۔۔٭ ۵١ روا ١۶:٢٢ لحن لا
 ۔ؤانب
 ۔ںیہن دوبعم یئوک اوس ےک سا ےہ ادخ یہو روا ۔۔۔۔٭ ٢٨:٧٠ صصق لا
 ۔ےہ کیا )ےہ( هللا )مان اک سج کاپ تاذ( هو ہک وہک ۔۔۔۔٭ ١١٢:١ صالخا لا

 ٭ ٢۶26

 ےتاج ےئاپ ںیم نآُرق وج  رادرک روا تافص رت هدایز بوسنم ےس � ایک۔٢٦
 لا امُسا( ؟ںیہ یتاج یئاپ ںیم لبئاب وج ںیہ ےترک قافتا ےس تافص یک ادُخ ںیہ

 )ہنسُح
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 نیمز مامت و یدبا ِیادخ دنوادخ ہک انس ںیہنےن وت ایک ؟اتناج ںیہن وت ایک ۔۔۔۔٭ ۴٠:٢٨ هایعسی
 ۔ےہ رہاب ےس کاردا تمکح یکسا ؟اتوہ ںیہن هدنام روا ںیہن اتکھت قلاخ اک
 ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سا )ہک ےہ قحرب دوبعم هو( ادخ ۔۔۔۔٭ ٢:٢۵۵ ةرقبلا

 روا ےہ یواح رپ بس نیمز روا نامسآ )ملع روا( یہاشداب یک سا ۔۔۔ الاو ےنہر ہشیمہ هدنز
 ےہ ردقلا لیلج روا ہبتر یلاع اڑب هو ںیہن راوشد یھب ھچک تظافح یک نا ےسا
 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭۵٩:٢٣ رشحلا
 نا ادخ ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 ۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول

 
 
 

	

  روا ادُخ
 ٭ ٢۵25

 قحرب ‘‘کیا’’ فرص ہک ںیہ ےتھکر نامیا مامت  ناملسُم روا یحیسم ،یدوہی ایک
 َےہ ادُخ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ ےہ دنوادخ یہ کیا ادخ ارامہ دنوادخ ! لیئارسا ےا نُس ۔۔۔۔٭ ۶:۴ انثعتسا
 کیا پاب روا ادُخ اک بس روا ۔۶۔۔ےہ دنوادُخ یہ کیا ۔۵۔۔ےہ کیا ۔۴۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ۴:۴ ںویسفا
 ۔ےہ ۔۔ رپُوا ےک بس وج ےہ یہ

 ۔۔۔ےہ کیا ادُخ ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ٢:۵سیھتمت١
 ۔ےہ یہ کیا ادُخ ہک ےہ اتھکر نامیِا رپ تاب سِا ُوت ۔۔۔۔٭  ٢:١٩بوقعی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 محر )روا( نابرہم ےڑب سا ےہ دحاو ےئادخ دوبعم اراہمت )وگول( روا ۔۔۔۔٭ ٢:۶٣١ ةرقبلا
 ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک ےنرک
 تدابع یئوک اوس ےک سا )ہک ےہ قحرب دوبعم هو( ادخ ۔٨٧۔۔۔۔٭ ١٧١ روا ۴:٨٧ اسن لا
 ۔ےہ دحاو دوبعم یہ ادخ ۔١٧١۔ںیہن قئال ےک
 ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک اتکی دوبعم سا ۔۔۔۔٭ ۵:٧٣ هدئام لا
 ہن دوبعم ود ود ہک ۔۵١۔۔۔ےہ ادخ الیکا وت دوبعم اراہمت ۔٢٢۔۔۔۔٭ ۵١ روا ١۶:٢٢ لحن لا
 ۔ؤانب
 ۔ںیہن دوبعم یئوک اوس ےک سا ےہ ادخ یہو روا ۔۔۔۔٭ ٢٨:٧٠ صصق لا
 ۔ےہ کیا )ےہ( هللا )مان اک سج کاپ تاذ( هو ہک وہک ۔۔۔۔٭ ١١٢:١ صالخا لا

 ٭ ٢۶26

 ےتاج ےئاپ ںیم نآُرق وج  رادرک روا تافص رت هدایز بوسنم ےس � ایک۔٢٦
 لا امُسا( ؟ںیہ یتاج یئاپ ںیم لبئاب وج ںیہ ےترک قافتا ےس تافص یک ادُخ ںیہ

 )ہنسُح
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 نیمز مامت و یدبا ِیادخ دنوادخ ہک انس ںیہنےن وت ایک ؟اتناج ںیہن وت ایک ۔۔۔۔٭ ۴٠:٢٨ هایعسی
 ۔ےہ رہاب ےس کاردا تمکح یکسا ؟اتوہ ںیہن هدنام روا ںیہن اتکھت قلاخ اک
 ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سا )ہک ےہ قحرب دوبعم هو( ادخ ۔۔۔۔٭ ٢:٢۵۵ ةرقبلا

 روا ےہ یواح رپ بس نیمز روا نامسآ )ملع روا( یہاشداب یک سا ۔۔۔ الاو ےنہر ہشیمہ هدنز
 ےہ ردقلا لیلج روا ہبتر یلاع اڑب هو ںیہن راوشد یھب ھچک تظافح یک نا ےسا
 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭۵٩:٢٣ رشحلا
 نا ادخ ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 ۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول

 
 
 

	

  روا ادُخ
 ٭ ٢۵25

 قحرب ‘‘کیا’’ فرص ہک ںیہ ےتھکر نامیا مامت  ناملسُم روا یحیسم ،یدوہی ایک
 َےہ ادُخ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ ےہ دنوادخ یہ کیا ادخ ارامہ دنوادخ ! لیئارسا ےا نُس ۔۔۔۔٭ ۶:۴ انثعتسا
 کیا پاب روا ادُخ اک بس روا ۔۶۔۔ےہ دنوادُخ یہ کیا ۔۵۔۔ےہ کیا ۔۴۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ۴:۴ ںویسفا
 ۔ےہ ۔۔ رپُوا ےک بس وج ےہ یہ

 ۔۔۔ےہ کیا ادُخ ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ٢:۵سیھتمت١
 ۔ےہ یہ کیا ادُخ ہک ےہ اتھکر نامیِا رپ تاب سِا ُوت ۔۔۔۔٭  ٢:١٩بوقعی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 محر )روا( نابرہم ےڑب سا ےہ دحاو ےئادخ دوبعم اراہمت )وگول( روا ۔۔۔۔٭ ٢:۶٣١ ةرقبلا
 ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک ےنرک
 تدابع یئوک اوس ےک سا )ہک ےہ قحرب دوبعم هو( ادخ ۔٨٧۔۔۔۔٭ ١٧١ روا ۴:٨٧ اسن لا
 ۔ےہ دحاو دوبعم یہ ادخ ۔١٧١۔ںیہن قئال ےک
 ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک اتکی دوبعم سا ۔۔۔۔٭ ۵:٧٣ هدئام لا
 ہن دوبعم ود ود ہک ۔۵١۔۔۔ےہ ادخ الیکا وت دوبعم اراہمت ۔٢٢۔۔۔۔٭ ۵١ روا ١۶:٢٢ لحن لا
 ۔ؤانب
 ۔ںیہن دوبعم یئوک اوس ےک سا ےہ ادخ یہو روا ۔۔۔۔٭ ٢٨:٧٠ صصق لا
 ۔ےہ کیا )ےہ( هللا )مان اک سج کاپ تاذ( هو ہک وہک ۔۔۔۔٭ ١١٢:١ صالخا لا

 ٭ ٢۶26

 ےتاج ےئاپ ںیم نآُرق وج  رادرک روا تافص رت هدایز بوسنم ےس � ایک۔٢٦
 لا امُسا( ؟ںیہ یتاج یئاپ ںیم لبئاب وج ںیہ ےترک قافتا ےس تافص یک ادُخ ںیہ

 )ہنسُح
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 نیمز مامت و یدبا ِیادخ دنوادخ ہک انس ںیہنےن وت ایک ؟اتناج ںیہن وت ایک ۔۔۔۔٭ ۴٠:٢٨ هایعسی
 ۔ےہ رہاب ےس کاردا تمکح یکسا ؟اتوہ ںیہن هدنام روا ںیہن اتکھت قلاخ اک
 ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سا )ہک ےہ قحرب دوبعم هو( ادخ ۔۔۔۔٭ ٢:٢۵۵ ةرقبلا

 روا ےہ یواح رپ بس نیمز روا نامسآ )ملع روا( یہاشداب یک سا ۔۔۔ الاو ےنہر ہشیمہ هدنز
 ےہ ردقلا لیلج روا ہبتر یلاع اڑب هو ںیہن راوشد یھب ھچک تظافح یک نا ےسا
 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭۵٩:٢٣ رشحلا
 نا ادخ ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 ۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول

 
 
 

	



 ٭ ٢٧27

 ؟ںیہ یتسہ یہ کیا ‘‘�’’ اک نآُرق روا ‘‘ادُخ’’ اک لبئاب ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب

 لیئارسا ینب ُوت وس ۔ ںوہ ںیم وس ں وہ وج ںیم اہک ےس ٰیسوم ےن ادخ ۔۔۔۔٭ ٣:١۴ جورخ
 ۔ ےہ اجیھب ساپ ےراہُمت ےھجم ےن ں وہ وج ںیم ہک انہک ں وی ےس
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 تیاہن ہک ےس قیرط ےسیا رگم ورک ہن اڑگھج ےس باتک ِلہا روا ۔۔۔۔٭ ٢٩:۴۶ توبکنعلا
 روا )ورک ہلداجم حرط یسا ھتاس ےک ُنا( ںیرک یفاصناےب ےس ںیم ُنا وج ںاہ ۔وہ اھچا
 ںیہ ےتھکر نامیا رپ بس مہ ںیرُتا رپ مت )ںیباتک( وج روا یرُتا رپ مہ )باتک( وج ہک ود ہہک
 ۔ںیہ رادربنامرف ےک یُسا مہ روا ےہ یہ کیا دوبعم اراہمت روا ارامہ روا
 راگدرورپ اک اداد پاب ےلگا ےراہمت روا اراہمت وج وک ادخ )ینعی(۔۔۔۔٭ ٣٧:١٢۶ تافاصلا
 ۔ےہ
 

 ٭ ٢٨28

 ؟ےہ ‘‘هاوہی’’مان لیدبتال روا یدبا اک ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 ادخ ےک قاحضا روا ادخ ےک ماہربا ادخ ےک اداد پاب ےراہُمت دنو ادخ ۔۔۔۔٭ ٣:١۵ جورخ
 بس روا ےہ مان یہی اریم کت دبا ۔ ےہ اجیھب ساپ ےراہُمت ےھجُم ےن ادخ ےک بوقعی روا
 ۔ اگ وہ رکذ اریم ےس یِسا ںیم ںولسن
 ۔ےہ ناٹچ یدبا هاوہی دنوادخ ہکنویک وھکر دامتعا رپ دنوادخ کت با ۔۔۔۔٭ ٢۶:۴ هایعسی
 ہک ےس ُسا رتشیپ ہک ںُوہ اتہک چَس ےس ُمت ںیَم اہک ےس ُنا ےن عوُِسی ۔۔۔۔٭ ٨:۵٨ انحوی
 ۔ںُوہ ںیَم أُوہ ادَیپ ماہربا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںومان ےک سا وک سا وت ۔ںیہ ےھچا یہ ےھچا مان بس ےک ادخ روا ۔۔۔۔٭ ٧:١٨٠ فارعا لا
 ۔ود ڑوھچ وک نا ںیہ ےترک رایتخا یجک ںیم ںومان ےک سا گول وج روا ورک اراکپ ےس
 مان سج )ےس مان ےک( نٰمحر ای وراکپ )ےس مان ےک( هللا )وک ادخ( مت ۔۔۔۔٭ ١٧:١١٠ ارسا لا

 ۔ںیہ مان ےھچا بس ےک سا وراکپ ےس
 
 
 

	



 ٭ 29 ٢٩

 لا( ؟ںیہ تایآ تباب یک ےنوہ ‘‘سوُدق’’ ےک ادُخ ںیم ںوباتک یماہلا ایک
 )سوُدق

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ےہ جاوفالا بر سودق سودق سودق ۔۔۔۔٭ ۶:٣  هایعسی
 سک ںیمروا ؟ےگود ہیبشت ےس سک ےھجم مت ہک ےہ اتامرف سودق هو ۔۔۔۔٭ ۴٠:٢۵ هایعسی

 ۔اگنوہ ہہباشم ےس زیچ
 مان اک سج ےہ مئاق کت دابآ الادبا روا ےہ دنلب روا یلاع وج ہکنویک ۔۔۔۔٭ ۵٧:١۵ هایعسی
 ۔ںوہ اتہر ںیم ماقم سدقم روا دنلب ںیم ہک ےہ اتامرف ںوی ےہ سودق
 !پاب سوُُّدق َےا ۔ںُوہ اتآ ساپ ےریت ںیَم ۔۔۔۔٭ ١٧:١١ انحُوی
 ۔َقلطُم ِرِداق ادُخ دنوادُخ ۔سوُُّدق ۔سوُُّدق ۔سوُُّدق ۔۔۔۔٭ ۴:٨ ہفشاکُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭ ۵٩:٢٣ رشحلا
 ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 حیبست یک ادخ بس ےہ ںیم نیمز زیچ وج روا ےہ ںیم ںونامسآ زیچ وج ۔۔۔۔٭۶٢:١ ۃعمجلا
 ۔ےہ الاو تمکح تسدربز تاذ کاپ یقیقح هاشداب وج ےہ یترک
 یئوک ںیم لبئاب نکیل ،ےہ یئآ ںیم نآُرق راب ود فرص تفص ہی ۔ٹون

Y۵۔ےہ یئگ یئاپ راب ٠ 
 ٭ ٣٠30

 ےک ‘‘پاب’’ وک پآ ےنپا ادُخ ایک ،ںیم رادرک روا تافص بوسنم ےس ادُخ
 ؟ےہ اترک رہاظ روط

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ ےہ الاو ےنید ہیدف روا پاب ارامہ دنوادخ ےاوت ۔ےہ پاب ارامہ وت انیقی ۔۔۔۔٭ ۶٣:١۶ هایعسی
 اسیَج ۔۴٨۔۔۔ورہھٹ ےٹَیب ےہ رپ نامسآ وج ےک پاب ےنپا ُمت ہکات ۔۴۵۔۔۔۔٭ ۴٨ روا ۵:۴۵ یتم
 ۔ےہ لِماک پاب ینامسآ اراہُمت
 ۔ادُخ ینعی ےہ پاب کیا ارامہ ۔۔۔۔٭ ٨:۴١ انحوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںاہک دالوا ےک سا ۔)ےہ( الاو ےنرک ادیپ اک نیمز روا ںونامسآ )یہو( ۔۔۔۔٭ ۶:١٠١ ماعنالا
 زیچ رہ هو روا ۔ےہ ایک ادیپ وک زیچ رہ ےن سا روا ۔ںیہن یہ یویب یک سا ہک بج وہ ےس
 ےہ ربخاب ےس
 یئوک ںیم یہاشداب اک سج روا ایانب ںیہن اٹیب )وک یسک( ےن سج روا ۔۔۔۔٭ ٢۵:٢ ناقُرفلا

 ایارہھٹ هزادنا کیا اک سا رھپ روا ایک ادیپ وک زیچ رہ ےن سج روا ںیہن کیرش
 ہن هو روا ےہ یڑب تہب )ناش( تمظع یک راگدرورپ ےرامہ ہک ہی روا ۔۔۔۔٭ ٧٢:٣ نجلا
 ۔دالوا ہن ےہ اتھکر یویب

 
 
 

	

 ٭ 29 ٢٩

 لا( ؟ںیہ تایآ تباب یک ےنوہ ‘‘سوُدق’’ ےک ادُخ ںیم ںوباتک یماہلا ایک
 )سوُدق

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ےہ جاوفالا بر سودق سودق سودق ۔۔۔۔٭ ۶:٣  هایعسی
 سک ںیمروا ؟ےگود ہیبشت ےس سک ےھجم مت ہک ےہ اتامرف سودق هو ۔۔۔۔٭ ۴٠:٢۵ هایعسی

 ۔اگنوہ ہہباشم ےس زیچ
 مان اک سج ےہ مئاق کت دابآ الادبا روا ےہ دنلب روا یلاع وج ہکنویک ۔۔۔۔٭ ۵٧:١۵ هایعسی
 ۔ںوہ اتہر ںیم ماقم سدقم روا دنلب ںیم ہک ےہ اتامرف ںوی ےہ سودق
 !پاب سوُُّدق َےا ۔ںُوہ اتآ ساپ ےریت ںیَم ۔۔۔۔٭ ١٧:١١ انحُوی
 ۔َقلطُم ِرِداق ادُخ دنوادُخ ۔سوُُّدق ۔سوُُّدق ۔سوُُّدق ۔۔۔۔٭ ۴:٨ ہفشاکُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭ ۵٩:٢٣ رشحلا
 ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 حیبست یک ادخ بس ےہ ںیم نیمز زیچ وج روا ےہ ںیم ںونامسآ زیچ وج ۔۔۔۔٭۶٢:١ ۃعمجلا
 ۔ےہ الاو تمکح تسدربز تاذ کاپ یقیقح هاشداب وج ےہ یترک
 یئوک ںیم لبئاب نکیل ،ےہ یئآ ںیم نآُرق راب ود فرص تفص ہی ۔ٹون

Y۵۔ےہ یئگ یئاپ راب ٠ 
 ٭ ٣٠30

 ےک ‘‘پاب’’ وک پآ ےنپا ادُخ ایک ،ںیم رادرک روا تافص بوسنم ےس ادُخ
 ؟ےہ اترک رہاظ روط

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ ےہ الاو ےنید ہیدف روا پاب ارامہ دنوادخ ےاوت ۔ےہ پاب ارامہ وت انیقی ۔۔۔۔٭ ۶٣:١۶ هایعسی
 اسیَج ۔۴٨۔۔۔ورہھٹ ےٹَیب ےہ رپ نامسآ وج ےک پاب ےنپا ُمت ہکات ۔۴۵۔۔۔۔٭ ۴٨ روا ۵:۴۵ یتم
 ۔ےہ لِماک پاب ینامسآ اراہُمت
 ۔ادُخ ینعی ےہ پاب کیا ارامہ ۔۔۔۔٭ ٨:۴١ انحوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںاہک دالوا ےک سا ۔)ےہ( الاو ےنرک ادیپ اک نیمز روا ںونامسآ )یہو( ۔۔۔۔٭ ۶:١٠١ ماعنالا
 زیچ رہ هو روا ۔ےہ ایک ادیپ وک زیچ رہ ےن سا روا ۔ںیہن یہ یویب یک سا ہک بج وہ ےس
 ےہ ربخاب ےس
 یئوک ںیم یہاشداب اک سج روا ایانب ںیہن اٹیب )وک یسک( ےن سج روا ۔۔۔۔٭ ٢۵:٢ ناقُرفلا

 ایارہھٹ هزادنا کیا اک سا رھپ روا ایک ادیپ وک زیچ رہ ےن سج روا ںیہن کیرش
 ہن هو روا ےہ یڑب تہب )ناش( تمظع یک راگدرورپ ےرامہ ہک ہی روا ۔۔۔۔٭ ٧٢:٣ نجلا
 ۔دالوا ہن ےہ اتھکر یویب

 
 
 

	

 ٭ 29 ٢٩

 لا( ؟ںیہ تایآ تباب یک ےنوہ ‘‘سوُدق’’ ےک ادُخ ںیم ںوباتک یماہلا ایک
 )سوُدق

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ےہ جاوفالا بر سودق سودق سودق ۔۔۔۔٭ ۶:٣  هایعسی
 سک ںیمروا ؟ےگود ہیبشت ےس سک ےھجم مت ہک ےہ اتامرف سودق هو ۔۔۔۔٭ ۴٠:٢۵ هایعسی

 ۔اگنوہ ہہباشم ےس زیچ
 مان اک سج ےہ مئاق کت دابآ الادبا روا ےہ دنلب روا یلاع وج ہکنویک ۔۔۔۔٭ ۵٧:١۵ هایعسی
 ۔ںوہ اتہر ںیم ماقم سدقم روا دنلب ںیم ہک ےہ اتامرف ںوی ےہ سودق
 !پاب سوُُّدق َےا ۔ںُوہ اتآ ساپ ےریت ںیَم ۔۔۔۔٭ ١٧:١١ انحُوی
 ۔َقلطُم ِرِداق ادُخ دنوادُخ ۔سوُُّدق ۔سوُُّدق ۔سوُُّدق ۔۔۔۔٭ ۴:٨ ہفشاکُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭ ۵٩:٢٣ رشحلا
 ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 حیبست یک ادخ بس ےہ ںیم نیمز زیچ وج روا ےہ ںیم ںونامسآ زیچ وج ۔۔۔۔٭۶٢:١ ۃعمجلا
 ۔ےہ الاو تمکح تسدربز تاذ کاپ یقیقح هاشداب وج ےہ یترک
 یئوک ںیم لبئاب نکیل ،ےہ یئآ ںیم نآُرق راب ود فرص تفص ہی ۔ٹون

Y۵۔ےہ یئگ یئاپ راب ٠ 
 ٭ ٣٠30

 ےک ‘‘پاب’’ وک پآ ےنپا ادُخ ایک ،ںیم رادرک روا تافص بوسنم ےس ادُخ
 ؟ےہ اترک رہاظ روط

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ ےہ الاو ےنید ہیدف روا پاب ارامہ دنوادخ ےاوت ۔ےہ پاب ارامہ وت انیقی ۔۔۔۔٭ ۶٣:١۶ هایعسی
 اسیَج ۔۴٨۔۔۔ورہھٹ ےٹَیب ےہ رپ نامسآ وج ےک پاب ےنپا ُمت ہکات ۔۴۵۔۔۔۔٭ ۴٨ روا ۵:۴۵ یتم
 ۔ےہ لِماک پاب ینامسآ اراہُمت
 ۔ادُخ ینعی ےہ پاب کیا ارامہ ۔۔۔۔٭ ٨:۴١ انحوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںاہک دالوا ےک سا ۔)ےہ( الاو ےنرک ادیپ اک نیمز روا ںونامسآ )یہو( ۔۔۔۔٭ ۶:١٠١ ماعنالا
 زیچ رہ هو روا ۔ےہ ایک ادیپ وک زیچ رہ ےن سا روا ۔ںیہن یہ یویب یک سا ہک بج وہ ےس
 ےہ ربخاب ےس
 یئوک ںیم یہاشداب اک سج روا ایانب ںیہن اٹیب )وک یسک( ےن سج روا ۔۔۔۔٭ ٢۵:٢ ناقُرفلا

 ایارہھٹ هزادنا کیا اک سا رھپ روا ایک ادیپ وک زیچ رہ ےن سج روا ںیہن کیرش
 ہن هو روا ےہ یڑب تہب )ناش( تمظع یک راگدرورپ ےرامہ ہک ہی روا ۔۔۔۔٭ ٧٢:٣ نجلا
 ۔دالوا ہن ےہ اتھکر یویب

 
 
 

	

 ٭ 29 ٢٩

 لا( ؟ںیہ تایآ تباب یک ےنوہ ‘‘سوُدق’’ ےک ادُخ ںیم ںوباتک یماہلا ایک
 )سوُدق

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ےہ جاوفالا بر سودق سودق سودق ۔۔۔۔٭ ۶:٣  هایعسی
 سک ںیمروا ؟ےگود ہیبشت ےس سک ےھجم مت ہک ےہ اتامرف سودق هو ۔۔۔۔٭ ۴٠:٢۵ هایعسی

 ۔اگنوہ ہہباشم ےس زیچ
 مان اک سج ےہ مئاق کت دابآ الادبا روا ےہ دنلب روا یلاع وج ہکنویک ۔۔۔۔٭ ۵٧:١۵ هایعسی
 ۔ںوہ اتہر ںیم ماقم سدقم روا دنلب ںیم ہک ےہ اتامرف ںوی ےہ سودق
 !پاب سوُُّدق َےا ۔ںُوہ اتآ ساپ ےریت ںیَم ۔۔۔۔٭ ١٧:١١ انحُوی
 ۔َقلطُم ِرِداق ادُخ دنوادُخ ۔سوُُّدق ۔سوُُّدق ۔سوُُّدق ۔۔۔۔٭ ۴:٨ ہفشاکُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭ ۵٩:٢٣ رشحلا
 ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 حیبست یک ادخ بس ےہ ںیم نیمز زیچ وج روا ےہ ںیم ںونامسآ زیچ وج ۔۔۔۔٭۶٢:١ ۃعمجلا
 ۔ےہ الاو تمکح تسدربز تاذ کاپ یقیقح هاشداب وج ےہ یترک
 یئوک ںیم لبئاب نکیل ،ےہ یئآ ںیم نآُرق راب ود فرص تفص ہی ۔ٹون

Y۵۔ےہ یئگ یئاپ راب ٠ 
 ٭ ٣٠30

 ےک ‘‘پاب’’ وک پآ ےنپا ادُخ ایک ،ںیم رادرک روا تافص بوسنم ےس ادُخ
 ؟ےہ اترک رہاظ روط

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ ےہ الاو ےنید ہیدف روا پاب ارامہ دنوادخ ےاوت ۔ےہ پاب ارامہ وت انیقی ۔۔۔۔٭ ۶٣:١۶ هایعسی
 اسیَج ۔۴٨۔۔۔ورہھٹ ےٹَیب ےہ رپ نامسآ وج ےک پاب ےنپا ُمت ہکات ۔۴۵۔۔۔۔٭ ۴٨ روا ۵:۴۵ یتم
 ۔ےہ لِماک پاب ینامسآ اراہُمت
 ۔ادُخ ینعی ےہ پاب کیا ارامہ ۔۔۔۔٭ ٨:۴١ انحوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںاہک دالوا ےک سا ۔)ےہ( الاو ےنرک ادیپ اک نیمز روا ںونامسآ )یہو( ۔۔۔۔٭ ۶:١٠١ ماعنالا
 زیچ رہ هو روا ۔ےہ ایک ادیپ وک زیچ رہ ےن سا روا ۔ںیہن یہ یویب یک سا ہک بج وہ ےس
 ےہ ربخاب ےس
 یئوک ںیم یہاشداب اک سج روا ایانب ںیہن اٹیب )وک یسک( ےن سج روا ۔۔۔۔٭ ٢۵:٢ ناقُرفلا

 ایارہھٹ هزادنا کیا اک سا رھپ روا ایک ادیپ وک زیچ رہ ےن سج روا ںیہن کیرش
 ہن هو روا ےہ یڑب تہب )ناش( تمظع یک راگدرورپ ےرامہ ہک ہی روا ۔۔۔۔٭ ٧٢:٣ نجلا
 ۔دالوا ہن ےہ اتھکر یویب

 
 
 

	



 ٭ ٣١31

 لا( ؟ےہ رادرک کیا بوسنم ےس ادُخ ُربکت ایک روا ےہ روُرغم ادُخ ایک
 )ریبکتُم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ۔اگنورک ہن تشادرب یک لِد رورغم روا رظن دنُلب َںیم ۔۔۔۔٭ ١٠١:۵ رُوبز
 تیہارک ےُسا ےس نج ںیہ تاسےہ ترفن وک دنوادخ ےس نج ںیہ ںیزیچ ۔۔۔۔٭ ۶:١۶ لاثما
 ۔ےہ
 مان اک سج ےہ مئاق کت دابآ الادبا روا ےہ دنلب روا یلاع وج ہکنویک ۔۔۔۔٭۵٧:١۵ هایعسی
 یھب ھتاس ےک ُسا روا ںوہ اتہر ںیم ماقم سدقم روا دنلب ںیم ہک ےہ اتامرف ںوی ےہ سودق

 ۔ےہ نت رف روا لد ہتسکش وج
 فرط یک ایُند ہکلب ںیِہن ےس فرط یک پاب هو یخیش یک یگدنِز روا ۔۔۔۔٭ ٢:١۶ انحُوی١
 ۔ےہ ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭۵٩:٢٣ رشحلا
 نا ادخ ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 ۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول
 

 ٭ ٣٢32

 تاجن’’ وک پآ ےنپا ادُخ ایک ،ںیم رادرک روا تافص بوسنم ےس ادُخ
 ؟ےہ اترک رہاظ روط ےک ‘‘هدنہد

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےنید تاجن اریت سودق اک لیئارسا ادخ اریت دنوادخ ںیم ہکنویک ۔٣۔۔۔۔٭ ١١ روا ۴٣:٣ هایعسی
 ۔ںیہن الاو ےناچب یئوک اوس ےریم روا ںوہ هاووہی یہ ںیم ۔١١۔ںوہ الاو
 اوس ےریم ہکنویک ۔۔۔۔ ںُوہ ادُخ اریت دنوادُخ ےس یہ رصم کلُم ںیم نکیل۔۔۔۔٭ ١٣:۴ عیسوہ
 ۔ےہ ںیہن الاو ےنید تاجن روا یئوک
 حیِسم ینعی ےہ أُوہ ادَیپ یّجنُم کیا ےئِل ےراہُمت ںیم رہش ےک دٔواد جآ ہک۔۔۔۔٭٢:١١ اقُول

 ۔دنوادُخ
 ےس فرط یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ روا پاب ادُخ نانیمِطا روا لضف۔۔۔۔٭ ١:۴ سطیط
 ۔ےہر اتوہ لِصاح ےھُجت

 عوُِسی یّجنُم روا ادُخ گُرُزب۔١٣۔۔۔۔ادُخ یّجنُم ےرامہ ںیم تاب رہ۔١٠۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ٢:١٠ سطیط
 ۔حیِسم
 ۔ےہ یّجنُم ارامہ وج اک دِحاو ےئادُخ ُسا۔۔۔۔٭ ١:٢۵ هادوہی
 نآُرق ہکبج ےہ یئگ یئاپ راب ٣٩ ںیم لبئاب تفص یک ےنوہ ‘‘هدنہد تاجن’’ ےک ادُخ :ٹون
 ۔یتاج یئاپ ںیہن ںیم

 
 
 

	

 ٭ ٣١31

 لا( ؟ےہ رادرک کیا بوسنم ےس ادُخ ُربکت ایک روا ےہ روُرغم ادُخ ایک
 )ریبکتُم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ۔اگنورک ہن تشادرب یک لِد رورغم روا رظن دنُلب َںیم ۔۔۔۔٭ ١٠١:۵ رُوبز
 تیہارک ےُسا ےس نج ںیہ تاسےہ ترفن وک دنوادخ ےس نج ںیہ ںیزیچ ۔۔۔۔٭ ۶:١۶ لاثما
 ۔ےہ
 مان اک سج ےہ مئاق کت دابآ الادبا روا ےہ دنلب روا یلاع وج ہکنویک ۔۔۔۔٭۵٧:١۵ هایعسی
 یھب ھتاس ےک ُسا روا ںوہ اتہر ںیم ماقم سدقم روا دنلب ںیم ہک ےہ اتامرف ںوی ےہ سودق

 ۔ےہ نت رف روا لد ہتسکش وج
 فرط یک ایُند ہکلب ںیِہن ےس فرط یک پاب هو یخیش یک یگدنِز روا ۔۔۔۔٭ ٢:١۶ انحُوی١
 ۔ےہ ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭۵٩:٢٣ رشحلا
 نا ادخ ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 ۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول
 

 ٭ ٣٢32

 تاجن’’ وک پآ ےنپا ادُخ ایک ،ںیم رادرک روا تافص بوسنم ےس ادُخ
 ؟ےہ اترک رہاظ روط ےک ‘‘هدنہد

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےنید تاجن اریت سودق اک لیئارسا ادخ اریت دنوادخ ںیم ہکنویک ۔٣۔۔۔۔٭ ١١ روا ۴٣:٣ هایعسی
 ۔ںیہن الاو ےناچب یئوک اوس ےریم روا ںوہ هاووہی یہ ںیم ۔١١۔ںوہ الاو
 اوس ےریم ہکنویک ۔۔۔۔ ںُوہ ادُخ اریت دنوادُخ ےس یہ رصم کلُم ںیم نکیل۔۔۔۔٭ ١٣:۴ عیسوہ
 ۔ےہ ںیہن الاو ےنید تاجن روا یئوک
 حیِسم ینعی ےہ أُوہ ادَیپ یّجنُم کیا ےئِل ےراہُمت ںیم رہش ےک دٔواد جآ ہک۔۔۔۔٭٢:١١ اقُول

 ۔دنوادُخ
 ےس فرط یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ روا پاب ادُخ نانیمِطا روا لضف۔۔۔۔٭ ١:۴ سطیط
 ۔ےہر اتوہ لِصاح ےھُجت

 عوُِسی یّجنُم روا ادُخ گُرُزب۔١٣۔۔۔۔ادُخ یّجنُم ےرامہ ںیم تاب رہ۔١٠۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ٢:١٠ سطیط
 ۔حیِسم
 ۔ےہ یّجنُم ارامہ وج اک دِحاو ےئادُخ ُسا۔۔۔۔٭ ١:٢۵ هادوہی
 نآُرق ہکبج ےہ یئگ یئاپ راب ٣٩ ںیم لبئاب تفص یک ےنوہ ‘‘هدنہد تاجن’’ ےک ادُخ :ٹون
 ۔یتاج یئاپ ںیہن ںیم

 
 
 

	

 ٭ ٣١31

 لا( ؟ےہ رادرک کیا بوسنم ےس ادُخ ُربکت ایک روا ےہ روُرغم ادُخ ایک
 )ریبکتُم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ۔اگنورک ہن تشادرب یک لِد رورغم روا رظن دنُلب َںیم ۔۔۔۔٭ ١٠١:۵ رُوبز
 تیہارک ےُسا ےس نج ںیہ تاسےہ ترفن وک دنوادخ ےس نج ںیہ ںیزیچ ۔۔۔۔٭ ۶:١۶ لاثما
 ۔ےہ
 مان اک سج ےہ مئاق کت دابآ الادبا روا ےہ دنلب روا یلاع وج ہکنویک ۔۔۔۔٭۵٧:١۵ هایعسی
 یھب ھتاس ےک ُسا روا ںوہ اتہر ںیم ماقم سدقم روا دنلب ںیم ہک ےہ اتامرف ںوی ےہ سودق

 ۔ےہ نت رف روا لد ہتسکش وج
 فرط یک ایُند ہکلب ںیِہن ےس فرط یک پاب هو یخیش یک یگدنِز روا ۔۔۔۔٭ ٢:١۶ انحُوی١
 ۔ےہ ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭۵٩:٢٣ رشحلا
 نا ادخ ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 ۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول
 

 ٭ ٣٢32

 تاجن’’ وک پآ ےنپا ادُخ ایک ،ںیم رادرک روا تافص بوسنم ےس ادُخ
 ؟ےہ اترک رہاظ روط ےک ‘‘هدنہد

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےنید تاجن اریت سودق اک لیئارسا ادخ اریت دنوادخ ںیم ہکنویک ۔٣۔۔۔۔٭ ١١ روا ۴٣:٣ هایعسی
 ۔ںیہن الاو ےناچب یئوک اوس ےریم روا ںوہ هاووہی یہ ںیم ۔١١۔ںوہ الاو
 اوس ےریم ہکنویک ۔۔۔۔ ںُوہ ادُخ اریت دنوادُخ ےس یہ رصم کلُم ںیم نکیل۔۔۔۔٭ ١٣:۴ عیسوہ
 ۔ےہ ںیہن الاو ےنید تاجن روا یئوک
 حیِسم ینعی ےہ أُوہ ادَیپ یّجنُم کیا ےئِل ےراہُمت ںیم رہش ےک دٔواد جآ ہک۔۔۔۔٭٢:١١ اقُول

 ۔دنوادُخ
 ےس فرط یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ روا پاب ادُخ نانیمِطا روا لضف۔۔۔۔٭ ١:۴ سطیط
 ۔ےہر اتوہ لِصاح ےھُجت

 عوُِسی یّجنُم روا ادُخ گُرُزب۔١٣۔۔۔۔ادُخ یّجنُم ےرامہ ںیم تاب رہ۔١٠۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ٢:١٠ سطیط
 ۔حیِسم
 ۔ےہ یّجنُم ارامہ وج اک دِحاو ےئادُخ ُسا۔۔۔۔٭ ١:٢۵ هادوہی
 نآُرق ہکبج ےہ یئگ یئاپ راب ٣٩ ںیم لبئاب تفص یک ےنوہ ‘‘هدنہد تاجن’’ ےک ادُخ :ٹون
 ۔یتاج یئاپ ںیہن ںیم

 
 
 

	

 ٭ ٣١31

 لا( ؟ےہ رادرک کیا بوسنم ےس ادُخ ُربکت ایک روا ےہ روُرغم ادُخ ایک
 )ریبکتُم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ۔اگنورک ہن تشادرب یک لِد رورغم روا رظن دنُلب َںیم ۔۔۔۔٭ ١٠١:۵ رُوبز
 تیہارک ےُسا ےس نج ںیہ تاسےہ ترفن وک دنوادخ ےس نج ںیہ ںیزیچ ۔۔۔۔٭ ۶:١۶ لاثما
 ۔ےہ
 مان اک سج ےہ مئاق کت دابآ الادبا روا ےہ دنلب روا یلاع وج ہکنویک ۔۔۔۔٭۵٧:١۵ هایعسی
 یھب ھتاس ےک ُسا روا ںوہ اتہر ںیم ماقم سدقم روا دنلب ںیم ہک ےہ اتامرف ںوی ےہ سودق

 ۔ےہ نت رف روا لد ہتسکش وج
 فرط یک ایُند ہکلب ںیِہن ےس فرط یک پاب هو یخیش یک یگدنِز روا ۔۔۔۔٭ ٢:١۶ انحُوی١
 ۔ےہ ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یقیقح( هاشداب ۔ںیہن قئال ےک تدابع یئوک اوس ےک سج ےہ ادخ یہو ۔۔۔۔٭۵٩:٢٣ رشحلا
 نا ادخ ۔الاو یئاڑب تسدربز بلاغ نابہگن الاو ےنید نما یتمالس )ےس بیع رہ( تاذ کاپ
 ۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول
 

 ٭ ٣٢32

 تاجن’’ وک پآ ےنپا ادُخ ایک ،ںیم رادرک روا تافص بوسنم ےس ادُخ
 ؟ےہ اترک رہاظ روط ےک ‘‘هدنہد

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےنید تاجن اریت سودق اک لیئارسا ادخ اریت دنوادخ ںیم ہکنویک ۔٣۔۔۔۔٭ ١١ روا ۴٣:٣ هایعسی
 ۔ںیہن الاو ےناچب یئوک اوس ےریم روا ںوہ هاووہی یہ ںیم ۔١١۔ںوہ الاو
 اوس ےریم ہکنویک ۔۔۔۔ ںُوہ ادُخ اریت دنوادُخ ےس یہ رصم کلُم ںیم نکیل۔۔۔۔٭ ١٣:۴ عیسوہ
 ۔ےہ ںیہن الاو ےنید تاجن روا یئوک
 حیِسم ینعی ےہ أُوہ ادَیپ یّجنُم کیا ےئِل ےراہُمت ںیم رہش ےک دٔواد جآ ہک۔۔۔۔٭٢:١١ اقُول

 ۔دنوادُخ
 ےس فرط یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ روا پاب ادُخ نانیمِطا روا لضف۔۔۔۔٭ ١:۴ سطیط
 ۔ےہر اتوہ لِصاح ےھُجت

 عوُِسی یّجنُم روا ادُخ گُرُزب۔١٣۔۔۔۔ادُخ یّجنُم ےرامہ ںیم تاب رہ۔١٠۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ٢:١٠ سطیط
 ۔حیِسم
 ۔ےہ یّجنُم ارامہ وج اک دِحاو ےئادُخ ُسا۔۔۔۔٭ ١:٢۵ هادوہی
 نآُرق ہکبج ےہ یئگ یئاپ راب ٣٩ ںیم لبئاب تفص یک ےنوہ ‘‘هدنہد تاجن’’ ےک ادُخ :ٹون
 ۔یتاج یئاپ ںیہن ںیم

 
 
 

	



 ٭ ٣٣33

 یھبک هو ایک وت ےہ اتید ہلاوح اک پآ ےنپا ادُخ بج ںیم ںوباتک یماہلا
 ؟ےہ اترک تاب ںیم ‘‘مہ’’عمج رضاح ہغیص

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ںیئانب دننام یک ہیبش ینپا رپ تروُص ینپا وک ناسنِا مہ ہک اہک ےن ادُخ رھپ۔۔۔۔٭ ١:٢۶ شئادیپ
 ںیم نابُز یکُنا رک اج ںاہو مہ ؤآ وس۔7۔۔۔۔۔اہک ےن دنوادُخ روا ۔۶۔۔۔۔٭ ٧ ۔ ١١:۶ شئادیپ
 ںیلاڈ فالتِخا
 ںوجیھب وک سک ںیم ایامرف ےن سج ینُس زاوآ یک دنوادخ ےن ںیم تقو ُسا۔۔۔۔٭۶:٨ هایعسی
 ےھجم ںوہ رضاح ںیم ہک یک ضرع ےن ںیم بت ؟اگ ےئاج نوک ےس فرط یرامہ روا
 ۔جیھب
 ےس ہلیِسو ےک مان ُسا ےنپا !پاب سوُُّدق َےا ۔ںُوہ اتآ ساپ ےریت ںیَم روا۔۔۔۔٭ ١٧:١١ انحُوی

 ۔ںُوہ کیا حرط یرامہ هو ہک اترک تظافِح یک ُنا ےہ اشخب ےھجُم ےنُوت وج
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک ادیپ )وت یھب راب یلہپ( وک مت ےن مہ۔۵٧۔۔۔۔٭ ٢٧ روا ۶٩ ،۶۴ ،۵٩ ۔ ۵۶:۵٧ ہعقاولا
 مت وک )ےفطن( سج ہک وت وھکید۔۵٨ ؟ےتھجمس ںیہن چس ںویک )وک ےنھُٹا هرابود( مت وت۔ےہ
 ؟ںیہ ےتانب مہ ای وہ ےتانب وک )ناسنا ےس( سا مت ایک۔۵٩ ۔وہ ےتلاڈ )ںیم محر ےک ںوتروع(
 ؟ںیہ ےتانب مہ ای وہ ےتانب وک )ناسنا ےس( سا مت ایک۔۔۔۔٭ ٧۶:٢٣ ناسنالا

 ٭ ٣۴34

 )سُدقلا حوُر روا ےٹیب ،پاب( ؟ےہ میلست ِلباق ہیرظن اک ‘‘ثیلثت’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 فالتِخا ںیم ناز یکُنا رک اج ںاہو مہ ؤآ وس ۔٧۔۔۔اہک ےن دنوادُخ روا۔٦۔۔۔۔٭ ٧ ۔ ١١:۶ شئادیپ
 ،ںیلاڈ
 بس رک اج ُمت َسپ۔۔۔اہک روا ںیِک ںیتاب ےس ُنا رک آ ساپ ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٢٨:١٩ یتم
 ۔ود ہمِستپب ےس مان ےک سُدقلا ُحوُر روا ےٹَیب روا پاب وک ُنا روا ٔوانب درِگاش وک ںومَوق
 روا۔۶۔ےہ دنوادُخ یہ کیا۔۵۔۔۔حوُر یہ کیا روا ےہ َنَدب ےہ کیا۔۴۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ۴:۴ ںویسفا

 ۔ےہ ۔۔۔ رپُوا ےک بس وج ےہ یہ کیا پاب روا ادُخ اک بس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیئانب ہن کیرش وک زیچ یسک ھتاس ےک سا روا۔۔۔۔٭ ٣:۶۴ نارمع لا
 ےک میرم )ینعی( حیسم۔ ۔وہک ہن ھچک اوس ےک قح ںیم ےراب ےک ادخ روا۔۔۔٭ ۴:١٧١ اسنلا
 )تراشب( ٔہملک اک روا لوسر ےک ادخ )ہکلب ےٹیب ےک ادخ ہن ےھت ادخ ہن( ٰیسیع ےٹیب
 ںیم قح ےراہمت ہی ہک ؤآ زاب )ےس داقتعا سا ۔ںیہ( نیت )ادخ ہک( وہک ہن )ہی( روا۔۔۔ےھت
  ۔وہ دالوا ےک سا ہک ےہ کاپ ےس سا روا ےہ دحاو دوبعم یہ ادخ ۔ےہ رتہب
 ےٹیب ےک میرم ہک ںیہ ےتہک وج ںیہ رفاک ہبشےب گول هو۔٧٢۔۔۔۔٭ ٧٣ ۔ ۵:٧٢ هدئاملا
 ۔ےہ ارسیت اک ںیم نیت ادخ ہک ۔٧٣۔۔۔ںیہ ادخ حیسم )ٰیسیع(

 
 

	
	

 ٭ ٣٣33

 یھبک هو ایک وت ےہ اتید ہلاوح اک پآ ےنپا ادُخ بج ںیم ںوباتک یماہلا
 ؟ےہ اترک تاب ںیم ‘‘مہ’’عمج رضاح ہغیص

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ںیئانب دننام یک ہیبش ینپا رپ تروُص ینپا وک ناسنِا مہ ہک اہک ےن ادُخ رھپ۔۔۔۔٭ ١:٢۶ شئادیپ
 ںیم نابُز یکُنا رک اج ںاہو مہ ؤآ وس۔7۔۔۔۔۔اہک ےن دنوادُخ روا ۔۶۔۔۔۔٭ ٧ ۔ ١١:۶ شئادیپ
 ںیلاڈ فالتِخا
 ںوجیھب وک سک ںیم ایامرف ےن سج ینُس زاوآ یک دنوادخ ےن ںیم تقو ُسا۔۔۔۔٭۶:٨ هایعسی
 ےھجم ںوہ رضاح ںیم ہک یک ضرع ےن ںیم بت ؟اگ ےئاج نوک ےس فرط یرامہ روا
 ۔جیھب
 ےس ہلیِسو ےک مان ُسا ےنپا !پاب سوُُّدق َےا ۔ںُوہ اتآ ساپ ےریت ںیَم روا۔۔۔۔٭ ١٧:١١ انحُوی

 ۔ںُوہ کیا حرط یرامہ هو ہک اترک تظافِح یک ُنا ےہ اشخب ےھجُم ےنُوت وج
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک ادیپ )وت یھب راب یلہپ( وک مت ےن مہ۔۵٧۔۔۔۔٭ ٢٧ روا ۶٩ ،۶۴ ،۵٩ ۔ ۵۶:۵٧ ہعقاولا
 مت وک )ےفطن( سج ہک وت وھکید۔۵٨ ؟ےتھجمس ںیہن چس ںویک )وک ےنھُٹا هرابود( مت وت۔ےہ
 ؟ںیہ ےتانب مہ ای وہ ےتانب وک )ناسنا ےس( سا مت ایک۔۵٩ ۔وہ ےتلاڈ )ںیم محر ےک ںوتروع(
 ؟ںیہ ےتانب مہ ای وہ ےتانب وک )ناسنا ےس( سا مت ایک۔۔۔۔٭ ٧۶:٢٣ ناسنالا

 ٭ ٣۴34

 )سُدقلا حوُر روا ےٹیب ،پاب( ؟ےہ میلست ِلباق ہیرظن اک ‘‘ثیلثت’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 فالتِخا ںیم ناز یکُنا رک اج ںاہو مہ ؤآ وس ۔٧۔۔۔اہک ےن دنوادُخ روا۔٦۔۔۔۔٭ ٧ ۔ ١١:۶ شئادیپ
 ،ںیلاڈ
 بس رک اج ُمت َسپ۔۔۔اہک روا ںیِک ںیتاب ےس ُنا رک آ ساپ ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٢٨:١٩ یتم
 ۔ود ہمِستپب ےس مان ےک سُدقلا ُحوُر روا ےٹَیب روا پاب وک ُنا روا ٔوانب درِگاش وک ںومَوق
 روا۔۶۔ےہ دنوادُخ یہ کیا۔۵۔۔۔حوُر یہ کیا روا ےہ َنَدب ےہ کیا۔۴۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ۴:۴ ںویسفا

 ۔ےہ ۔۔۔ رپُوا ےک بس وج ےہ یہ کیا پاب روا ادُخ اک بس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیئانب ہن کیرش وک زیچ یسک ھتاس ےک سا روا۔۔۔۔٭ ٣:۶۴ نارمع لا
 ےک میرم )ینعی( حیسم۔ ۔وہک ہن ھچک اوس ےک قح ںیم ےراب ےک ادخ روا۔۔۔٭ ۴:١٧١ اسنلا
 )تراشب( ٔہملک اک روا لوسر ےک ادخ )ہکلب ےٹیب ےک ادخ ہن ےھت ادخ ہن( ٰیسیع ےٹیب
 ںیم قح ےراہمت ہی ہک ؤآ زاب )ےس داقتعا سا ۔ںیہ( نیت )ادخ ہک( وہک ہن )ہی( روا۔۔۔ےھت
  ۔وہ دالوا ےک سا ہک ےہ کاپ ےس سا روا ےہ دحاو دوبعم یہ ادخ ۔ےہ رتہب
 ےٹیب ےک میرم ہک ںیہ ےتہک وج ںیہ رفاک ہبشےب گول هو۔٧٢۔۔۔۔٭ ٧٣ ۔ ۵:٧٢ هدئاملا
 ۔ےہ ارسیت اک ںیم نیت ادخ ہک ۔٧٣۔۔۔ںیہ ادخ حیسم )ٰیسیع(

 
 

	
	

 ٭ ٣٣33

 یھبک هو ایک وت ےہ اتید ہلاوح اک پآ ےنپا ادُخ بج ںیم ںوباتک یماہلا
 ؟ےہ اترک تاب ںیم ‘‘مہ’’عمج رضاح ہغیص

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ںیئانب دننام یک ہیبش ینپا رپ تروُص ینپا وک ناسنِا مہ ہک اہک ےن ادُخ رھپ۔۔۔۔٭ ١:٢۶ شئادیپ
 ںیم نابُز یکُنا رک اج ںاہو مہ ؤآ وس۔7۔۔۔۔۔اہک ےن دنوادُخ روا ۔۶۔۔۔۔٭ ٧ ۔ ١١:۶ شئادیپ
 ںیلاڈ فالتِخا
 ںوجیھب وک سک ںیم ایامرف ےن سج ینُس زاوآ یک دنوادخ ےن ںیم تقو ُسا۔۔۔۔٭۶:٨ هایعسی
 ےھجم ںوہ رضاح ںیم ہک یک ضرع ےن ںیم بت ؟اگ ےئاج نوک ےس فرط یرامہ روا
 ۔جیھب
 ےس ہلیِسو ےک مان ُسا ےنپا !پاب سوُُّدق َےا ۔ںُوہ اتآ ساپ ےریت ںیَم روا۔۔۔۔٭ ١٧:١١ انحُوی

 ۔ںُوہ کیا حرط یرامہ هو ہک اترک تظافِح یک ُنا ےہ اشخب ےھجُم ےنُوت وج
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک ادیپ )وت یھب راب یلہپ( وک مت ےن مہ۔۵٧۔۔۔۔٭ ٢٧ روا ۶٩ ،۶۴ ،۵٩ ۔ ۵۶:۵٧ ہعقاولا
 مت وک )ےفطن( سج ہک وت وھکید۔۵٨ ؟ےتھجمس ںیہن چس ںویک )وک ےنھُٹا هرابود( مت وت۔ےہ
 ؟ںیہ ےتانب مہ ای وہ ےتانب وک )ناسنا ےس( سا مت ایک۔۵٩ ۔وہ ےتلاڈ )ںیم محر ےک ںوتروع(
 ؟ںیہ ےتانب مہ ای وہ ےتانب وک )ناسنا ےس( سا مت ایک۔۔۔۔٭ ٧۶:٢٣ ناسنالا

 ٭ ٣۴34

 )سُدقلا حوُر روا ےٹیب ،پاب( ؟ےہ میلست ِلباق ہیرظن اک ‘‘ثیلثت’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 فالتِخا ںیم ناز یکُنا رک اج ںاہو مہ ؤآ وس ۔٧۔۔۔اہک ےن دنوادُخ روا۔٦۔۔۔۔٭ ٧ ۔ ١١:۶ شئادیپ
 ،ںیلاڈ
 بس رک اج ُمت َسپ۔۔۔اہک روا ںیِک ںیتاب ےس ُنا رک آ ساپ ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٢٨:١٩ یتم
 ۔ود ہمِستپب ےس مان ےک سُدقلا ُحوُر روا ےٹَیب روا پاب وک ُنا روا ٔوانب درِگاش وک ںومَوق
 روا۔۶۔ےہ دنوادُخ یہ کیا۔۵۔۔۔حوُر یہ کیا روا ےہ َنَدب ےہ کیا۔۴۔۔۔۔٭ ۶ ۔ ۴:۴ ںویسفا

 ۔ےہ ۔۔۔ رپُوا ےک بس وج ےہ یہ کیا پاب روا ادُخ اک بس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیئانب ہن کیرش وک زیچ یسک ھتاس ےک سا روا۔۔۔۔٭ ٣:۶۴ نارمع لا
 ےک میرم )ینعی( حیسم۔ ۔وہک ہن ھچک اوس ےک قح ںیم ےراب ےک ادخ روا۔۔۔٭ ۴:١٧١ اسنلا
 )تراشب( ٔہملک اک روا لوسر ےک ادخ )ہکلب ےٹیب ےک ادخ ہن ےھت ادخ ہن( ٰیسیع ےٹیب
 ںیم قح ےراہمت ہی ہک ؤآ زاب )ےس داقتعا سا ۔ںیہ( نیت )ادخ ہک( وہک ہن )ہی( روا۔۔۔ےھت
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 ےٹیب ےک میرم ہک ںیہ ےتہک وج ںیہ رفاک ہبشےب گول هو۔٧٢۔۔۔۔٭ ٧٣ ۔ ۵:٧٢ هدئاملا
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 )سُدقلا حوُر روا ےٹیب ،پاب( ؟ےہ میلست ِلباق ہیرظن اک ‘‘ثیلثت’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
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 ٭ 35 ٣۵

 ایک ای ےہ اتکس اگل مازلا اک ےنرک طلغ ھچُک رپ عوسی یھبک ادُخ ایک
 ؟ےہ اتکس لوب ٹوھج ےس ادُخ ےئلیک ےناپُھچ ایک طلغ ھچُک انپا عوسی

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 نیِقی اریم وت ںُوہ اتلوب چَس ںیَم رگا؟ےہ اترک تِباث هانُگ رپ ھجُم نوَک ںیم ُمت۔۔۔۔٭ ٨:۴۶ انحُوی
 ۔؟ےترک ںیِہن ںُویِک
 ےہ ایِک ےن ادُخ ےس لزا هدعو اک سِج رپ دیُِما یک یگدنِز یک ہشیمہ ُسا۔۔۔۔٭ ١:٢ سطیط
 ۔اتکس لوب ںیِہن ٹوُھج وج
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 ۔اتکس لوب ںیِہن ٹوُھج وج
 ےک ُسا ہن روا ایِک هانُگ ےن ُسا ہن۔٢٢۔۔۔۔یھب حیِسم ہکنُویِک۔٢١۔۔۔۔٭ ٢٣ ۔ ٢:٢١ سرطپ ١
 ۔یلِکن تاب یک رکم یئوک ےس ہنُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نب ٰیسیع ےا ہک اگ ےئامرف ادخ بج )وھکر دای یھب وک تقو سا( روا۔۔۔۔٭ ۵:١١۶ هدئاملا
 ررقم دوبعم وک هدلاو یریم روا ےھجم اوس ےک ادخ ہک اھت اہک ےس ںوگول ےن مت ایک !میرم
 اک سج اتہک تاب یسیا ںیم ہک اھت ںایاش بک ےھجم ےہ کاپ وت ہک ےگ ںیہک هو ؟ورک
 تاب وج )ہکنویک) اگوہ مولعم وک ھجت وت اگوہ اہک اسیا ےن ںیم رگا ںیہن قح ھچک ےھجم
 اتناج ںیہن ںیم ےسا ےہ ںیم ریمض ےریت وج روا ےہ اتناج ےسا وت ےہ ںیم لد ےریم
 ۔ےہ بویغلا ّمالع وت کشےب

 ٭ ٣۶36

 ترُدق یڑب ینپا یھبک ردانوزاش وج ےہ ادُخ یئاروام اک روُد ادُخ ایک
 ؟وہ اتڑوھچ شُوقن ےنپا رپ خیرات یناسنا ای وہ اتاھکد

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 وک تار روا ںیم نُوتس ےئل ےک ےناھکِد ہتسار وک نِدوکُنا دنوادُخ روا۔۔۔۔٭ ١٣:٢١ جورخ
 روا نِد هو ہکات اھت ات رکالچ ےگآ ےکُنا رک وہ ںیم نُوتس ےک گآ ےئل ےک ےنید ینشور
 ۔ ںیکس لچ ںونود تار
 ےس تعامج یراس یک لیئارسا ینب ےن نوُراہ روا ٰیسوم رھپ۔٩۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ١۶:٩ جورخ
 ۔ آیا رظن ںیم لداب لالج اک دنوادخ وکُنا روا ہک رظن فرط یک نابایب ےن ںوہُنا وت۔١٠۔۔۔اہک
 دنوادُخ ےسِج وھکید وک ماک ڑب سِا روا وہرےرہھٹ ُمت با وس۔۔۔۔٭ ١٢:١۶ لیئومیس ١
 ۔ اگیرک ےنماس ےک ںوھکنآ یراہُمت
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یناشن یئوک ساپ ےکراگدرورپ ےک نا رپ نا ہک ںیہ ےتہک روا۔٣٧۔۔۔۔٭ ٣٨ ۔ ۶:٣٧ ماعنالا
 ںیہن گول رثکا نکیل ےہ رداق رپ ےنراتا یناشن ادخ ہک ود ہہک ۔یئوہ ںیہن لزان ںویک
 ںیہن یہاتوک ںیم )ےنھکل ےک( زیچ یسک ںیم )ظوفحم حول ینعی( باتک ےن مہ ۔٣٨ ۔ےتناج
 ۔یک
 ۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول نا هو روا۔٣١۔۔ادخ۔٣٠۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٩:٣٠ ہبوتلا

 
 
 

	



 ٭ ٣٧37

 ؟ےہ ایک رہاظ رپ ںوگول وک پآ ےنپا یھبک رپ روط حضاو ںیم اینُد ےن ادُخ ایک
 ) � تیوُر ای یلجت(

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 اترک تاب ےس تسود ےنپا صخش یئوک ےسیج روا۔١١۔۔۔۔٭ ٢٣ ۔ ١٨ روا ٣٣:١١ جورخ
 ات رک ّتنِم یریت ںیم ہک اھُٹا لوب هو بت۔١٨۔۔۔۔ٰیسوُمرک وہ وُرب وُر دنوادُخ یہ ےسیو ےہ
 یہاھکِد هرہچ اریم نکیل اگیھکید اھچیپ اریم ُوت روا۔٢٣۔۔۔۔ےد اھکد لالج انپا ےھجُم ںُوہ
 ۔اگید ںیہن
 روا ورب ور ہکلب ںیہن ںیم ںومعم ےس سا ںیم۔٨۔۔ٰیسوم مداخ اریم۔٧۔۔۔۔٭ ٨۔ ١٢:٧ یتنگ

 ۔ےہ اتوہ بیصن یھب رادید اک دنوادخ ےسا روا ںوہ اترک ںیتاب رپ روط حیرص
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیتکسرک ںیہن کاردا اک سا ںیہاگن )ہک ےہ اسیا هو(۔۔۔۔٭ ۶:١٠٣ ماعنالا
 رپ )روط هوک( رپ تقو ےئوہ ےیک ررقم ےرامہ ٰیسوم بج روا۔۔۔۔٭ ٧:۴٣١ فارعالا
 ےھجم راگدرورپ ےا ہک ےگل ےنہک وت ایک مالک ےس نا ےن راگدرورپ ےک نا روا ےچنہپ
 ھکید ہن زگرہ ےھجم مت ہک اہک ےن راگدرورپ ۔ںوھکید )یھب( رادید اریت ںیم ہک اھکد )هولج(

  ۔ےگ وکس
 ۔ےہ رادربخ روا نیب کیراب ادخ کشےب ۔۔۔۔۔۔۔۔٭ ٢٢:۶٣ جح لا
 ۔ےہ رادربخ )روا( نیب کیراب ادخ ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ٣١:١۶ نامقل
 ۔ ٢:٣ جوُرخ ؛٣٠ ۔ ٢٢:٣٢ ؛٣٣ ۔ ١:١٨ ؛٩ ۔ ١٢:b شئادیپ :ںایلجت رگید ںیم لبئاب :ٹون

١b:Y٩:٢ جوُرخ ؛Y ١ انثعتسا ؛١١ ۔Y:۔ ٣٨ بُویا ؛١۵ ۔ ٣١ Y۔٢ 
 ٭38 ٣٨

 ِهارب ےس ںوگول ںیم رود ےک جآ رک ٹہ ےس ہفشاکُم یریرحت ےنپاےن  ادُخ ایک
  ؟ےہ یک تاب تسار

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےراہمت روا اگنورُک لزان حوُر ینپارپ رشب درف رہ ںیم دعب ےک سا روا۔۔۔۔٭ ٢:٢٨ لیئوی
 ۔ےگ ںیھکید ایور ناوج روا باوخ ےھڑوب ےراہمت۔ےگ ںیرک توبن ںایٹیب ےٹیب

 یھب یک ںوتمِعن یناحوُر روا وہ بِلاط ےک ّتبحم۔١۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٢۴ ،۴ ۔ ١۴:١ ںویھتنرک ١
 ّیقرت یک ایسیِلک هو ےہ اترک تُّوُبن وج روا۔۴۔ورک تُّوُبن ہک یک سِاً اصوُصخ ۔وّھکر وُزرآ
 بس وت ےئاج آ ردَنا ِفقاوان ای نامیِا ےب یئوک روا ںیرک تُّوُبن بس رگا نِکیل۔٢۴۔۔۔ےہ اترک
 کیا کیا بس ےک بس ُمت ہکنُویِک۔٣١۔ےگ ںیل ھکرپ ےُسا بس روا ےگ ںید رک لِئاق ےُسا
 ۔وہ تحیِصن وک بس روا ںیھکیِس بس ہکات وہ ےتکسرک تُّوُبن ےک رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول نا هو روا۔۔۔۔٭ ٩:٣١ ہبوتلا
 رگم ےرک تاب ےس سا ادخ ہک ںیہن نکمم ےئل ےک یمدآ یسک روا۔۔۔۔٭ ۴٢:۵١ ٰیروشلا
 ےک ادخ هو وت ےد جیھب ہتشرف یئوک ای ےس ےھچیپ ےک ےدرپ ای ےس (ےعیرذ ےک( ماہلا

 ۔ےہ الاو تمکح )روا( ہبتر یلاع هو کشےب ۔ےرک اقلا ےہاچ ادخ وج ےس مکح
 
 
 

	

 ٭ ٣٧37
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 ات رک ّتنِم یریت ںیم ہک اھُٹا لوب هو بت۔١٨۔۔۔۔ٰیسوُمرک وہ وُرب وُر دنوادُخ یہ ےسیو ےہ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیتکسرک ںیہن کاردا اک سا ںیہاگن )ہک ےہ اسیا هو(۔۔۔۔٭ ۶:١٠٣ ماعنالا
 رپ )روط هوک( رپ تقو ےئوہ ےیک ررقم ےرامہ ٰیسوم بج روا۔۔۔۔٭ ٧:۴٣١ فارعالا
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  ؟ےہ یک تاب تسار
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 ےراہمت روا اگنورُک لزان حوُر ینپارپ رشب درف رہ ںیم دعب ےک سا روا۔۔۔۔٭ ٢:٢٨ لیئوی
 ۔ےگ ںیھکید ایور ناوج روا باوخ ےھڑوب ےراہمت۔ےگ ںیرک توبن ںایٹیب ےٹیب

 یھب یک ںوتمِعن یناحوُر روا وہ بِلاط ےک ّتبحم۔١۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٢۴ ،۴ ۔ ١۴:١ ںویھتنرک ١
 ّیقرت یک ایسیِلک هو ےہ اترک تُّوُبن وج روا۔۴۔ورک تُّوُبن ہک یک سِاً اصوُصخ ۔وّھکر وُزرآ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رگم ےرک تاب ےس سا ادخ ہک ںیہن نکمم ےئل ےک یمدآ یسک روا۔۔۔۔٭ ۴٢:۵١ ٰیروشلا
 ےک ادخ هو وت ےد جیھب ہتشرف یئوک ای ےس ےھچیپ ےک ےدرپ ای ےس (ےعیرذ ےک( ماہلا

 ۔ےہ الاو تمکح )روا( ہبتر یلاع هو کشےب ۔ےرک اقلا ےہاچ ادخ وج ےس مکح
 
 
 

	

 ٭ ٣٧37

 ؟ےہ ایک رہاظ رپ ںوگول وک پآ ےنپا یھبک رپ روط حضاو ںیم اینُد ےن ادُخ ایک
 ) � تیوُر ای یلجت(

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 اترک تاب ےس تسود ےنپا صخش یئوک ےسیج روا۔١١۔۔۔۔٭ ٢٣ ۔ ١٨ روا ٣٣:١١ جورخ
 ات رک ّتنِم یریت ںیم ہک اھُٹا لوب هو بت۔١٨۔۔۔۔ٰیسوُمرک وہ وُرب وُر دنوادُخ یہ ےسیو ےہ
 یہاھکِد هرہچ اریم نکیل اگیھکید اھچیپ اریم ُوت روا۔٢٣۔۔۔۔ےد اھکد لالج انپا ےھجُم ںُوہ
 ۔اگید ںیہن
 روا ورب ور ہکلب ںیہن ںیم ںومعم ےس سا ںیم۔٨۔۔ٰیسوم مداخ اریم۔٧۔۔۔۔٭ ٨۔ ١٢:٧ یتنگ

 ۔ےہ اتوہ بیصن یھب رادید اک دنوادخ ےسا روا ںوہ اترک ںیتاب رپ روط حیرص
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیتکسرک ںیہن کاردا اک سا ںیہاگن )ہک ےہ اسیا هو(۔۔۔۔٭ ۶:١٠٣ ماعنالا
 رپ )روط هوک( رپ تقو ےئوہ ےیک ررقم ےرامہ ٰیسوم بج روا۔۔۔۔٭ ٧:۴٣١ فارعالا
 ےھجم راگدرورپ ےا ہک ےگل ےنہک وت ایک مالک ےس نا ےن راگدرورپ ےک نا روا ےچنہپ
 ھکید ہن زگرہ ےھجم مت ہک اہک ےن راگدرورپ ۔ںوھکید )یھب( رادید اریت ںیم ہک اھکد )هولج(

  ۔ےگ وکس
 ۔ےہ رادربخ روا نیب کیراب ادخ کشےب ۔۔۔۔۔۔۔۔٭ ٢٢:۶٣ جح لا
 ۔ےہ رادربخ )روا( نیب کیراب ادخ ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ٣١:١۶ نامقل
 ۔ ٢:٣ جوُرخ ؛٣٠ ۔ ٢٢:٣٢ ؛٣٣ ۔ ١:١٨ ؛٩ ۔ ١٢:b شئادیپ :ںایلجت رگید ںیم لبئاب :ٹون

١b:Y٩:٢ جوُرخ ؛Y ١ انثعتسا ؛١١ ۔Y:۔ ٣٨ بُویا ؛١۵ ۔ ٣١ Y۔٢ 
 ٭38 ٣٨

 ِهارب ےس ںوگول ںیم رود ےک جآ رک ٹہ ےس ہفشاکُم یریرحت ےنپاےن  ادُخ ایک
  ؟ےہ یک تاب تسار

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےراہمت روا اگنورُک لزان حوُر ینپارپ رشب درف رہ ںیم دعب ےک سا روا۔۔۔۔٭ ٢:٢٨ لیئوی
 ۔ےگ ںیھکید ایور ناوج روا باوخ ےھڑوب ےراہمت۔ےگ ںیرک توبن ںایٹیب ےٹیب

 یھب یک ںوتمِعن یناحوُر روا وہ بِلاط ےک ّتبحم۔١۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٢۴ ،۴ ۔ ١۴:١ ںویھتنرک ١
 ّیقرت یک ایسیِلک هو ےہ اترک تُّوُبن وج روا۔۴۔ورک تُّوُبن ہک یک سِاً اصوُصخ ۔وّھکر وُزرآ
 بس وت ےئاج آ ردَنا ِفقاوان ای نامیِا ےب یئوک روا ںیرک تُّوُبن بس رگا نِکیل۔٢۴۔۔۔ےہ اترک
 کیا کیا بس ےک بس ُمت ہکنُویِک۔٣١۔ےگ ںیل ھکرپ ےُسا بس روا ےگ ںید رک لِئاق ےُسا
 ۔وہ تحیِصن وک بس روا ںیھکیِس بس ہکات وہ ےتکسرک تُّوُبن ےک رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول نا هو روا۔۔۔۔٭ ٩:٣١ ہبوتلا
 رگم ےرک تاب ےس سا ادخ ہک ںیہن نکمم ےئل ےک یمدآ یسک روا۔۔۔۔٭ ۴٢:۵١ ٰیروشلا
 ےک ادخ هو وت ےد جیھب ہتشرف یئوک ای ےس ےھچیپ ےک ےدرپ ای ےس (ےعیرذ ےک( ماہلا

 ۔ےہ الاو تمکح )روا( ہبتر یلاع هو کشےب ۔ےرک اقلا ےہاچ ادخ وج ےس مکح
 
 
 

	

 ٭ ٣٧37

 ؟ےہ ایک رہاظ رپ ںوگول وک پآ ےنپا یھبک رپ روط حضاو ںیم اینُد ےن ادُخ ایک
 ) � تیوُر ای یلجت(

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 اترک تاب ےس تسود ےنپا صخش یئوک ےسیج روا۔١١۔۔۔۔٭ ٢٣ ۔ ١٨ روا ٣٣:١١ جورخ
 ات رک ّتنِم یریت ںیم ہک اھُٹا لوب هو بت۔١٨۔۔۔۔ٰیسوُمرک وہ وُرب وُر دنوادُخ یہ ےسیو ےہ
 یہاھکِد هرہچ اریم نکیل اگیھکید اھچیپ اریم ُوت روا۔٢٣۔۔۔۔ےد اھکد لالج انپا ےھجُم ںُوہ
 ۔اگید ںیہن
 روا ورب ور ہکلب ںیہن ںیم ںومعم ےس سا ںیم۔٨۔۔ٰیسوم مداخ اریم۔٧۔۔۔۔٭ ٨۔ ١٢:٧ یتنگ

 ۔ےہ اتوہ بیصن یھب رادید اک دنوادخ ےسا روا ںوہ اترک ںیتاب رپ روط حیرص
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیتکسرک ںیہن کاردا اک سا ںیہاگن )ہک ےہ اسیا هو(۔۔۔۔٭ ۶:١٠٣ ماعنالا
 رپ )روط هوک( رپ تقو ےئوہ ےیک ررقم ےرامہ ٰیسوم بج روا۔۔۔۔٭ ٧:۴٣١ فارعالا
 ےھجم راگدرورپ ےا ہک ےگل ےنہک وت ایک مالک ےس نا ےن راگدرورپ ےک نا روا ےچنہپ
 ھکید ہن زگرہ ےھجم مت ہک اہک ےن راگدرورپ ۔ںوھکید )یھب( رادید اریت ںیم ہک اھکد )هولج(

  ۔ےگ وکس
 ۔ےہ رادربخ روا نیب کیراب ادخ کشےب ۔۔۔۔۔۔۔۔٭ ٢٢:۶٣ جح لا
 ۔ےہ رادربخ )روا( نیب کیراب ادخ ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ٣١:١۶ نامقل
 ۔ ٢:٣ جوُرخ ؛٣٠ ۔ ٢٢:٣٢ ؛٣٣ ۔ ١:١٨ ؛٩ ۔ ١٢:b شئادیپ :ںایلجت رگید ںیم لبئاب :ٹون

١b:Y٩:٢ جوُرخ ؛Y ١ انثعتسا ؛١١ ۔Y:۔ ٣٨ بُویا ؛١۵ ۔ ٣١ Y۔٢ 
 ٭38 ٣٨

 ِهارب ےس ںوگول ںیم رود ےک جآ رک ٹہ ےس ہفشاکُم یریرحت ےنپاےن  ادُخ ایک
  ؟ےہ یک تاب تسار

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےراہمت روا اگنورُک لزان حوُر ینپارپ رشب درف رہ ںیم دعب ےک سا روا۔۔۔۔٭ ٢:٢٨ لیئوی
 ۔ےگ ںیھکید ایور ناوج روا باوخ ےھڑوب ےراہمت۔ےگ ںیرک توبن ںایٹیب ےٹیب

 یھب یک ںوتمِعن یناحوُر روا وہ بِلاط ےک ّتبحم۔١۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٢۴ ،۴ ۔ ١۴:١ ںویھتنرک ١
 ّیقرت یک ایسیِلک هو ےہ اترک تُّوُبن وج روا۔۴۔ورک تُّوُبن ہک یک سِاً اصوُصخ ۔وّھکر وُزرآ
 بس وت ےئاج آ ردَنا ِفقاوان ای نامیِا ےب یئوک روا ںیرک تُّوُبن بس رگا نِکیل۔٢۴۔۔۔ےہ اترک
 کیا کیا بس ےک بس ُمت ہکنُویِک۔٣١۔ےگ ںیل ھکرپ ےُسا بس روا ےگ ںید رک لِئاق ےُسا
 ۔وہ تحیِصن وک بس روا ںیھکیِس بس ہکات وہ ےتکسرک تُّوُبن ےک رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول نا هو روا۔۔۔۔٭ ٩:٣١ ہبوتلا
 رگم ےرک تاب ےس سا ادخ ہک ںیہن نکمم ےئل ےک یمدآ یسک روا۔۔۔۔٭ ۴٢:۵١ ٰیروشلا
 ےک ادخ هو وت ےد جیھب ہتشرف یئوک ای ےس ےھچیپ ےک ےدرپ ای ےس (ےعیرذ ےک( ماہلا

 ۔ےہ الاو تمکح )روا( ہبتر یلاع هو کشےب ۔ےرک اقلا ےہاچ ادخ وج ےس مکح
 
 
 

	



 ٭ ٣٩39

  انھکر  تاقلعت ےک رایپ روا تبُرق ھتاسیک ناسنا دودحم ،ادُخ  دودحمال ایک
 ؟ںیئالہک ‘‘دنزرف ےک ادُخ’’ ناسنا ہک ےہ اتہاچ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےک ادُخ هدنز وہ ںیہن گول ےریم مت ہک اھت اتاج اہک ہی ےس ُنا ںاہج روا ۔۔۔۔٭ ١:١٠ عیسوہ
 ۔ےگ ںیئالہک دنزرف
 ںولِد ےرامہ حوُر اک ےٹَیب ےنپا ےن ادُخ ےئِل سِا وہ ےٹَیب ُمت ہکنوُچ روا۔۔۔۔٭ ۴:۶ ںویتلگ
 ۔ اجیھب ںیم
 دنزرف ےک ادُخ مہ ہک ےہ یک ّتبحم یسیَک ےس مہ ےن پاب وھکید۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ٣:١ انحُوی ١
 ںوہ دنِنام یک ُسا یھب مہ وت اگوہ ِرہاظ هو بج ہک ںیہ ےتناج مہ !وزیزِع۔٢۔۔۔۔ ےئالہک
 ۔۔۔۔ےگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےرایپ ےک سا روا ےٹیب ےک ادخ مہ ہک ںیہ ےتہک ٰیراصن روا دوہی روا۔۔۔۔٭ ۵:١٨ هدئاملا
 ۔ںیہ
 اہک یھب ادُخ ،ںیہ ےتکس نب ےٹیب ےک ادُخ ناسنا ہک ےہ یترک راکنا نآُرق ہک بج :ٹون

 فاق ؛٩٢ روا ٩٠:١١ دُح ؛٨:٢Y لافنا ہلاوحب :ےہ بیرق تہب ےک ناسنا ہک ےہ اتاج
 ۔ ۵٠:١٦

 
 ٭ ۴٠40

 )دوُدو لا( ؟ےہ طورشم ریغ تبحُم یک ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 راگہنُگ مہ بج ہک ےہ اترک ِرہاظ ںُوی رپ مہ یبوُخ یک ّتبحم ینپا ادُخ نِکیل۔۔۔۔٭ ۵:٨ ںویمور
 ۔اوئُم رِطاخ یرامہ حیِسم وت ےھت یہ

 ِرہاظ ےس سِا هو ےہ ےس مہ وک ادُخ ّتبحم وج۔٩۔ےہ ّتبحم ادُخ۔٨۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ۴:٨ انحُوی ١
 هدنِز ےس ببس ےک ُسا مہ ہکات ےہ اجیھب ںیم ایُند وک ےٹَیب ےتولکِا ےنپا ےن ادُخ ہک یئُوہ
 مہ ےن ُسا ہک ےہ ںیم سِا ہکلب یک ّتبحم ےس ادُخ ےن مہ ہک ںیِہن ںیم سِا ّتبحم۔١٠۔ںیہر
 ۔اجیھب وک ےٹَیب ےنپا ےئِل ےک هرّافک ےک ںوہانُگ ےرامہ روا یک ّتبحم ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اتھکر تسود وک ںولاو ےنرک یکین ادخ کشےب ۔١٩۵۔۔۔۔٭٢٧۶ روا ٢:١٩۵ ةرقبلا
 ۔اتھکر ںیہن تسود وک راگہنگ ےرکشان یسک ادخ روا۔٢٧۶۔۔۔ےہ
 کشےب۔١۵٩۔۔۔اتھکر ںیہن تسود وک ںوملاظ ادخ روا۔۵٧۔۔۔۔٭ ٩١۵ روا ٣:۵٧ نارمع لا

 ۔ےہ اتھکر تسود وک ںولاو ےنھکر اسورھب ادخ
 ۔اتھکر ںیہن تسود وک مئارج بکترم روا نئاخ ادخ ہکنویک۔۔۔۔٭۴:١٠٧ اسنلا
 ۔اتھکر ںیہن تسود وک ںورفاک هو کشیب۔۔۔۔٭ ٣٠:۴۵ موُرلا

 
 
 

	

 ٭ ٣٩39

  انھکر  تاقلعت ےک رایپ روا تبُرق ھتاسیک ناسنا دودحم ،ادُخ  دودحمال ایک
 ؟ںیئالہک ‘‘دنزرف ےک ادُخ’’ ناسنا ہک ےہ اتہاچ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےک ادُخ هدنز وہ ںیہن گول ےریم مت ہک اھت اتاج اہک ہی ےس ُنا ںاہج روا ۔۔۔۔٭ ١:١٠ عیسوہ
 ۔ےگ ںیئالہک دنزرف
 ںولِد ےرامہ حوُر اک ےٹَیب ےنپا ےن ادُخ ےئِل سِا وہ ےٹَیب ُمت ہکنوُچ روا۔۔۔۔٭ ۴:۶ ںویتلگ
 ۔ اجیھب ںیم
 دنزرف ےک ادُخ مہ ہک ےہ یک ّتبحم یسیَک ےس مہ ےن پاب وھکید۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ٣:١ انحُوی ١
 ںوہ دنِنام یک ُسا یھب مہ وت اگوہ ِرہاظ هو بج ہک ںیہ ےتناج مہ !وزیزِع۔٢۔۔۔۔ ےئالہک
 ۔۔۔۔ےگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےرایپ ےک سا روا ےٹیب ےک ادخ مہ ہک ںیہ ےتہک ٰیراصن روا دوہی روا۔۔۔۔٭ ۵:١٨ هدئاملا
 ۔ںیہ
 اہک یھب ادُخ ،ںیہ ےتکس نب ےٹیب ےک ادُخ ناسنا ہک ےہ یترک راکنا نآُرق ہک بج :ٹون

 فاق ؛٩٢ روا ٩٠:١١ دُح ؛٨:٢Y لافنا ہلاوحب :ےہ بیرق تہب ےک ناسنا ہک ےہ اتاج
 ۔ ۵٠:١٦

 
 ٭ ۴٠40

 )دوُدو لا( ؟ےہ طورشم ریغ تبحُم یک ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 راگہنُگ مہ بج ہک ےہ اترک ِرہاظ ںُوی رپ مہ یبوُخ یک ّتبحم ینپا ادُخ نِکیل۔۔۔۔٭ ۵:٨ ںویمور
 ۔اوئُم رِطاخ یرامہ حیِسم وت ےھت یہ

 ِرہاظ ےس سِا هو ےہ ےس مہ وک ادُخ ّتبحم وج۔٩۔ےہ ّتبحم ادُخ۔٨۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ۴:٨ انحُوی ١
 هدنِز ےس ببس ےک ُسا مہ ہکات ےہ اجیھب ںیم ایُند وک ےٹَیب ےتولکِا ےنپا ےن ادُخ ہک یئُوہ
 مہ ےن ُسا ہک ےہ ںیم سِا ہکلب یک ّتبحم ےس ادُخ ےن مہ ہک ںیِہن ںیم سِا ّتبحم۔١٠۔ںیہر
 ۔اجیھب وک ےٹَیب ےنپا ےئِل ےک هرّافک ےک ںوہانُگ ےرامہ روا یک ّتبحم ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اتھکر تسود وک ںولاو ےنرک یکین ادخ کشےب ۔١٩۵۔۔۔۔٭٢٧۶ روا ٢:١٩۵ ةرقبلا
 ۔اتھکر ںیہن تسود وک راگہنگ ےرکشان یسک ادخ روا۔٢٧۶۔۔۔ےہ
 کشےب۔١۵٩۔۔۔اتھکر ںیہن تسود وک ںوملاظ ادخ روا۔۵٧۔۔۔۔٭ ٩١۵ روا ٣:۵٧ نارمع لا

 ۔ےہ اتھکر تسود وک ںولاو ےنھکر اسورھب ادخ
 ۔اتھکر ںیہن تسود وک مئارج بکترم روا نئاخ ادخ ہکنویک۔۔۔۔٭۴:١٠٧ اسنلا
 ۔اتھکر ںیہن تسود وک ںورفاک هو کشیب۔۔۔۔٭ ٣٠:۴۵ موُرلا

 
 
 

	

 ٭ ٣٩39

  انھکر  تاقلعت ےک رایپ روا تبُرق ھتاسیک ناسنا دودحم ،ادُخ  دودحمال ایک
 ؟ںیئالہک ‘‘دنزرف ےک ادُخ’’ ناسنا ہک ےہ اتہاچ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےک ادُخ هدنز وہ ںیہن گول ےریم مت ہک اھت اتاج اہک ہی ےس ُنا ںاہج روا ۔۔۔۔٭ ١:١٠ عیسوہ
 ۔ےگ ںیئالہک دنزرف
 ںولِد ےرامہ حوُر اک ےٹَیب ےنپا ےن ادُخ ےئِل سِا وہ ےٹَیب ُمت ہکنوُچ روا۔۔۔۔٭ ۴:۶ ںویتلگ
 ۔ اجیھب ںیم
 دنزرف ےک ادُخ مہ ہک ےہ یک ّتبحم یسیَک ےس مہ ےن پاب وھکید۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ٣:١ انحُوی ١
 ںوہ دنِنام یک ُسا یھب مہ وت اگوہ ِرہاظ هو بج ہک ںیہ ےتناج مہ !وزیزِع۔٢۔۔۔۔ ےئالہک
 ۔۔۔۔ےگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےرایپ ےک سا روا ےٹیب ےک ادخ مہ ہک ںیہ ےتہک ٰیراصن روا دوہی روا۔۔۔۔٭ ۵:١٨ هدئاملا
 ۔ںیہ
 اہک یھب ادُخ ،ںیہ ےتکس نب ےٹیب ےک ادُخ ناسنا ہک ےہ یترک راکنا نآُرق ہک بج :ٹون

 فاق ؛٩٢ روا ٩٠:١١ دُح ؛٨:٢Y لافنا ہلاوحب :ےہ بیرق تہب ےک ناسنا ہک ےہ اتاج
 ۔ ۵٠:١٦

 
 ٭ ۴٠40

 )دوُدو لا( ؟ےہ طورشم ریغ تبحُم یک ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 راگہنُگ مہ بج ہک ےہ اترک ِرہاظ ںُوی رپ مہ یبوُخ یک ّتبحم ینپا ادُخ نِکیل۔۔۔۔٭ ۵:٨ ںویمور
 ۔اوئُم رِطاخ یرامہ حیِسم وت ےھت یہ

 ِرہاظ ےس سِا هو ےہ ےس مہ وک ادُخ ّتبحم وج۔٩۔ےہ ّتبحم ادُخ۔٨۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ۴:٨ انحُوی ١
 هدنِز ےس ببس ےک ُسا مہ ہکات ےہ اجیھب ںیم ایُند وک ےٹَیب ےتولکِا ےنپا ےن ادُخ ہک یئُوہ
 مہ ےن ُسا ہک ےہ ںیم سِا ہکلب یک ّتبحم ےس ادُخ ےن مہ ہک ںیِہن ںیم سِا ّتبحم۔١٠۔ںیہر
 ۔اجیھب وک ےٹَیب ےنپا ےئِل ےک هرّافک ےک ںوہانُگ ےرامہ روا یک ّتبحم ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اتھکر تسود وک ںولاو ےنرک یکین ادخ کشےب ۔١٩۵۔۔۔۔٭٢٧۶ روا ٢:١٩۵ ةرقبلا
 ۔اتھکر ںیہن تسود وک راگہنگ ےرکشان یسک ادخ روا۔٢٧۶۔۔۔ےہ
 کشےب۔١۵٩۔۔۔اتھکر ںیہن تسود وک ںوملاظ ادخ روا۔۵٧۔۔۔۔٭ ٩١۵ روا ٣:۵٧ نارمع لا

 ۔ےہ اتھکر تسود وک ںولاو ےنھکر اسورھب ادخ
 ۔اتھکر ںیہن تسود وک مئارج بکترم روا نئاخ ادخ ہکنویک۔۔۔۔٭۴:١٠٧ اسنلا
 ۔اتھکر ںیہن تسود وک ںورفاک هو کشیب۔۔۔۔٭ ٣٠:۴۵ موُرلا

 
 
 

	

 ٭ ٣٩39

  انھکر  تاقلعت ےک رایپ روا تبُرق ھتاسیک ناسنا دودحم ،ادُخ  دودحمال ایک
 ؟ںیئالہک ‘‘دنزرف ےک ادُخ’’ ناسنا ہک ےہ اتہاچ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےک ادُخ هدنز وہ ںیہن گول ےریم مت ہک اھت اتاج اہک ہی ےس ُنا ںاہج روا ۔۔۔۔٭ ١:١٠ عیسوہ
 ۔ےگ ںیئالہک دنزرف
 ںولِد ےرامہ حوُر اک ےٹَیب ےنپا ےن ادُخ ےئِل سِا وہ ےٹَیب ُمت ہکنوُچ روا۔۔۔۔٭ ۴:۶ ںویتلگ
 ۔ اجیھب ںیم
 دنزرف ےک ادُخ مہ ہک ےہ یک ّتبحم یسیَک ےس مہ ےن پاب وھکید۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ٣:١ انحُوی ١
 ںوہ دنِنام یک ُسا یھب مہ وت اگوہ ِرہاظ هو بج ہک ںیہ ےتناج مہ !وزیزِع۔٢۔۔۔۔ ےئالہک
 ۔۔۔۔ےگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےرایپ ےک سا روا ےٹیب ےک ادخ مہ ہک ںیہ ےتہک ٰیراصن روا دوہی روا۔۔۔۔٭ ۵:١٨ هدئاملا
 ۔ںیہ
 اہک یھب ادُخ ،ںیہ ےتکس نب ےٹیب ےک ادُخ ناسنا ہک ےہ یترک راکنا نآُرق ہک بج :ٹون

 فاق ؛٩٢ روا ٩٠:١١ دُح ؛٨:٢Y لافنا ہلاوحب :ےہ بیرق تہب ےک ناسنا ہک ےہ اتاج
 ۔ ۵٠:١٦

 
 ٭ ۴٠40

 )دوُدو لا( ؟ےہ طورشم ریغ تبحُم یک ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 راگہنُگ مہ بج ہک ےہ اترک ِرہاظ ںُوی رپ مہ یبوُخ یک ّتبحم ینپا ادُخ نِکیل۔۔۔۔٭ ۵:٨ ںویمور
 ۔اوئُم رِطاخ یرامہ حیِسم وت ےھت یہ

 ِرہاظ ےس سِا هو ےہ ےس مہ وک ادُخ ّتبحم وج۔٩۔ےہ ّتبحم ادُخ۔٨۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ۴:٨ انحُوی ١
 هدنِز ےس ببس ےک ُسا مہ ہکات ےہ اجیھب ںیم ایُند وک ےٹَیب ےتولکِا ےنپا ےن ادُخ ہک یئُوہ
 مہ ےن ُسا ہک ےہ ںیم سِا ہکلب یک ّتبحم ےس ادُخ ےن مہ ہک ںیِہن ںیم سِا ّتبحم۔١٠۔ںیہر
 ۔اجیھب وک ےٹَیب ےنپا ےئِل ےک هرّافک ےک ںوہانُگ ےرامہ روا یک ّتبحم ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ؟ےہ اتھجمس مداخ ای مالُغ ےک ُسا ضحم وک ںورادنامیا ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب

 اک ُسا ہک اتناج ںیِہن رکَون ہکنُویِک اگ ںوُہک ہن رکَون ںیہُمت ںیَم ےس با۔۔۔۔٭ ١۵:١۵ انحُوی
 ۔ےہ اہک تسود ےن ںیَم ںیہُمت ہکلب ےہ اترک ایک کِلام
 وہ ےتاج ےتنب رھگ یناحوُر حرط یک ںورّھتپ هدنِز یھب ُمت۔۵۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ٩ روا ٢:۵ سرطپ١
 ہلیِسو ےک حیِسم عوُِسی وج ؤاھڑچ ںاینابُرق یناحوُر یسَیا رک نب ہقِرف ّسدقُم اک ںوِنہاک ہکات

 ۔ ہقِرف اک ںوِنہاک یہاش ۔ لسن هدیزُگرب کیا ُمت نِکیل۔٩۔ںیہ یتوہ لُوبقم کیِدزن ےک ادُخ ےس
 ےھت ہن تُّما یئوک ُمت ےلہپ۔١٠۔۔۔ےہ ّتیکلِم صاخ یک ادُخ وج وہ تُّما یسَیا روا مَوق ّسدقُم
 ۔وہ تُّما یک ادُخ َبا رگم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ ےدنب صلاخ ےریت وج ےک نا اوس۔۔۔۔٭ ٣٨:٨٣ ص
 )ےسیا( مت ایک وت ۔اکچوہ رداص مکح اک باذع رپ صخش سج الھب۔۔۔۔٭ ٣٩:١٦ رمزلا
 ؟ےگ وکس ےد یصلخم وک یخزود
 ۔۔۔ ےہ نابرہم رپ ںودنب ےنپا ادخ۔۔۔۔٭ Y٢:١٩ ٰیروشلا
 

 ٭ ٢42±

 رپ رگید وک ھچُک روا ےہ اترک رہاظ  یرادفرط یئوک ںیم ںوگول  ادُخ ایک
 ےہ اتید تیقوف

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 اترک ںیِہن اورپ یک یسِک روا ےہ اچّس ُوت ہک ںیہ ےتناج مہ داتُسا َےا۔۔۔۔٭ ١٢:١Y سقرم
 ۔ ںیِہن رادفرط اک یِمدآ یسِک ُوت ہکنُویِک
 ہن درم یئوک ہن ۔دازآ ہن مالُغ یئوک ہن ۔ینانُوی ہن اہر یدوُہی یئوک ہن۔۔۔۔٭  ٣:٢٨ ںویتلگ
 ۔وہ کیا ںیم عوُِسی حیِسم بس ُمت ہکنُویِک تروَع
 رادفرط اک یسِک هو روا ےہ رپ نامسآ کِلام اک ںونود اراہُمت روا اک ُنا ہک۔۔۔۔٭ ٦:٩ ںویسفا
 ۔ںیِہن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک کیا روا ایانب بئان انپا وک مت ںیم نیمز ےن سج ےہ وت یہو روا۔۔۔۔٭ ٦:١٦۵ ماعنالا
 ۔ ےئک دنلب ےجرد رپ ےرسود
 تلیضف رپ ضعب وک ضعب ںیم )تلودو( قزر ےن ادخ روا۔b١۔۔۔۔٭ b۵ روا b١:١٦ لحنلا
 ؟ںیہ ربارب صخش ںونود ہی ایک وت۔٧۵۔۔۔ےہ ید
 ےک نا ےن مت وک نج ںایویب یراہمت ےئل ےراہمت ےن مہ ربمغیپ ےا۔۔۔۔٭ ٣٣:۵٠ بازحالا
 بس ےہ وک یہ مت صاخ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا( تزاجا ہی۔۔۔ںیہ یدرک لالح ںیہ ےئید ےد رہم
 ۔ںیہن وک ںوناملسم
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 بس ےہ وک یہ مت صاخ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا( تزاجا ہی۔۔۔ںیہ یدرک لالح ںیہ ےئید ےد رہم
 ۔ںیہن وک ںوناملسم

 
 
 

	

 ٭ ١41±

 ؟ےہ اتھجمس مداخ ای مالُغ ےک ُسا ضحم وک ںورادنامیا ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب

 اک ُسا ہک اتناج ںیِہن رکَون ہکنُویِک اگ ںوُہک ہن رکَون ںیہُمت ںیَم ےس با۔۔۔۔٭ ١۵:١۵ انحُوی
 ۔ےہ اہک تسود ےن ںیَم ںیہُمت ہکلب ےہ اترک ایک کِلام
 وہ ےتاج ےتنب رھگ یناحوُر حرط یک ںورّھتپ هدنِز یھب ُمت۔۵۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ٩ روا ٢:۵ سرطپ١
 ہلیِسو ےک حیِسم عوُِسی وج ؤاھڑچ ںاینابُرق یناحوُر یسَیا رک نب ہقِرف ّسدقُم اک ںوِنہاک ہکات

 ۔ ہقِرف اک ںوِنہاک یہاش ۔ لسن هدیزُگرب کیا ُمت نِکیل۔٩۔ںیہ یتوہ لُوبقم کیِدزن ےک ادُخ ےس
 ےھت ہن تُّما یئوک ُمت ےلہپ۔١٠۔۔۔ےہ ّتیکلِم صاخ یک ادُخ وج وہ تُّما یسَیا روا مَوق ّسدقُم
 ۔وہ تُّما یک ادُخ َبا رگم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ ےدنب صلاخ ےریت وج ےک نا اوس۔۔۔۔٭ ٣٨:٨٣ ص
 )ےسیا( مت ایک وت ۔اکچوہ رداص مکح اک باذع رپ صخش سج الھب۔۔۔۔٭ ٣٩:١٦ رمزلا
 ؟ےگ وکس ےد یصلخم وک یخزود
 ۔۔۔ ےہ نابرہم رپ ںودنب ےنپا ادخ۔۔۔۔٭ Y٢:١٩ ٰیروشلا
 

 ٭ ٢42±

 رپ رگید وک ھچُک روا ےہ اترک رہاظ  یرادفرط یئوک ںیم ںوگول  ادُخ ایک
 ےہ اتید تیقوف

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 اترک ںیِہن اورپ یک یسِک روا ےہ اچّس ُوت ہک ںیہ ےتناج مہ داتُسا َےا۔۔۔۔٭ ١٢:١Y سقرم
 ۔ ںیِہن رادفرط اک یِمدآ یسِک ُوت ہکنُویِک
 ہن درم یئوک ہن ۔دازآ ہن مالُغ یئوک ہن ۔ینانُوی ہن اہر یدوُہی یئوک ہن۔۔۔۔٭  ٣:٢٨ ںویتلگ
 ۔وہ کیا ںیم عوُِسی حیِسم بس ُمت ہکنُویِک تروَع
 رادفرط اک یسِک هو روا ےہ رپ نامسآ کِلام اک ںونود اراہُمت روا اک ُنا ہک۔۔۔۔٭ ٦:٩ ںویسفا
 ۔ںیِہن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک کیا روا ایانب بئان انپا وک مت ںیم نیمز ےن سج ےہ وت یہو روا۔۔۔۔٭ ٦:١٦۵ ماعنالا
 ۔ ےئک دنلب ےجرد رپ ےرسود
 تلیضف رپ ضعب وک ضعب ںیم )تلودو( قزر ےن ادخ روا۔b١۔۔۔۔٭ b۵ روا b١:١٦ لحنلا
 ؟ںیہ ربارب صخش ںونود ہی ایک وت۔٧۵۔۔۔ےہ ید
 ےک نا ےن مت وک نج ںایویب یراہمت ےئل ےراہمت ےن مہ ربمغیپ ےا۔۔۔۔٭ ٣٣:۵٠ بازحالا
 بس ےہ وک یہ مت صاخ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا( تزاجا ہی۔۔۔ںیہ یدرک لالح ںیہ ےئید ےد رہم
 ۔ںیہن وک ںوناملسم

 
 
 

	



 ٭ ٣43±

 ےس ںیم ُنا روا ےہ اترک ترفن ےس ںوراگہانُگ دنچ صوُصخلاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اتہاچ انجیھب ںیم خزود وک ھچُک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےھجم۔٣٢ ؟ےہ یشوخ یریم ںیم توم یکریرش ایک۔٢٣۔۔۔۔٭ ٣٢ روا ١٨:٢٣  لیا یقزح
 ۔وہر هدنز روا ؤآ زاب ےئل سا ۔ ںیہن ینامداش ےس توم یک ےلاو ےنرم
 ںیہ ےتھجَمَس گول ضعب رید یسیَج اترک ںیِہن رید ںیم هدعو ےنپا دنوادُخ۔۔۔۔٭ ٣:٩ سرطپ ٢
 اتہاچ ہی ہکلب اتہاچ ںیِہن تکالہ یک یسِک ہک ےئِل سِا ےہ اترک لُّمحت ںیم ےراب ےراہُمت ہکلب
 ۔ےچنُہپ تبون کت ہبَوت یک بس ہک ےہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ اہاچ ںیہن انرک کاپ ےن ادخ وک ںولد ےک نج ںیہ گول هو ہی۔۔۔۔٭ Y١:۵ هدئاملا
 ہی۔۔۔۔ںیہ ےیک ادیپ ےیل ےک خزود ناسنا روا نج ےس تہب ےن مہ روا۔۔۔۔٭١b٩:b فارعالا
 ۔ےئوہ ےکٹھب یھب ےس نا ہکلب ںیہ حرط یک ںویاپوچ لکلاب گول
 روا ےد باذع وک نا ںیم یگدنز یک ایند ےس ںوزیچ نا ہک ےہ اتہاچ ادخ ۔۔۔۔٭ ٩:۵۵ ہبوتلا
 ۔ںوہ یہ رفاک هو )یھب تقو سا( وت ےلکن ناج یک نا )بج(

 ٭44 ±±

 راد ہمذ اک لامعا ںونود روا ےہ قلاخ اک ‘‘یدب’’ روا ‘‘یکین’’ ادُخ ایک
 )رش روا ریخ( ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےہ اتامرف دنوادخ ںوہ اتناجوک تالایخ ےنپا ںیم قح ےراہمت ںیم ہکنویک۔۔۔۔٭ ٢٩:١١ هایمری
 ۔ ںیہن ےک یئاُرب۔ تالایخ ےک یتمالس ینعی
 فرط یک ادُخ شیامزآ یریم ہک ےہک ہن ہی وت ےئاج ایامزآ یئوک بج۔۔۔۔٭ ١:١٣ بوقعی

 ۔ےہ اتامزآ وک یسِک هو ہن روا ےہ اتکس اج ایامزآ ےس یدب ادُخ وت ہن ہکنُویِک ےہ یتوہ ےس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ اترک هارمگ وک ںوتہب )ادخ( ےس سا۔۔۔۔٭ ٢:٢٦ ةرقبلا
 یہ هللا بس )تحارو جنر( ہک ود ہہک ۔۔۔۔ وت ےہ اتچنہپ دنزگ یئوک رگا روا۔۔۔۔٭ Y:b٨ اسنلا
 ۔ےہ ےس فرط یک
 ےک نا ےن مہ وت ۔۔۔ ںیہ ٰیراصن مہ ہک ںیہ ےتہک )ںیئت ےنپا( گول وج روا۔۔۔۔٭ ۵:١Y هدئاملا
 ۔اید لاڈ ہنیک روا ینمشد ےیل ےک کت تمایق مہاب
 التبم رپ روط ےک شئامزآ ںیم یگدوسآ روا یتخس وک ںوگول وت مہ روا۔۔۔۔٭ ٢١:٣۵ ایبنالا
  ۔ںیہ ےترک
 اتید تزاجا وک )ںیہن یدب یقالخا( ںؤابو ای تافآ ادُخ ںاہج ںیہ تاماقُم ھچُک ںیم لبئاب :ٹون
 وک ناطیش نکیل ۔٦:٣ سوماع روا Y:٦ هایمری ،b:Y۵ هایعسی :ںیڑپ نآ رپ ںوناسنا هو ہک ےہ
 ۔٨:٣ انحُوی ١ ،٨:YY انحُوی :ےہ ایگ اھکید روط ےک قلاخ ےک یدب

 
 
 

	

 ٭ ٣43±

 ےس ںیم ُنا روا ےہ اترک ترفن ےس ںوراگہانُگ دنچ صوُصخلاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اتہاچ انجیھب ںیم خزود وک ھچُک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےھجم۔٣٢ ؟ےہ یشوخ یریم ںیم توم یکریرش ایک۔٢٣۔۔۔۔٭ ٣٢ روا ١٨:٢٣  لیا یقزح
 ۔وہر هدنز روا ؤآ زاب ےئل سا ۔ ںیہن ینامداش ےس توم یک ےلاو ےنرم
 ںیہ ےتھجَمَس گول ضعب رید یسیَج اترک ںیِہن رید ںیم هدعو ےنپا دنوادُخ۔۔۔۔٭ ٣:٩ سرطپ ٢
 اتہاچ ہی ہکلب اتہاچ ںیِہن تکالہ یک یسِک ہک ےئِل سِا ےہ اترک لُّمحت ںیم ےراب ےراہُمت ہکلب
 ۔ےچنُہپ تبون کت ہبَوت یک بس ہک ےہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ اہاچ ںیہن انرک کاپ ےن ادخ وک ںولد ےک نج ںیہ گول هو ہی۔۔۔۔٭ Y١:۵ هدئاملا
 ہی۔۔۔۔ںیہ ےیک ادیپ ےیل ےک خزود ناسنا روا نج ےس تہب ےن مہ روا۔۔۔۔٭١b٩:b فارعالا
 ۔ےئوہ ےکٹھب یھب ےس نا ہکلب ںیہ حرط یک ںویاپوچ لکلاب گول
 روا ےد باذع وک نا ںیم یگدنز یک ایند ےس ںوزیچ نا ہک ےہ اتہاچ ادخ ۔۔۔۔٭ ٩:۵۵ ہبوتلا
 ۔ںوہ یہ رفاک هو )یھب تقو سا( وت ےلکن ناج یک نا )بج(

 ٭44 ±±

 راد ہمذ اک لامعا ںونود روا ےہ قلاخ اک ‘‘یدب’’ روا ‘‘یکین’’ ادُخ ایک
 )رش روا ریخ( ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےہ اتامرف دنوادخ ںوہ اتناجوک تالایخ ےنپا ںیم قح ےراہمت ںیم ہکنویک۔۔۔۔٭ ٢٩:١١ هایمری
 ۔ ںیہن ےک یئاُرب۔ تالایخ ےک یتمالس ینعی
 فرط یک ادُخ شیامزآ یریم ہک ےہک ہن ہی وت ےئاج ایامزآ یئوک بج۔۔۔۔٭ ١:١٣ بوقعی

 ۔ےہ اتامزآ وک یسِک هو ہن روا ےہ اتکس اج ایامزآ ےس یدب ادُخ وت ہن ہکنُویِک ےہ یتوہ ےس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ اترک هارمگ وک ںوتہب )ادخ( ےس سا۔۔۔۔٭ ٢:٢٦ ةرقبلا
 یہ هللا بس )تحارو جنر( ہک ود ہہک ۔۔۔۔ وت ےہ اتچنہپ دنزگ یئوک رگا روا۔۔۔۔٭ Y:b٨ اسنلا
 ۔ےہ ےس فرط یک
 ےک نا ےن مہ وت ۔۔۔ ںیہ ٰیراصن مہ ہک ںیہ ےتہک )ںیئت ےنپا( گول وج روا۔۔۔۔٭ ۵:١Y هدئاملا
 ۔اید لاڈ ہنیک روا ینمشد ےیل ےک کت تمایق مہاب
 التبم رپ روط ےک شئامزآ ںیم یگدوسآ روا یتخس وک ںوگول وت مہ روا۔۔۔۔٭ ٢١:٣۵ ایبنالا
  ۔ںیہ ےترک
 اتید تزاجا وک )ںیہن یدب یقالخا( ںؤابو ای تافآ ادُخ ںاہج ںیہ تاماقُم ھچُک ںیم لبئاب :ٹون
 وک ناطیش نکیل ۔٦:٣ سوماع روا Y:٦ هایمری ،b:Y۵ هایعسی :ںیڑپ نآ رپ ںوناسنا هو ہک ےہ
 ۔٨:٣ انحُوی ١ ،٨:YY انحُوی :ےہ ایگ اھکید روط ےک قلاخ ےک یدب

 
 
 

	

 ٭ ٣43±

 ےس ںیم ُنا روا ےہ اترک ترفن ےس ںوراگہانُگ دنچ صوُصخلاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اتہاچ انجیھب ںیم خزود وک ھچُک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےھجم۔٣٢ ؟ےہ یشوخ یریم ںیم توم یکریرش ایک۔٢٣۔۔۔۔٭ ٣٢ روا ١٨:٢٣  لیا یقزح
 ۔وہر هدنز روا ؤآ زاب ےئل سا ۔ ںیہن ینامداش ےس توم یک ےلاو ےنرم
 ںیہ ےتھجَمَس گول ضعب رید یسیَج اترک ںیِہن رید ںیم هدعو ےنپا دنوادُخ۔۔۔۔٭ ٣:٩ سرطپ ٢
 اتہاچ ہی ہکلب اتہاچ ںیِہن تکالہ یک یسِک ہک ےئِل سِا ےہ اترک لُّمحت ںیم ےراب ےراہُمت ہکلب
 ۔ےچنُہپ تبون کت ہبَوت یک بس ہک ےہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ اہاچ ںیہن انرک کاپ ےن ادخ وک ںولد ےک نج ںیہ گول هو ہی۔۔۔۔٭ Y١:۵ هدئاملا
 ہی۔۔۔۔ںیہ ےیک ادیپ ےیل ےک خزود ناسنا روا نج ےس تہب ےن مہ روا۔۔۔۔٭١b٩:b فارعالا
 ۔ےئوہ ےکٹھب یھب ےس نا ہکلب ںیہ حرط یک ںویاپوچ لکلاب گول
 روا ےد باذع وک نا ںیم یگدنز یک ایند ےس ںوزیچ نا ہک ےہ اتہاچ ادخ ۔۔۔۔٭ ٩:۵۵ ہبوتلا
 ۔ںوہ یہ رفاک هو )یھب تقو سا( وت ےلکن ناج یک نا )بج(

 ٭44 ±±

 راد ہمذ اک لامعا ںونود روا ےہ قلاخ اک ‘‘یدب’’ روا ‘‘یکین’’ ادُخ ایک
 )رش روا ریخ( ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےہ اتامرف دنوادخ ںوہ اتناجوک تالایخ ےنپا ںیم قح ےراہمت ںیم ہکنویک۔۔۔۔٭ ٢٩:١١ هایمری
 ۔ ںیہن ےک یئاُرب۔ تالایخ ےک یتمالس ینعی
 فرط یک ادُخ شیامزآ یریم ہک ےہک ہن ہی وت ےئاج ایامزآ یئوک بج۔۔۔۔٭ ١:١٣ بوقعی

 ۔ےہ اتامزآ وک یسِک هو ہن روا ےہ اتکس اج ایامزآ ےس یدب ادُخ وت ہن ہکنُویِک ےہ یتوہ ےس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ اترک هارمگ وک ںوتہب )ادخ( ےس سا۔۔۔۔٭ ٢:٢٦ ةرقبلا
 یہ هللا بس )تحارو جنر( ہک ود ہہک ۔۔۔۔ وت ےہ اتچنہپ دنزگ یئوک رگا روا۔۔۔۔٭ Y:b٨ اسنلا
 ۔ےہ ےس فرط یک
 ےک نا ےن مہ وت ۔۔۔ ںیہ ٰیراصن مہ ہک ںیہ ےتہک )ںیئت ےنپا( گول وج روا۔۔۔۔٭ ۵:١Y هدئاملا
 ۔اید لاڈ ہنیک روا ینمشد ےیل ےک کت تمایق مہاب
 التبم رپ روط ےک شئامزآ ںیم یگدوسآ روا یتخس وک ںوگول وت مہ روا۔۔۔۔٭ ٢١:٣۵ ایبنالا
  ۔ںیہ ےترک
 اتید تزاجا وک )ںیہن یدب یقالخا( ںؤابو ای تافآ ادُخ ںاہج ںیہ تاماقُم ھچُک ںیم لبئاب :ٹون
 وک ناطیش نکیل ۔٦:٣ سوماع روا Y:٦ هایمری ،b:Y۵ هایعسی :ںیڑپ نآ رپ ںوناسنا هو ہک ےہ
 ۔٨:٣ انحُوی ١ ،٨:YY انحُوی :ےہ ایگ اھکید روط ےک قلاخ ےک یدب

 
 
 

	

 ٭ ٣43±

 ےس ںیم ُنا روا ےہ اترک ترفن ےس ںوراگہانُگ دنچ صوُصخلاب ادُخ ایک
 ؟ےہ اتہاچ انجیھب ںیم خزود وک ھچُک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےھجم۔٣٢ ؟ےہ یشوخ یریم ںیم توم یکریرش ایک۔٢٣۔۔۔۔٭ ٣٢ روا ١٨:٢٣  لیا یقزح
 ۔وہر هدنز روا ؤآ زاب ےئل سا ۔ ںیہن ینامداش ےس توم یک ےلاو ےنرم
 ںیہ ےتھجَمَس گول ضعب رید یسیَج اترک ںیِہن رید ںیم هدعو ےنپا دنوادُخ۔۔۔۔٭ ٣:٩ سرطپ ٢
 اتہاچ ہی ہکلب اتہاچ ںیِہن تکالہ یک یسِک ہک ےئِل سِا ےہ اترک لُّمحت ںیم ےراب ےراہُمت ہکلب
 ۔ےچنُہپ تبون کت ہبَوت یک بس ہک ےہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ اہاچ ںیہن انرک کاپ ےن ادخ وک ںولد ےک نج ںیہ گول هو ہی۔۔۔۔٭ Y١:۵ هدئاملا
 ہی۔۔۔۔ںیہ ےیک ادیپ ےیل ےک خزود ناسنا روا نج ےس تہب ےن مہ روا۔۔۔۔٭١b٩:b فارعالا
 ۔ےئوہ ےکٹھب یھب ےس نا ہکلب ںیہ حرط یک ںویاپوچ لکلاب گول
 روا ےد باذع وک نا ںیم یگدنز یک ایند ےس ںوزیچ نا ہک ےہ اتہاچ ادخ ۔۔۔۔٭ ٩:۵۵ ہبوتلا
 ۔ںوہ یہ رفاک هو )یھب تقو سا( وت ےلکن ناج یک نا )بج(

 ٭44 ±±

 راد ہمذ اک لامعا ںونود روا ےہ قلاخ اک ‘‘یدب’’ روا ‘‘یکین’’ ادُخ ایک
 )رش روا ریخ( ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےہ اتامرف دنوادخ ںوہ اتناجوک تالایخ ےنپا ںیم قح ےراہمت ںیم ہکنویک۔۔۔۔٭ ٢٩:١١ هایمری
 ۔ ںیہن ےک یئاُرب۔ تالایخ ےک یتمالس ینعی
 فرط یک ادُخ شیامزآ یریم ہک ےہک ہن ہی وت ےئاج ایامزآ یئوک بج۔۔۔۔٭ ١:١٣ بوقعی

 ۔ےہ اتامزآ وک یسِک هو ہن روا ےہ اتکس اج ایامزآ ےس یدب ادُخ وت ہن ہکنُویِک ےہ یتوہ ےس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ اترک هارمگ وک ںوتہب )ادخ( ےس سا۔۔۔۔٭ ٢:٢٦ ةرقبلا
 یہ هللا بس )تحارو جنر( ہک ود ہہک ۔۔۔۔ وت ےہ اتچنہپ دنزگ یئوک رگا روا۔۔۔۔٭ Y:b٨ اسنلا
 ۔ےہ ےس فرط یک
 ےک نا ےن مہ وت ۔۔۔ ںیہ ٰیراصن مہ ہک ںیہ ےتہک )ںیئت ےنپا( گول وج روا۔۔۔۔٭ ۵:١Y هدئاملا
 ۔اید لاڈ ہنیک روا ینمشد ےیل ےک کت تمایق مہاب
 التبم رپ روط ےک شئامزآ ںیم یگدوسآ روا یتخس وک ںوگول وت مہ روا۔۔۔۔٭ ٢١:٣۵ ایبنالا
  ۔ںیہ ےترک
 اتید تزاجا وک )ںیہن یدب یقالخا( ںؤابو ای تافآ ادُخ ںاہج ںیہ تاماقُم ھچُک ںیم لبئاب :ٹون
 وک ناطیش نکیل ۔٦:٣ سوماع روا Y:٦ هایمری ،b:Y۵ هایعسی :ںیڑپ نآ رپ ںوناسنا هو ہک ےہ
 ۔٨:٣ انحُوی ١ ،٨:YY انحُوی :ےہ ایگ اھکید روط ےک قلاخ ےک یدب

 
 
 

	



 ٭ ±۵45

 ےنرک شزاس’’ ای ‘‘زاب ےکوھد’’ میظع ےس ںیم بس روطب وک ادُخ ایک
 )هراکم( ےہ اتکس اج ایک نایب روط ےک ‘‘الاو

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 یراتف رجک روا اتکس ںیہن ھکید وک یدب وت ہک ںیہ کاپ یسیا ںیھکنآ یریت۔۔۔۔٭ ١:١٣ قُوقبح
  ۔اتکس رک ںیہن هاگن رپ
 ےڑپ ےڑپ رپ رتسب روا ےتھدناب ےبوصنُم ےک یرادرک دب وج سوسفا رپ نا۔۔۔۔٭ ٢:١ هاکیم
 ۔ںیہ ےترک داجیا ںیریبدت یک ترارش
 ہن ہبوصنُم اُرب ںیم لد فالخ ےک یئاھب ےنپا یئوک ےس ںیم ُمت روا۔۔۔۔٭ ٨:١b هایرکز
 ںُوہ اتھکر ترفن ےس ںوتاب بس نا ںیم ہکنویک ےھکر ہن زیزع وک مسق یٹوھُج روا ےھدناب

 ۔ےہ اتامرف دنوادُخ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ادخ روا ےلچ لاچ )کیا ںیم ےراب ےک ٰیسیع لتق دوہی ینعی( هو روا۔۔۔۔٭ ٣:۵Y نارمع لا
 ۔ےہ الاو ےنلچ لاچ بوخ ادخ روا الچ لاچ )ےیل ےک ےناچب وک ٰیسیع( یھب
 ۔ےہ یک یہ هللا بس وت لاچ وس۔۔۔۔٭ Y٢:١٣ دعرلا
 ۔یئوہ ہن ربخ ھچک وک نا روا ےلچ لاچ کیا هو روا۔۔۔۔٭ ٢b:۵٠ لمنلا
 ماک ہی روا ںیہ یتاج یھکید یئاُرب روطب ‘‘ںیشزاس’’ روا ‘‘یزاب ےکوھد’’ ںیم لبئاب  :ٹون

 ،١١:٢١ رُوبز ،٢۵:٩ رتسآ ،١:٣ شئادیپ ہلاوحب :ںیہن ےس ادُخ ،ںیہ بوسنم ےس ناطیش
 ٢ ،٩ ۔ ٨:۵ سرطپ ١ ،١١:٦ ںویسفا ،١۵ ۔ ١٣:١١ ںویھتنرک ٢ ،٣٠:١ لاثما ،٣٦:Y رُوبز
 ۔١:b انحُوی
 

 ٭ ٦46±

 اک ےنلاڈ ینمشُد روا ترفن نیبام ےک ںوگول ےک دئاقع فلتخم ادُخ ایک
 ؟ےہ راد ہمذ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےہ اتامرف دنوادخ ںوہ اتناجوک تالایخ ےنپا ںیم قح ےراہمت ںیم ہکنویک۔۔۔۔٭ ٢٩:١١ هایمری
 ۔ںوشخب دیُما یک ماجنا کین وک مت ںیم ہکات ںیہن ےک یئاُرب۔ تالایخ ےک یتمالس ینعی

 یراتف رجک روا اتکس ںیہن ھکید وک یدب وت ہک ںیہ کاپ یسیا ںیھکنآ یریت۔۔۔۔٭ ١:١٣ قُوقبح
 ۔اتکس رک ںیہن هاگن رپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رک هدایز روا ضرم اک نا ےن ادخ ۔اھت ضرم )اک رفک( ںیم ںولد ےک نا۔۔۔۔٭ ٢:١٠ ةرقبلا
 ۔اید
 ےتسر وک سا ےہ ایدرک هارمگ ےن ادخ وک صخش سج ہک وہ ےتہاچ مت ایک۔۔۔۔٭ ٨٨:Y اسنلا
 ؤاپ ںیہن ہتسر یھب یھبک ےئل ےک سا وت ےدرک هارمگ ادخ وک صخش سج روا ؤآ ےل رپ
 ےگ
 ےک نا ےن مہ وت ۔۔۔ ںیہ ٰیراصن مہ ہک ںیہ ےتہک )ںیئت ےنپا( گول وج روا ۔۔۔۔٭ ۵:١Y هدئاملا
 ۔اید لاڈ ہنیک روا ینمشد ےیل ےک کت تمایق مہاب
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 تخس وک ںولد ےک ںویمدآ ھچُک هو ہک ےہ اتوہ دصقم اک ادُخ ہی ایک
 ؟ےدرک هارمُگ ںیہُنا روا ےدرک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ۔۔۔]ےہ ایآ ےنید تاِجن روا ےنڈنوھڈ وک ںٔوُوہ ےئوھک مدآ ِنبِا ہکنُویِک[ ۔۔۔۔٭ ١Y ۔ ١٨:١١ یتم
 ِنا ہک اتہاچ ںیِہن ہی پاب ینامسآ اراہُمت حرط یِسا ۔١Y۔۔۔۔ےئاج کٹھب کیا ےس ںیم ُنا روا

 ۔وہ کالہ یھب کیا ےس ںیم ںوٹوھچ
 روا ںیئاپ تاِجن یِمدآ بس ہک ےہ اتہاچ هو ۔4 ۔ ادُخ یّجنم ےرامہ ۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ٢:٣ سیھتمت ١
 ۔ںیچنُہپ کت ناچہپ یک یئاّچَس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھکر اگل رہم رپ ںوناک روا ںولد ےک نا ےن ادخ ۔b۔۔۔۔٭ ٢٦ روا ١۵ ،b:٢ ةرقبلا
 ترارش ہک ےہ اتاج ےئید تلہم ںیہنا روا ےہ اترک یسنہ ادخ ےس )ںوقفانم( نا ۔١۵۔۔۔۔ےہ
 ۔ےہ اترک هارمگ وک ںوتہب )ادخ( ےس سا ۔٢٦ ۔ںیہ ےہر کہب ےڑپ ںیم یشکرسو
 ۔اگ ںورہ اتالد ںیدیما روا اترک هارمگ وک نا روا ۔۔۔۔٭ ١١٩:Y اسنلا
 ںیہن الاو ےنید تیادہ یئوک وک سا ےرک هارمگ ادخ وک صخش سج ۔۔۔۔٭ ١٨٦:b فارعالا
 ۔ںیہر ےتکہب ےڑپ ںیم یشکرس ینپا ہک ےہ اتھکر ےڑوھچ وک )ںوہارمگ( نا هو روا
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 ؟ےہ اہر یطبخ روا بسانُمان  یھبک ہیور روا رادرک اک ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب

 ہن اروپےسا ایامرف ےن سا ھچک وج ای؟ےرک ہن ےسا اہک ےن سا ھچک وج ۔۔۔۔٭ ٢٣:١٩ یتنگ
 ؟ےرک
 ۔ےہ تُشپ رد تُشپ یرادافو یریت ۔۔۔۔٭ ١١٩:٩٠ رُوبز
 ۔ںوہ لیدبت ال دنوادخ ںیم ہکنویک ۔۔۔۔٭ ٣:٦ یکالم
 پآ هو ہکنُویِک اگ ےہر رادافو هو یھب َوت ےگ ںیئاج وہ افو ےب مہ رگا ۔۔۔۔٭ ٢:١٣ سیھتمت ٢
 ۔اتکس رک ںیِہن راکنِا انپا

 ۔اتکس لوب ںیِہن ٹوُھج وج ےہ ایِک ےن ادُخ ۔۔۔۔٭ ١:٢ سطیط
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )ےگ ںیئاج ےئید لاڈ( ںیم خزود هو ےگ ںوہ تخبدب وج وت ۔١٠٦۔۔۔۔٭ ١٠b ۔ ١١:٠٦١ دوُھ
 راگدرورپ اراہمت انتج رگم ےگ ںیہر ںیم یسا ،ںیہ نیمز روا نامسآ کت بج )روا( ۔١٠٧۔۔۔

 ۔ےہ اتیدرک ےہ اتہاچ وج راگدرورپ اراہمت کشےب ۔ےہاچ
 ۔ےہ اترک ےہ اتہاچ وج ادخ ہک ںیہن کش ھچک ۔۔۔۔٭ ٢٢:١Y جحلا
 تیادہ ےہ اتہاچ وک سج روا ےہ اترک هارمگ ےہ اتہاچ وک سج ادخ کشےب ۔۔۔۔٭ ٣۵:٨ رطاف
 ۔ےہ اتید
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 ۔ےہ اتید

 
 
 

	

 ٭ 47´±

 تخس وک ںولد ےک ںویمدآ ھچُک هو ہک ےہ اتوہ دصقم اک ادُخ ہی ایک
 ؟ےدرک هارمُگ ںیہُنا روا ےدرک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٭ ٨48±

 ؟ےہ اہر یطبخ روا بسانُمان  یھبک ہیور روا رادرک اک ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ۔ےہ اترک ےہ اتہاچ وج ادخ ہک ںیہن کش ھچک ۔۔۔۔٭ ٢٢:١Y جحلا
 تیادہ ےہ اتہاچ وک سج روا ےہ اترک هارمگ ےہ اتہاچ وک سج ادخ کشےب ۔۔۔۔٭ ٣۵:٨ رطاف
 ۔ےہ اتید

 
 
 

	



 ٭ ٩49±

 ؟ےہ اہر یطبخ روا بسانُمان  یھبک ہیور روا رادرک اک ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 ہن وک ںودوبعم ریغ ُوت روضح ےریم ۔٣۔ںُوہ ںیم ۔۔ ادُخ اریتدنوادُخ ۔٢۔۔۔۔٭ ۵ ۔ ٢٠:٢ جورخ
 ادُخ رویغ ادُخ اریت دنوادُخ ںیم ہکنویک انرک تدابع یکنا ہن هدجس ےگآ ےکُنا وت ۔۵۔ اننام
 ۔ںوہ
 ہن هدجس ےگآ ےکُنا ُوت ۔٩۔۔۔ اننام ہن وک ںودوبعم روا ُوت ےگآ ےریم ۔b۔۔۔۔٭ ٩ ۔ b:۵ انثعتسا
 ۔ںوہ ادخ رویغ ادخ اریت دنوادخ ںیم ہکنویک انرک تدابع یکُنا ہن روا انرک
 رپ ںٔواپ ےک ُسا ںیَم ںیئاھکِد ںیتاب ہی ےھجُم ےن ہتشِرف سِج وت۔٨ ۔۔۔۔٭ ٩ ۔ ٢٢:٨ ہفشاکُم
 ےریت روا اریت یھب ںیَم ۔رک ہن اسَیا !رادربَخ اہک ےس ھجُم ےن ُسا ۔٩۔ارِگ وک ےنرک هدجِس
 وک یہ ادُخ ۔ںُوہ تمدِخ مہ اک ںولاو ےنرک لمع رپ ںوتاب یک باتِک سِا روا ںویِبن یِئاھب

 ۔رک هدجِس
 

 ٭ ۵٠50

 مامت ہک ےہ اترک یراج نامرف فدارتُم ےک مکُح یدبا ےنپا دوُخ ادُخ ایک
 ؟‘‘ںیئاکُھج وک پآ ےنپا ےنماس ےک مدآ’’ ےتشرف

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 رگ ےس نامسآرکنویک وت ےراتس نشور ےک حبصےا ۔١٢۔۔۔۔٭ ١Y ۔ ١٢:١Y هایعسی
 ادخ وک تخت ےنپا ںیم اگنواج ھڑچ رپ نامسآ ںیم ہک اھت اتہک ںیم لد ےنپا وت ُوت ۔١٣۔۔!اڑپ
 ۔اگنوہ دننام یک ٰیلاعت ادخ ںیم ۔١Y۔۔اگنورک اچنوا یھب ےس ںوراتس ےک
 لماک ںیم مسر و هار ینپا ےس زور ےک یہ شئادیپ ینپا وت ۔١۵۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٨:١١ لیا یقزح
 اھت اترک ڈنمھگ رپ نسح ےریت لد اریت ۔١b۔ یئگ یئاپ ہن یتساران ںیم ھجت ہک کت بج۔ اھت
 ۔ ید وھک تمکح ینپا ےس ببس ےک لامج ےن وت۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ورک هدجس ےگآ ےک مدآ ہک اید مکح وک ںوتشرف ےن مہ بج روا۔٣Y ۔۔۔۔٭ ٣Y ۔ ٢:٣١ ةرقبلا
 ۔ایک راکنا ےن ناطیش رگم ےڑپ رگ ںیم ےدجس هو وت
 بس وت ورک هدجس وک مدآ ہک اہک ےس ںوتشرف ےن مہ بج روا ۔٦١۔۔۔۔٭ ٦۵ ۔ ٦١:١b ارسالا
 وک سج ورک هدجس وک صخش ےسیا ںیم الھب ہک الوب ۔ایک ہن ےن سیلبا رگم ایک هدجس ےن
 ۔ےہ ایک ادیپ ےس یٹم ےن وت
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 ۔اگنوہ دننام یک ٰیلاعت ادخ ںیم ۔١Y۔۔اگنورک اچنوا یھب ےس ںوراتس ےک
 لماک ںیم مسر و هار ینپا ےس زور ےک یہ شئادیپ ینپا وت ۔١۵۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٨:١١ لیا یقزح
 اھت اترک ڈنمھگ رپ نسح ےریت لد اریت ۔١b۔ یئگ یئاپ ہن یتساران ںیم ھجت ہک کت بج۔ اھت
 ۔ ید وھک تمکح ینپا ےس ببس ےک لامج ےن وت۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ورک هدجس ےگآ ےک مدآ ہک اید مکح وک ںوتشرف ےن مہ بج روا۔٣Y ۔۔۔۔٭ ٣Y ۔ ٢:٣١ ةرقبلا
 ۔ایک راکنا ےن ناطیش رگم ےڑپ رگ ںیم ےدجس هو وت
 بس وت ورک هدجس وک مدآ ہک اہک ےس ںوتشرف ےن مہ بج روا ۔٦١۔۔۔۔٭ ٦۵ ۔ ٦١:١b ارسالا
 وک سج ورک هدجس وک صخش ےسیا ںیم الھب ہک الوب ۔ایک ہن ےن سیلبا رگم ایک هدجس ےن
 ۔ےہ ایک ادیپ ےس یٹم ےن وت

 
 
 

	

 ٭ ٩49±

 ؟ےہ اہر یطبخ روا بسانُمان  یھبک ہیور روا رادرک اک ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 ہن وک ںودوبعم ریغ ُوت روضح ےریم ۔٣۔ںُوہ ںیم ۔۔ ادُخ اریتدنوادُخ ۔٢۔۔۔۔٭ ۵ ۔ ٢٠:٢ جورخ
 ادُخ رویغ ادُخ اریت دنوادُخ ںیم ہکنویک انرک تدابع یکنا ہن هدجس ےگآ ےکُنا وت ۔۵۔ اننام
 ۔ںوہ
 ہن هدجس ےگآ ےکُنا ُوت ۔٩۔۔۔ اننام ہن وک ںودوبعم روا ُوت ےگآ ےریم ۔b۔۔۔۔٭ ٩ ۔ b:۵ انثعتسا
 ۔ںوہ ادخ رویغ ادخ اریت دنوادخ ںیم ہکنویک انرک تدابع یکُنا ہن روا انرک
 رپ ںٔواپ ےک ُسا ںیَم ںیئاھکِد ںیتاب ہی ےھجُم ےن ہتشِرف سِج وت۔٨ ۔۔۔۔٭ ٩ ۔ ٢٢:٨ ہفشاکُم
 ےریت روا اریت یھب ںیَم ۔رک ہن اسَیا !رادربَخ اہک ےس ھجُم ےن ُسا ۔٩۔ارِگ وک ےنرک هدجِس
 وک یہ ادُخ ۔ںُوہ تمدِخ مہ اک ںولاو ےنرک لمع رپ ںوتاب یک باتِک سِا روا ںویِبن یِئاھب

 ۔رک هدجِس
 

 ٭ ۵٠50

 مامت ہک ےہ اترک یراج نامرف فدارتُم ےک مکُح یدبا ےنپا دوُخ ادُخ ایک
 ؟‘‘ںیئاکُھج وک پآ ےنپا ےنماس ےک مدآ’’ ےتشرف

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 رگ ےس نامسآرکنویک وت ےراتس نشور ےک حبصےا ۔١٢۔۔۔۔٭ ١Y ۔ ١٢:١Y هایعسی
 ادخ وک تخت ےنپا ںیم اگنواج ھڑچ رپ نامسآ ںیم ہک اھت اتہک ںیم لد ےنپا وت ُوت ۔١٣۔۔!اڑپ
 ۔اگنوہ دننام یک ٰیلاعت ادخ ںیم ۔١Y۔۔اگنورک اچنوا یھب ےس ںوراتس ےک
 لماک ںیم مسر و هار ینپا ےس زور ےک یہ شئادیپ ینپا وت ۔١۵۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٨:١١ لیا یقزح
 اھت اترک ڈنمھگ رپ نسح ےریت لد اریت ۔١b۔ یئگ یئاپ ہن یتساران ںیم ھجت ہک کت بج۔ اھت
 ۔ ید وھک تمکح ینپا ےس ببس ےک لامج ےن وت۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ورک هدجس ےگآ ےک مدآ ہک اید مکح وک ںوتشرف ےن مہ بج روا۔٣Y ۔۔۔۔٭ ٣Y ۔ ٢:٣١ ةرقبلا
 ۔ایک راکنا ےن ناطیش رگم ےڑپ رگ ںیم ےدجس هو وت
 بس وت ورک هدجس وک مدآ ہک اہک ےس ںوتشرف ےن مہ بج روا ۔٦١۔۔۔۔٭ ٦۵ ۔ ٦١:١b ارسالا
 وک سج ورک هدجس وک صخش ےسیا ںیم الھب ہک الوب ۔ایک ہن ےن سیلبا رگم ایک هدجس ےن
 ۔ےہ ایک ادیپ ےس یٹم ےن وت

 
 
 

	



 سیلبا روا نیطایش ، ےتشرف ،سُدقلا حوُر
 ٭51  ۵١

 )سُدقلا حوُر( ؟ےہ اتاج ایک میلست ادُخ روطب وک ‘‘حوُر کاپ’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 رھدک ےس یروُضُح یریت ای ۔ںٔواج ںاہک رک چب ےس حور یریت َںیم۔۔۔۔٭ b:١٣٩ رُوبز
 ؟ںوُگاھب
 شتسرپ ےس یئاچس روا حوُرراتسرپ ُسا ہک ےہ رورض روا ےہ حوُر ادُخ۔۔۔۔٭ ٢٣:Y انحُوی
 ْ۔ںیرک
 ےس ُسدقلا ُحوُر ُوت ہک ید لاڈ تاب ہی ںیم لِد ےریت ےن ناطیَش ںُویِک۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ۵:٣ لامعا

 ۔ الوب ٹوھُج ےس ادُخ ہکلب ںیِہن ےس ںویِمدآ ےن ُوت۔۴۔۔۔؟ےلوب ٹوھُج
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سدقلا حور روا ےشخب تاناشن ےلھک وک میرم نب ٰیسیع روا۔۔۔۔٭ ۵٣٢ روا ٢:٨b ةرقبلا
 ۔ید ددم وک نا ےس )لیئربج ینعی(
 رپ مت ےن ںیم وج ورک دای وک ںوناسحا نا ےریم !میرم نب ٰیسیع ےا۔۔۔۔٭ ۵:١١٠ هدئاملا
 ۔یک ددم یراہمت ےس )لیئربج ینعی( سدقلا حور ےن ںیم بج ےئک رپ هدلاو یراہمت روا
  ۔ےہ ایگ ایک رہاظ ادُخ روطب وک حوُر کاپ ںاہج ںیہ تاماقُم ١١٣ ںیم لبئاب :ٹون

۵٢  52 
 ؟ےہ اتھکر ترُدق یک قیلخت حوُر کاپ ایک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 یناپ حُور یک ادُخ روا۔٢۔۔۔ایک ادَیپ وک نامسآ و نیمز ںیم ادتبا ےن ادُخ۔١۔۔۔۔٭٢ ۔ ١:١ شئادیپ
 ۔ یھت یترک شبنُج رپ حطس یک
 ۔ ےہ اتوہ ہتسارآ نامسآ ےس مد ےکُسا۔۔۔۔٭ ٢٦:١٣ بُویا
 اتشخب یگدنز ےھجم مد اک قلطم رِداق روا ےہ ایانب ےھجم ےن حوُر یک ادخ۔۔۔۔٭ Y:٣٣ بُویا
 ۔ ےہ
  ۔ںیہ ےتوہ ادیپ ہی روا ےہ اتجیھب حوُر ینپا ُوت۔۔۔۔٭ ٣٠:١٠Y رُوبز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دای وک ںوناسحا نا ےریم !میرم نب ٰیسیع ےا ۔١١٠۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،۵:١١٠  هدئاملا
 )لیئربج ینعی( سدقلا حور ےن ںیم بج ےئک رپ هدلاو یراہمت روا رپ مت ےن ںیم وج ورک
 روا بلاغ وت کشےب ۔١١٨۔۔ےہ بویغلا ّمالع وت کشےب ۔١١۶۔۔۔یک ددم یراہمت ےس
 ۔ےہ الاو تمکح
 ہک اہک ےن ںوہنا ۔۔۔اجیھب ہتشرف انپا فرط یک نا ےن مہ )تقو سا( ۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ١٩:١b میرم
 ۔ںوہ )ہتشرف ینعی( اوہ اجیھب اک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم

 
 
 

	

 سیلبا روا نیطایش ، ےتشرف ،سُدقلا حوُر
 ٭51  ۵١

 )سُدقلا حوُر( ؟ےہ اتاج ایک میلست ادُخ روطب وک ‘‘حوُر کاپ’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 رھدک ےس یروُضُح یریت ای ۔ںٔواج ںاہک رک چب ےس حور یریت َںیم۔۔۔۔٭ b:١٣٩ رُوبز
 ؟ںوُگاھب
 شتسرپ ےس یئاچس روا حوُرراتسرپ ُسا ہک ےہ رورض روا ےہ حوُر ادُخ۔۔۔۔٭ ٢٣:Y انحُوی
 ْ۔ںیرک
 ےس ُسدقلا ُحوُر ُوت ہک ید لاڈ تاب ہی ںیم لِد ےریت ےن ناطیَش ںُویِک۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ۵:٣ لامعا

 ۔ الوب ٹوھُج ےس ادُخ ہکلب ںیِہن ےس ںویِمدآ ےن ُوت۔۴۔۔۔؟ےلوب ٹوھُج
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سدقلا حور روا ےشخب تاناشن ےلھک وک میرم نب ٰیسیع روا۔۔۔۔٭ ۵٣٢ روا ٢:٨b ةرقبلا
 ۔ید ددم وک نا ےس )لیئربج ینعی(
 رپ مت ےن ںیم وج ورک دای وک ںوناسحا نا ےریم !میرم نب ٰیسیع ےا۔۔۔۔٭ ۵:١١٠ هدئاملا
 ۔یک ددم یراہمت ےس )لیئربج ینعی( سدقلا حور ےن ںیم بج ےئک رپ هدلاو یراہمت روا
  ۔ےہ ایگ ایک رہاظ ادُخ روطب وک حوُر کاپ ںاہج ںیہ تاماقُم ١١٣ ںیم لبئاب :ٹون

۵٢  52 
 ؟ےہ اتھکر ترُدق یک قیلخت حوُر کاپ ایک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 یناپ حُور یک ادُخ روا۔٢۔۔۔ایک ادَیپ وک نامسآ و نیمز ںیم ادتبا ےن ادُخ۔١۔۔۔۔٭٢ ۔ ١:١ شئادیپ
 ۔ یھت یترک شبنُج رپ حطس یک
 ۔ ےہ اتوہ ہتسارآ نامسآ ےس مد ےکُسا۔۔۔۔٭ ٢٦:١٣ بُویا
 اتشخب یگدنز ےھجم مد اک قلطم رِداق روا ےہ ایانب ےھجم ےن حوُر یک ادخ۔۔۔۔٭ Y:٣٣ بُویا
 ۔ ےہ
  ۔ںیہ ےتوہ ادیپ ہی روا ےہ اتجیھب حوُر ینپا ُوت۔۔۔۔٭ ٣٠:١٠Y رُوبز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دای وک ںوناسحا نا ےریم !میرم نب ٰیسیع ےا ۔١١٠۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،۵:١١٠  هدئاملا
 )لیئربج ینعی( سدقلا حور ےن ںیم بج ےئک رپ هدلاو یراہمت روا رپ مت ےن ںیم وج ورک
 روا بلاغ وت کشےب ۔١١٨۔۔ےہ بویغلا ّمالع وت کشےب ۔١١۶۔۔۔یک ددم یراہمت ےس
 ۔ےہ الاو تمکح
 ہک اہک ےن ںوہنا ۔۔۔اجیھب ہتشرف انپا فرط یک نا ےن مہ )تقو سا( ۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ١٩:١b میرم
 ۔ںوہ )ہتشرف ینعی( اوہ اجیھب اک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم

 
 
 

	

 سیلبا روا نیطایش ، ےتشرف ،سُدقلا حوُر
 ٭51  ۵١

 )سُدقلا حوُر( ؟ےہ اتاج ایک میلست ادُخ روطب وک ‘‘حوُر کاپ’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 رھدک ےس یروُضُح یریت ای ۔ںٔواج ںاہک رک چب ےس حور یریت َںیم۔۔۔۔٭ b:١٣٩ رُوبز
 ؟ںوُگاھب
 شتسرپ ےس یئاچس روا حوُرراتسرپ ُسا ہک ےہ رورض روا ےہ حوُر ادُخ۔۔۔۔٭ ٢٣:Y انحُوی
 ْ۔ںیرک
 ےس ُسدقلا ُحوُر ُوت ہک ید لاڈ تاب ہی ںیم لِد ےریت ےن ناطیَش ںُویِک۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ۵:٣ لامعا

 ۔ الوب ٹوھُج ےس ادُخ ہکلب ںیِہن ےس ںویِمدآ ےن ُوت۔۴۔۔۔؟ےلوب ٹوھُج
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سدقلا حور روا ےشخب تاناشن ےلھک وک میرم نب ٰیسیع روا۔۔۔۔٭ ۵٣٢ روا ٢:٨b ةرقبلا
 ۔ید ددم وک نا ےس )لیئربج ینعی(
 رپ مت ےن ںیم وج ورک دای وک ںوناسحا نا ےریم !میرم نب ٰیسیع ےا۔۔۔۔٭ ۵:١١٠ هدئاملا
 ۔یک ددم یراہمت ےس )لیئربج ینعی( سدقلا حور ےن ںیم بج ےئک رپ هدلاو یراہمت روا
  ۔ےہ ایگ ایک رہاظ ادُخ روطب وک حوُر کاپ ںاہج ںیہ تاماقُم ١١٣ ںیم لبئاب :ٹون

۵٢  52 
 ؟ےہ اتھکر ترُدق یک قیلخت حوُر کاپ ایک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 یناپ حُور یک ادُخ روا۔٢۔۔۔ایک ادَیپ وک نامسآ و نیمز ںیم ادتبا ےن ادُخ۔١۔۔۔۔٭٢ ۔ ١:١ شئادیپ
 ۔ یھت یترک شبنُج رپ حطس یک
 ۔ ےہ اتوہ ہتسارآ نامسآ ےس مد ےکُسا۔۔۔۔٭ ٢٦:١٣ بُویا
 اتشخب یگدنز ےھجم مد اک قلطم رِداق روا ےہ ایانب ےھجم ےن حوُر یک ادخ۔۔۔۔٭ Y:٣٣ بُویا
 ۔ ےہ
  ۔ںیہ ےتوہ ادیپ ہی روا ےہ اتجیھب حوُر ینپا ُوت۔۔۔۔٭ ٣٠:١٠Y رُوبز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دای وک ںوناسحا نا ےریم !میرم نب ٰیسیع ےا ۔١١٠۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،۵:١١٠  هدئاملا
 )لیئربج ینعی( سدقلا حور ےن ںیم بج ےئک رپ هدلاو یراہمت روا رپ مت ےن ںیم وج ورک
 روا بلاغ وت کشےب ۔١١٨۔۔ےہ بویغلا ّمالع وت کشےب ۔١١۶۔۔۔یک ددم یراہمت ےس
 ۔ےہ الاو تمکح
 ہک اہک ےن ںوہنا ۔۔۔اجیھب ہتشرف انپا فرط یک نا ےن مہ )تقو سا( ۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ١٩:١b میرم
 ۔ںوہ )ہتشرف ینعی( اوہ اجیھب اک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم

 
 
 

	

 سیلبا روا نیطایش ، ےتشرف ،سُدقلا حوُر
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 )سُدقلا حوُر( ؟ےہ اتاج ایک میلست ادُخ روطب وک ‘‘حوُر کاپ’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 رھدک ےس یروُضُح یریت ای ۔ںٔواج ںاہک رک چب ےس حور یریت َںیم۔۔۔۔٭ b:١٣٩ رُوبز
 ؟ںوُگاھب
 شتسرپ ےس یئاچس روا حوُرراتسرپ ُسا ہک ےہ رورض روا ےہ حوُر ادُخ۔۔۔۔٭ ٢٣:Y انحُوی
 ْ۔ںیرک
 ےس ُسدقلا ُحوُر ُوت ہک ید لاڈ تاب ہی ںیم لِد ےریت ےن ناطیَش ںُویِک۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ۵:٣ لامعا

 ۔ الوب ٹوھُج ےس ادُخ ہکلب ںیِہن ےس ںویِمدآ ےن ُوت۔۴۔۔۔؟ےلوب ٹوھُج
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سدقلا حور روا ےشخب تاناشن ےلھک وک میرم نب ٰیسیع روا۔۔۔۔٭ ۵٣٢ روا ٢:٨b ةرقبلا
 ۔ید ددم وک نا ےس )لیئربج ینعی(
 رپ مت ےن ںیم وج ورک دای وک ںوناسحا نا ےریم !میرم نب ٰیسیع ےا۔۔۔۔٭ ۵:١١٠ هدئاملا
 ۔یک ددم یراہمت ےس )لیئربج ینعی( سدقلا حور ےن ںیم بج ےئک رپ هدلاو یراہمت روا
  ۔ےہ ایگ ایک رہاظ ادُخ روطب وک حوُر کاپ ںاہج ںیہ تاماقُم ١١٣ ںیم لبئاب :ٹون

۵٢  52 
 ؟ےہ اتھکر ترُدق یک قیلخت حوُر کاپ ایک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 یناپ حُور یک ادُخ روا۔٢۔۔۔ایک ادَیپ وک نامسآ و نیمز ںیم ادتبا ےن ادُخ۔١۔۔۔۔٭٢ ۔ ١:١ شئادیپ
 ۔ یھت یترک شبنُج رپ حطس یک
 ۔ ےہ اتوہ ہتسارآ نامسآ ےس مد ےکُسا۔۔۔۔٭ ٢٦:١٣ بُویا
 اتشخب یگدنز ےھجم مد اک قلطم رِداق روا ےہ ایانب ےھجم ےن حوُر یک ادخ۔۔۔۔٭ Y:٣٣ بُویا
 ۔ ےہ
  ۔ںیہ ےتوہ ادیپ ہی روا ےہ اتجیھب حوُر ینپا ُوت۔۔۔۔٭ ٣٠:١٠Y رُوبز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دای وک ںوناسحا نا ےریم !میرم نب ٰیسیع ےا ۔١١٠۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،۵:١١٠  هدئاملا
 )لیئربج ینعی( سدقلا حور ےن ںیم بج ےئک رپ هدلاو یراہمت روا رپ مت ےن ںیم وج ورک
 روا بلاغ وت کشےب ۔١١٨۔۔ےہ بویغلا ّمالع وت کشےب ۔١١۶۔۔۔یک ددم یراہمت ےس
 ۔ےہ الاو تمکح
 ہک اہک ےن ںوہنا ۔۔۔اجیھب ہتشرف انپا فرط یک نا ےن مہ )تقو سا( ۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ١٩:١b میرم
 ۔ںوہ )ہتشرف ینعی( اوہ اجیھب اک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم

 
 
 

	



 ۔۵٣  53
 ؟ںیہ یہ کیا ہتشرف ‘‘لیئاربج’’ روا ‘‘حوُر کاپ’’ ایک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ُسا اُؤہ اڑھک فرط ینہد یک حبذم ےک ُوبشوُخ ہتشِرف اک دنوادُخ ہک ،١١۔۔۔۔٭ ٣۵ ۔ ١:١١ اقُول
 ےئِل ےریت روا یئگ یل نُس اُعد یریت ہکنُویِک رک ہن فوَخ !هایرکز َےا ۔١٣۔ایِد یئاھکِد وک
 ےک دنوادُخ هو ہکنُویِک ۔١۵۔انھکر ّانحُوی مان اک ُسا ُوت ۔اگوہ اٹَیب ےک عبشیِلِا یویِب یریت

 ٹیپ ےک ںام ینپا روا اگئیِپ بارش روا یئوک ہن ےَم ہن زِگرہ روا اگوہ گرُُزب ںیم روُضُح
 ۔اگ ےئاج رھب ےس سُدقلا ُحوُر ےس یہ
 ۔ےہ حوُر ادُخ ۔۔۔۔٭ ٢Y:Y انحُوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سدقلا حور روا ےشخب تاناشن ےلھک وک میرم نب ٰیسیع روا ۔۔۔۔٭ ٩٨ روا ٢:٨b ةرقبلا
 سا روا اک ںوتشرف ےک سا روا اک ادخ صخش وج ۔٩٨۔۔۔ید ددم وک نا ےس )لیئربج ینعی(
 ۔ےہ نمشد ادخ اک ںورفاک ےسیا وت وہ نمشد اک لیئاکیم روا لیئربج روا اک ںوربمغیپ ےک
 ایگ ایک رہاظ یہ رپ روط ےک ہتشرف لیئاربج رپ روط ماع وک حوُر کاپ ںیم مالسا :ٹون
 ۔ےہ
 

 ٭۵±  54

 ؟ےہ هانُگ یفاعُم ِلباقان کیا دحاو رفُک فالخ ےک ‘‘حوُر کاپ’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 رفُک وج رگم اگ ےئاج ایِک فاعُم وت رفُک روا هانُگ رہ اک ںویِمدآ ۔٣١۔۔۔۔٭ ٣٢ ۔ ١٢:٣١ یتم
 فالِخَرب ےک مدآ ِنبِا یئوک وج روا ۔٣٢۔اگ ےئاج ایِک ہن فاعُم هو وہ ںیم قح ےک حوُر
 فالِخَرب ےک ُسدقُلا حوُر یئوک وج رگم یگ ےئاج یک فاعُم ےُسا وت هو اگ ےہک تاب یئوک
 ۔ںیم ےلاو ےنآ ہن ںیم ملاع سِا ہن یگ ےئاج یک ہن فاعُم ےُسا هو اگ ےہک تاب یئوک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک سا وک یسک ہک اگ ےشخب ںیہن وک هانگ سا ادخ ۔Y٨۔۔۔۔٭ ١٦٨ روا ١١٦ ،Y:Y٨ اسنلا
 کیرش اک سا وک یسک ہک اگ ےشخب ںیہن وک هانگ ےک سا ادخ ۔١١٦۔۔۔ےئاج ایانب کیرش
 ادخ ےن سج روا ۔اگ ےد شخب اگ ےیہاچ وک سج )هانگ روا( اوس ےک سا روا ےئاج ایانب
 ےترک ملظ روا ےئوہ رفاک گول وج ۔١٦٨۔اڑپ اج رود ےس ےتسر هو ایانب کیرش ھتاس ےک
 ۔اگ ےئاھکد یہ ہتسر ںیہنا ہن روا ںیہن الاو ےنشخب وک نا ادخ ےہر

 
 
 

	

 ۔۵٣  53
 ؟ںیہ یہ کیا ہتشرف ‘‘لیئاربج’’ روا ‘‘حوُر کاپ’’ ایک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ُسا اُؤہ اڑھک فرط ینہد یک حبذم ےک ُوبشوُخ ہتشِرف اک دنوادُخ ہک ،١١۔۔۔۔٭ ٣۵ ۔ ١:١١ اقُول
 ےئِل ےریت روا یئگ یل نُس اُعد یریت ہکنُویِک رک ہن فوَخ !هایرکز َےا ۔١٣۔ایِد یئاھکِد وک
 ےک دنوادُخ هو ہکنُویِک ۔١۵۔انھکر ّانحُوی مان اک ُسا ُوت ۔اگوہ اٹَیب ےک عبشیِلِا یویِب یریت

 ٹیپ ےک ںام ینپا روا اگئیِپ بارش روا یئوک ہن ےَم ہن زِگرہ روا اگوہ گرُُزب ںیم روُضُح
 ۔اگ ےئاج رھب ےس سُدقلا ُحوُر ےس یہ
 ۔ےہ حوُر ادُخ ۔۔۔۔٭ ٢Y:Y انحُوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سدقلا حور روا ےشخب تاناشن ےلھک وک میرم نب ٰیسیع روا ۔۔۔۔٭ ٩٨ روا ٢:٨b ةرقبلا
 سا روا اک ںوتشرف ےک سا روا اک ادخ صخش وج ۔٩٨۔۔۔ید ددم وک نا ےس )لیئربج ینعی(
 ۔ےہ نمشد ادخ اک ںورفاک ےسیا وت وہ نمشد اک لیئاکیم روا لیئربج روا اک ںوربمغیپ ےک
 ایگ ایک رہاظ یہ رپ روط ےک ہتشرف لیئاربج رپ روط ماع وک حوُر کاپ ںیم مالسا :ٹون
 ۔ےہ
 

 ٭۵±  54

 ؟ےہ هانُگ یفاعُم ِلباقان کیا دحاو رفُک فالخ ےک ‘‘حوُر کاپ’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 رفُک وج رگم اگ ےئاج ایِک فاعُم وت رفُک روا هانُگ رہ اک ںویِمدآ ۔٣١۔۔۔۔٭ ٣٢ ۔ ١٢:٣١ یتم
 فالِخَرب ےک مدآ ِنبِا یئوک وج روا ۔٣٢۔اگ ےئاج ایِک ہن فاعُم هو وہ ںیم قح ےک حوُر
 فالِخَرب ےک ُسدقُلا حوُر یئوک وج رگم یگ ےئاج یک فاعُم ےُسا وت هو اگ ےہک تاب یئوک
 ۔ںیم ےلاو ےنآ ہن ںیم ملاع سِا ہن یگ ےئاج یک ہن فاعُم ےُسا هو اگ ےہک تاب یئوک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک سا وک یسک ہک اگ ےشخب ںیہن وک هانگ سا ادخ ۔Y٨۔۔۔۔٭ ١٦٨ روا ١١٦ ،Y:Y٨ اسنلا
 کیرش اک سا وک یسک ہک اگ ےشخب ںیہن وک هانگ ےک سا ادخ ۔١١٦۔۔۔ےئاج ایانب کیرش
 ادخ ےن سج روا ۔اگ ےد شخب اگ ےیہاچ وک سج )هانگ روا( اوس ےک سا روا ےئاج ایانب
 ےترک ملظ روا ےئوہ رفاک گول وج ۔١٦٨۔اڑپ اج رود ےس ےتسر هو ایانب کیرش ھتاس ےک
 ۔اگ ےئاھکد یہ ہتسر ںیہنا ہن روا ںیہن الاو ےنشخب وک نا ادخ ےہر

 
 
 

	

 ۔۵٣  53
 ؟ںیہ یہ کیا ہتشرف ‘‘لیئاربج’’ روا ‘‘حوُر کاپ’’ ایک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ُسا اُؤہ اڑھک فرط ینہد یک حبذم ےک ُوبشوُخ ہتشِرف اک دنوادُخ ہک ،١١۔۔۔۔٭ ٣۵ ۔ ١:١١ اقُول
 ےئِل ےریت روا یئگ یل نُس اُعد یریت ہکنُویِک رک ہن فوَخ !هایرکز َےا ۔١٣۔ایِد یئاھکِد وک
 ےک دنوادُخ هو ہکنُویِک ۔١۵۔انھکر ّانحُوی مان اک ُسا ُوت ۔اگوہ اٹَیب ےک عبشیِلِا یویِب یریت

 ٹیپ ےک ںام ینپا روا اگئیِپ بارش روا یئوک ہن ےَم ہن زِگرہ روا اگوہ گرُُزب ںیم روُضُح
 ۔اگ ےئاج رھب ےس سُدقلا ُحوُر ےس یہ
 ۔ےہ حوُر ادُخ ۔۔۔۔٭ ٢Y:Y انحُوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سدقلا حور روا ےشخب تاناشن ےلھک وک میرم نب ٰیسیع روا ۔۔۔۔٭ ٩٨ روا ٢:٨b ةرقبلا
 سا روا اک ںوتشرف ےک سا روا اک ادخ صخش وج ۔٩٨۔۔۔ید ددم وک نا ےس )لیئربج ینعی(
 ۔ےہ نمشد ادخ اک ںورفاک ےسیا وت وہ نمشد اک لیئاکیم روا لیئربج روا اک ںوربمغیپ ےک
 ایگ ایک رہاظ یہ رپ روط ےک ہتشرف لیئاربج رپ روط ماع وک حوُر کاپ ںیم مالسا :ٹون
 ۔ےہ
 

 ٭۵±  54

 ؟ےہ هانُگ یفاعُم ِلباقان کیا دحاو رفُک فالخ ےک ‘‘حوُر کاپ’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 رفُک وج رگم اگ ےئاج ایِک فاعُم وت رفُک روا هانُگ رہ اک ںویِمدآ ۔٣١۔۔۔۔٭ ٣٢ ۔ ١٢:٣١ یتم
 فالِخَرب ےک مدآ ِنبِا یئوک وج روا ۔٣٢۔اگ ےئاج ایِک ہن فاعُم هو وہ ںیم قح ےک حوُر
 فالِخَرب ےک ُسدقُلا حوُر یئوک وج رگم یگ ےئاج یک فاعُم ےُسا وت هو اگ ےہک تاب یئوک
 ۔ںیم ےلاو ےنآ ہن ںیم ملاع سِا ہن یگ ےئاج یک ہن فاعُم ےُسا هو اگ ےہک تاب یئوک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک سا وک یسک ہک اگ ےشخب ںیہن وک هانگ سا ادخ ۔Y٨۔۔۔۔٭ ١٦٨ روا ١١٦ ،Y:Y٨ اسنلا
 کیرش اک سا وک یسک ہک اگ ےشخب ںیہن وک هانگ ےک سا ادخ ۔١١٦۔۔۔ےئاج ایانب کیرش
 ادخ ےن سج روا ۔اگ ےد شخب اگ ےیہاچ وک سج )هانگ روا( اوس ےک سا روا ےئاج ایانب
 ےترک ملظ روا ےئوہ رفاک گول وج ۔١٦٨۔اڑپ اج رود ےس ےتسر هو ایانب کیرش ھتاس ےک
 ۔اگ ےئاھکد یہ ہتسر ںیہنا ہن روا ںیہن الاو ےنشخب وک نا ادخ ےہر

 
 
 

	

 ۔۵٣  53
 ؟ںیہ یہ کیا ہتشرف ‘‘لیئاربج’’ روا ‘‘حوُر کاپ’’ ایک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ُسا اُؤہ اڑھک فرط ینہد یک حبذم ےک ُوبشوُخ ہتشِرف اک دنوادُخ ہک ،١١۔۔۔۔٭ ٣۵ ۔ ١:١١ اقُول
 ےئِل ےریت روا یئگ یل نُس اُعد یریت ہکنُویِک رک ہن فوَخ !هایرکز َےا ۔١٣۔ایِد یئاھکِد وک
 ےک دنوادُخ هو ہکنُویِک ۔١۵۔انھکر ّانحُوی مان اک ُسا ُوت ۔اگوہ اٹَیب ےک عبشیِلِا یویِب یریت

 ٹیپ ےک ںام ینپا روا اگئیِپ بارش روا یئوک ہن ےَم ہن زِگرہ روا اگوہ گرُُزب ںیم روُضُح
 ۔اگ ےئاج رھب ےس سُدقلا ُحوُر ےس یہ
 ۔ےہ حوُر ادُخ ۔۔۔۔٭ ٢Y:Y انحُوی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سدقلا حور روا ےشخب تاناشن ےلھک وک میرم نب ٰیسیع روا ۔۔۔۔٭ ٩٨ روا ٢:٨b ةرقبلا
 سا روا اک ںوتشرف ےک سا روا اک ادخ صخش وج ۔٩٨۔۔۔ید ددم وک نا ےس )لیئربج ینعی(
 ۔ےہ نمشد ادخ اک ںورفاک ےسیا وت وہ نمشد اک لیئاکیم روا لیئربج روا اک ںوربمغیپ ےک
 ایگ ایک رہاظ یہ رپ روط ےک ہتشرف لیئاربج رپ روط ماع وک حوُر کاپ ںیم مالسا :ٹون
 ۔ےہ
 

 ٭۵±  54

 ؟ےہ هانُگ یفاعُم ِلباقان کیا دحاو رفُک فالخ ےک ‘‘حوُر کاپ’’ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 رفُک وج رگم اگ ےئاج ایِک فاعُم وت رفُک روا هانُگ رہ اک ںویِمدآ ۔٣١۔۔۔۔٭ ٣٢ ۔ ١٢:٣١ یتم
 فالِخَرب ےک مدآ ِنبِا یئوک وج روا ۔٣٢۔اگ ےئاج ایِک ہن فاعُم هو وہ ںیم قح ےک حوُر
 فالِخَرب ےک ُسدقُلا حوُر یئوک وج رگم یگ ےئاج یک فاعُم ےُسا وت هو اگ ےہک تاب یئوک
 ۔ںیم ےلاو ےنآ ہن ںیم ملاع سِا ہن یگ ےئاج یک ہن فاعُم ےُسا هو اگ ےہک تاب یئوک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک سا وک یسک ہک اگ ےشخب ںیہن وک هانگ سا ادخ ۔Y٨۔۔۔۔٭ ١٦٨ روا ١١٦ ،Y:Y٨ اسنلا
 کیرش اک سا وک یسک ہک اگ ےشخب ںیہن وک هانگ ےک سا ادخ ۔١١٦۔۔۔ےئاج ایانب کیرش
 ادخ ےن سج روا ۔اگ ےد شخب اگ ےیہاچ وک سج )هانگ روا( اوس ےک سا روا ےئاج ایانب
 ےترک ملظ روا ےئوہ رفاک گول وج ۔١٦٨۔اڑپ اج رود ےس ےتسر هو ایانب کیرش ھتاس ےک
 ۔اگ ےئاھکد یہ ہتسر ںیہنا ہن روا ںیہن الاو ےنشخب وک نا ادخ ےہر

 
 
 

	



 ٭۵٦  55

  ؟ںیہ زوکرم درگ ےک ںوماک ےک حوُر ںیباتک یماہلا ایک۔۵۵
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب

 یناحوُر یئوک وک ُمت ہکات ںُوہ قاتشُم اک تاقالُم یراہُمت ںیَم ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ١:١١ ںویمور
 ۔ؤاجوہ طُوبضم ُمت ےس سِج ںُود تمعِن
 اسب ںیم ُمت حوُر اک ادُخ ہکیطرشب وہ یناحوُر ہکلب ںیِہن ینامسِج ُمت نِکیل ۔۔۔۔٭ ٨:٩ ںویمور
 ۔ںیِہن اک ُسا هو ںیِہن حوُر اک حیِسم ںیم سِج رگم ۔ےہ أُوہ

 وج ےترک نایب ںیِہن ںیم ظافلا ُنا وک ںوتاب ُنا مہ روا۔١٣۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ ٢:١٣ ںویھتنرک ١
 روا ںیہ ےئاھکِس ےن حوُر وج ںیم ظافلا ُنا ہکلب ںوہ ےئاھکِس وک مہ ےن تمکِح یناسنِا

 ںوتاب بس صخَش یناحوُر نِکیل۔١۵۔ںیہ ےترک ہلباقُم ےس ںوتاب یناحوُر اک ںوتاب یناحوُر
 ۔ےہ اتیل ھکرپ وک
 ےنرک اھٹھٹ ےسَیا ںیم ہنامز ریِخا ہک ےھت ےترک اہک ےس ُمت هو۔١٨۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ١٨ هادوہی
 وج ںیہ یِمدآ هو ہی۔١٩۔ےگ ںیلچ ِقفاوُم ےک ںوِشہاوخ یک ینیِد ےب ینپا وج ےگ ںوہ ےلاو
 ۔هرہب ےب ےس حوُر روا ںیہ یناسفن روا ںیہ ےتلاڈ ےقرِفت
 ےریم هو ہک ود ہہک ۔ںیہ ےترک لاوس ںیم ےراب ےک حور ےس مت روا۔۔۔۔٭ ٨۵:١b ارسالا
 ۔ےہ ایگ اید ملع مک )یہ تہب( وک ںوگول مت روا ےہ ناش کیا یک راگدرورپ
 

 ٭´۵  56

 ںیہُنا روا ےہ اترک تنوکس ںیم ںورادنامیا ‘‘حوُر کاپ’’ اک ادُخ ایک
 ؟ےہ اتشخب توق ےس ںوتمعن یناحوُر

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 پاب حرط سِج !وہ یتمالَس یراہُمت اہک ےس ُنا رھِپ ےن عوُِسی۔٢١۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ٢٠:٢١ انحُوی
 اکنوُھپ رپ ُنا رک ہہک ہی روا۔٢٢۔ںُوہ اتجیھب ںیہُمت یھب ںیَم حرط یُسا ےہ اجیھب ےھجُم ےن
 ۔ول سُدقلا ُحوُر اہک ےس ُنا روا
 روا میِلشوری روا ےگ واپ تُّوق ُمت وت اگوہ لِزان رپ ُمت سدقُلا حوُر بج نِکیل۔۔۔۔٭ ١:٨ لامعا
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 ید ےس ےنرھد ھتاہ ںیم ےرسوُد ےس رادنامیا کیا ںیتمعن یناحوُر ایک
 ؟ںیہ یتکس اج

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 توُُّبن روا ےہ لِصاح ےھُجت وج هر ہن لِفاغ ےس تمعن ُسا۔١Y۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ١Y:Y سیھتمت١
 ۔ھکر رِکف یک ںوتاب ِنا۔١۵۔یھت یلِم ےھُجت تقو ےتھکر ھتاہ ےک ںوگرُُزب ےس ہعیِرذ ےک
 ۔وہ ِرہاظ رپ بس ّیقرت یریت ہکات هر لُوغشم ںیم یہ ِنا

 اکمچ وک تمعن ُسا یک ادُخ ُوت ہک ںُوہ اتالِد دای ےھُجت ںیَم ےس ببس یِسا۔۔۔۔٭ ١:٦ سیھتمت٢
 ۔ےہ لِصاح ےھُجت ثِعاب ےک ےنھکر ھتاہ ےریم وج ےد
 مدق فرط یک لامک رک ڑوھچ ںیتاب یئادتبِا یک میِلعت یک حیِسم ٔوآ َسپ۔۔۔۔٭ ٦:١ ںویناربع
 ۔یک ےنال نامیِا رپ ادُخ روا ےنرک ہبَوت ےس ںوماک هدرُم روا ںیئاھڑب
 ہلاوحب ۔ےہ ںیہن رکذ یئوک اک یلقتنم یک ںوتمعن یناحوُر ےس ےنرھد ھتاہ ںیم نآُرق :ٹون
 ۔١٦ ۔ ١Y:Y سیھتمت ١ روا ٨:٢ ںویکینلسھت ٢ ،١١:١ ںویمور
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 ےک مسق یُسا هو ہک ےہ اتید تیلہا ہی وک ںوراکوریپ ےک عوسی ادُخ ایک
 ںیکسرک ےس ترُدق یک حوُر کاپ ےلاو ےنرک تنوکس ںیم ُنا ،تازجعم
 ؟اھت اترک عوسی وج

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 دب ےس مان ےریت دنوادُخ َےا ےگل ےنہک روا ےئآ رِھپ رکوہ شوُخ رتس هو۔۔۔۔٭ ١٠:١b اقُول

 ۔ںیہ عِبات ےرامہ یھب ںیحوُر
 ںیَم وج ماک ہی ےہ اتھکر نامیِا رپ ھجُم وج ہک ںُوہ اتہک چَس ےس ُمت ںیم۔۔۔۔٭ Y١:١٢ انحُوی
 ساپ ےک پاب ںیَم ہکنُویِک اگ ےرک ماک ےڑب یھب ےس ِنا ہکلب اگ ےرک یھب هو ںُوہ اترک
 ۔ںُوہ اتاج
 روا ماک بیِجع ےڑب ںیم ںوگول أُوہ ارھب ےس تُوق روا لضف ُسنفتِس روا۔۔۔۔٭ ٦:٨ لامعا
 ۔اھت اترک ایِک ِرہاظ ناِشن
 رک ھکید روا رک نُس ںیِہُنا ےن ںوگول اھت اتاھکِد سُّپلِف ےزِجعُم وج روا۔۔۔۔٭ ٨:٦ لامعا
 ۔ایاگل یج رپ ںوتاب یک ُسا قاِفتالاب
 ۔ےہ ںیہن جاردنا اک ےنرک هزجعم حضاو یئوک اک یسک دعب ےک عوسی ںیم نآُرق :ٹون

 
 

	

 ٭´۵  57

 ید ےس ےنرھد ھتاہ ںیم ےرسوُد ےس رادنامیا کیا ںیتمعن یناحوُر ایک
 ؟ںیہ یتکس اج

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 توُُّبن روا ےہ لِصاح ےھُجت وج هر ہن لِفاغ ےس تمعن ُسا۔١Y۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ١Y:Y سیھتمت١
 ۔ھکر رِکف یک ںوتاب ِنا۔١۵۔یھت یلِم ےھُجت تقو ےتھکر ھتاہ ےک ںوگرُُزب ےس ہعیِرذ ےک
 ۔وہ ِرہاظ رپ بس ّیقرت یریت ہکات هر لُوغشم ںیم یہ ِنا

 اکمچ وک تمعن ُسا یک ادُخ ُوت ہک ںُوہ اتالِد دای ےھُجت ںیَم ےس ببس یِسا۔۔۔۔٭ ١:٦ سیھتمت٢
 ۔ےہ لِصاح ےھُجت ثِعاب ےک ےنھکر ھتاہ ےریم وج ےد
 مدق فرط یک لامک رک ڑوھچ ںیتاب یئادتبِا یک میِلعت یک حیِسم ٔوآ َسپ۔۔۔۔٭ ٦:١ ںویناربع
 ۔یک ےنال نامیِا رپ ادُخ روا ےنرک ہبَوت ےس ںوماک هدرُم روا ںیئاھڑب
 ہلاوحب ۔ےہ ںیہن رکذ یئوک اک یلقتنم یک ںوتمعن یناحوُر ےس ےنرھد ھتاہ ںیم نآُرق :ٹون
 ۔١٦ ۔ ١Y:Y سیھتمت ١ روا ٨:٢ ںویکینلسھت ٢ ،١١:١ ںویمور
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 ؟اھت اترک عوسی وج
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 ۔ایاگل یج رپ ںوتاب یک ُسا قاِفتالاب
 ۔ےہ ںیہن جاردنا اک ےنرک هزجعم حضاو یئوک اک یسک دعب ےک عوسی ںیم نآُرق :ٹون
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 ۔وہ ِرہاظ رپ بس ّیقرت یریت ہکات هر لُوغشم ںیم یہ ِنا
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 ۔ےہ لِصاح ےھُجت ثِعاب ےک ےنھکر ھتاہ ےریم وج ےد
 مدق فرط یک لامک رک ڑوھچ ںیتاب یئادتبِا یک میِلعت یک حیِسم ٔوآ َسپ۔۔۔۔٭ ٦:١ ںویناربع
 ۔یک ےنال نامیِا رپ ادُخ روا ےنرک ہبَوت ےس ںوماک هدرُم روا ںیئاھڑب
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 ساپ ےک پاب ںیَم ہکنُویِک اگ ےرک ماک ےڑب یھب ےس ِنا ہکلب اگ ےرک یھب هو ںُوہ اترک
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 ۔١٦ ۔ ١Y:Y سیھتمت ١ روا ٨:٢ ںویکینلسھت ٢ ،١١:١ ںویمور
 

 ٭۵٨  58

 ےک مسق یُسا هو ہک ےہ اتید تیلہا ہی وک ںوراکوریپ ےک عوسی ادُخ ایک
 ںیکسرک ےس ترُدق یک حوُر کاپ ےلاو ےنرک تنوکس ںیم ُنا ،تازجعم
 ؟اھت اترک عوسی وج

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 دب ےس مان ےریت دنوادُخ َےا ےگل ےنہک روا ےئآ رِھپ رکوہ شوُخ رتس هو۔۔۔۔٭ ١٠:١b اقُول

 ۔ںیہ عِبات ےرامہ یھب ںیحوُر
 ںیَم وج ماک ہی ےہ اتھکر نامیِا رپ ھجُم وج ہک ںُوہ اتہک چَس ےس ُمت ںیم۔۔۔۔٭ Y١:١٢ انحُوی
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 ٭۵٩  59

 یک ےنلوب ںیم ںونابُز ریغ ای حرط حرط وک ںورادنامیا ھچُک ادُخ ایک
 ؟ےہ اتید ےس ہلیسو ےک ترُدق یک حوُر کاپ تمعن

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےس ںویِمدآ هو ےہ اترک ںیتاب ںیم نابز ہناگیب وج ہکنُویِک۔٢۔۔۔۔٭ ۵ روا ٢:١Y ںویھتنرک ١
 حوُر ینپا هو ہکنالاح اتھجَمَس ںیِہن یئوک یک ُسا ہک ےئِل سِا ےس ادُخ ہکلب اترک ںیِہن ںیتاب
 ںونابز ہناگیب بس ُمت ہک ںُوہ اتہاچ ہی ںیَم ہچرگا۔۵۔ےہ اتہک ںیتاب یک دیھب ےس ہلیِسو ےک
 ۔ورک ںیتاب ںیم
 ہکنُویِک ںیہ اترک ددم ںیم یروزمک یرامہ یھب حوُر حرط سِا۔٢٦۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ٨:٢٦ ںویمور
 رک رھب رھب ںیہ آ یسَیا دوُخ حوُر رگم ےتناج ںیِہن مہ ےِئہاچ انرک اُعد وک مہ ےس روَط سِج
 ےہ اتناج الاو ےنھکرپ وک ںولِد روا۔٢b۔اتکس وہ ںیِہن نایب اک نِج ےہ اترک تعافِش یرامہ
 اترک تعافِش یک ںوّسدقُم ِقفاوُم ےک یضرم یک ادُخ هو ہکنُویِک ےہ ّتیِن ایک یک حوُر ہک
 ۔ےہ
 ۔ےہ ںیہن تیآ یئوک تباب یک ےنلوب ںیم ںونابُز ریغ ںیم نآُرق :ٹون
 

 ٭٦٠  60

 ےک )تانج( نیطایش روا ےنوہ مداخ ےک ادُخ ےک )کالم( ںوتشرف ایک
 ؟ےہ قرف حضاو یئوک ںیم ےنوہ مداخ ےک ناطیش

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا ےس ےنماس ےریم ونُوعلم َےا اگ ےہک ےس ںولاو فرط ںیِئاب هو رِھپ۔۔۔۔٭ Y١:٢۵ یتم
 ۔ےہ یئگ یک رّایت ےئِل ےک ںوتشِرف ےک ُسا روا سیِلبِا وج ٔواج ےلچ ںیم گآ یک ہشیمہ
 ےہ اتالہک ناطیَش روا سیِلبِا وج پناس اناُرپ یہُو ینعی اہدژا اڑب هو روا۔۔۔۔٭ ١٢:٩ ہفشاکُم
 ُسا یھب ےتشِرف ےک ُسا روا ایگ ایِد ارِگ رپ نیِمز ےہ اتید رک هارمُگ وک ناہج ےراس روا
 ۔ےئگ ےئِد ارِگ ھتاس ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 نب کین روا ےرک ہبوت هو ہک ےہ نکمم ہی ےئلیک ناطیش ایک ۔٦١
 ؟ےئاج

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ناطیَش روا سیِلبِا وج پناس اناُرپ یہُو ینعی اہدژا اڑب هو روا۔٩۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ١٢:٩ ہفشاکُم
 ےتشِرف ےک ُسا روا ایگ ایِد ارِگ رپ نیِمز ےہ اتید رک هارمُگ وک ناہج ےراس روا ےہ اتالہک
 ہک ینُس یتآ زاوآ یڑب ہی ےس رپ نامسآ ےن ںیَم رِھپ۔١٠۔ےئگ ےئِد ارِگ ھتاس ےک ُسا یھب
 أُوہ ِرہاظ رّایتِخا اک حیِسم ےک ُسا روا یہاشداب روا ترُدق روا تاِجن یک ادُخ ےرامہ َبا
 مازلِا رپ ُنا ےگآ ےک ادُخ ےرامہ نِد تار وج الاو ےناگل مازلِا رپ ںویِئاھب ےرامہ ہکنُویِک
 ۔ایگ ایِد ارِگ ےہ اترک ایاگل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 أُوہ ِرہاظ رّایتِخا اک حیِسم ےک ُسا روا یہاشداب روا ترُدق روا تاِجن یک ادُخ ےرامہ َبا
 مازلِا رپ ُنا ےگآ ےک ادُخ ےرامہ نِد تار وج الاو ےناگل مازلِا رپ ںویِئاھب ےرامہ ہکنُویِک
 ۔ایگ ایِد ارِگ ےہ اترک ایاگل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےہ نمشد حیرص اراہمت وت هو ولچ ہن ےھچیپ ےک ناطیش روا ۔۔۔۔٭ ٢:٢٠٨ ةرقبلا
 ۔ےہ نمشد الھک اک ناسنا ناطیش ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ١٢:۵ فسُوی
 لفاغت ینعی( ےکرک دنب ںیھکنآ ےس دای یک ادخ یئوک وج روا۔٣٦۔۔۔۔٭ ٣٩ ۔ Y٣:٣٦ فرحلا
 بج روا۔٣٩۔۔ےہ اتاجوہ یھتاس اک سا هو وت ںیہ ےتیدرک ررقم ناطیش کیا رپ سا مہ )ےرک
 کیرش ںیم باذع )بس( مت ہک یتکس ےد ںیہن هدئاف تاب ہی ںیہمت جآ وت ےہر ےترک ملظ مت
 ۔وہ
 

 ٭٦٢  62

 نب کین روا ںیرک ہبوت هو ہک ےہ نکمم ےئلیک ‘‘نیطایش’’ ھچُک ایک
 )تانج( ںیئاج

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یحو ساپ ےریم ہک ود ہہک )ےس ںوگول ربمغیپ ےا(۔١۔۔۔۔٭ Y١ روا ١٣ ،١١ ،b٢:١ نجلا
 کیا ےن مہ ہک ےگل ےنہک وت انس )وک باتک سا( ےن تعامج کیا یک ںونج ہک ےہ یئآ

 یئک ےرامہ ۔ےک حرط روا یئوک روا ںیہ کین یئوک ںیم مہ ہک ہی روا۔١١۔انس نآرق بیجع
 وج وت ۔ےئآ ےل نامیا رپ سا ینس )باتک یک( تیادہ ےن مہ بج روا۔١٣۔ںیہ بہذم ےک حرط
 ہی روا۔١Y۔اک ملظ ہن ےہ فوخ اک ناصقن ہن وک سا ےہ اتال نامیا رپ راگدرورپ ےنپا صخش
 هو ےئوہ رادربنامرف وج وت ۔ںیہ راگہنگ )نامرفان( ضعب روا ںیہ رادربنامرف ضعب ںیم مہ ہک
 ۔ےلچ رپ ےتسر ےھدیس
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 تباب یک ےنلاکن ںیحوردب ےس ںیم ںوگول ںیم ںوباتک یماہلا ایک ۔٦٣
 ؟ںیہ تایآ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 بُّجعت ےن ںوگول روا اگل ےنلوب اگنوُگ وت یئگ ید لاِکن حوُرَدب هو بج روا۔۔۔۔٭  ٩:٣٣ یتم
 ۔ایگ اھکید ںیِہن یھبک اسَیا ںیم لیئارِسا ہک اہک ےک رک
 یُسا اکڑل هو روا یئگ لِکن ےس ُسا حوُرَدب روا اکڑِھج ےُسا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ١٨:١b یتم
 ۔ایگوہ اّھچا یڑھگ
 لِکن ےس ںیم سِا روا هر پُچ اہک رک کڑھِج ےُسا ےن عوُِسی۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٦ ۔ ١:٢۵ سقرم
 لِکن ےس ںیم ُسا رک ّالِچ ےس زاوآ یڑب روا رک ڑورم ےُسا حوُر کاپان هو َسپ۔٢6۔اج
 ۔یئگ
 ںیم ُسا روا هر پُچ اہکرک کڑِھج ےُسا ےن عوُِسی۔٣۵۔۔۔۔٭ Y٢:٩ روا ٨:٣٣ ،٣۵:Y اقُول

 لِکن ےس ںیم ُسا ےئاچنُہپ ررض رَیغب رک کٹپ ںیم چیِب ےُسا حوُرَدب رپ سِا ۔اج لِکن ےس
 ۔یئگ
 لبئاب ہکبج ، ےہ ںیہن تیآ یئوک تباب یک ےنلاکن ںیحوُردب ےس ںیم ںوگول ںیم نآُرق :ٹون
 ۔ںیہ تایآ ٨٩ تباب یک ےنلاکن ںیحوُردب ںیم
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 رہاظ رثوُم ریغ ای روزمک روطب وک توق یک ےنید ہکوھد یک ناطیش ایک
 ؟ےہ ایگ ایک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےد ےھُجت ںیَم تکوش و ناش یک ُنا روا رّایتِخا اراس ہی ہک اہک ےس ُسا روا۔۔۔۔٭ ٦:Y اقُول
 ۔ںُوہ اتید ںُوہ اتہاچ وک سِج روا ےہ درپُس ےریم ہی ہکنُویِک اگ ںُود
 ےب ُنا ینعی ۔Y۔ےہ اڑپ هدرپ رپ یربَخشوُخ یرامہ رگا روا۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ٣:Y ںویھتنرک ٢
 ۔ےہ ایِد رک اھدَنا ےن ادُخ ےک ناہج سِا وک ںولقع یک نِج ےطساو ےک ںونامیِا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ اتوہ ادوب ؤاد اک ناطیش ہکنویک )تم ورڈ روا(۔۔۔۔٭ Y:b٦ اسنلا
 ںاہ ۔اھت ںیہن روز اک حرط یسک رپ مت اریم روا ۔۔۔۔۔ اگ ےہک ناطیش وت۔۔۔۔٭ ٢٢:١Y میھاربا
 اریم )لیلدےب روا ےس یدلج) ےن مت وت ایالب )فرط یک لطاب روا یہارمگ( وک مت ےن ںیم
 ۔ایل نام اہک
 ۔ورک ایل گنام هانپ ےس دودرم ناطیش وت وگل ےنھڑپ نآرق مت بج روا۔۔۔۔٭ ١٦:٩٨ لحنلا
 ہی۔٢١١۔ےئوہ ںیہن لزان رک ےل ناطیش وک )نآرق( سا روا۔٢١٠۔۔۔۔٭ ٢١١ ۔ ٢٦:٢١٠ارعُشلا
 ۔ںیہ ےتھکر تقاط یک سا هو ہن روا ےہ راوازس وک نا وت ہن ماک
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 ۔ںیہ ےتھکر تقاط یک سا هو ہن روا ےہ راوازس وک نا وت ہن ماک

	
	
	

 ٭٦٣  63

 تباب یک ےنلاکن ںیحوردب ےس ںیم ںوگول ںیم ںوباتک یماہلا ایک ۔٦٣
 ؟ںیہ تایآ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 بُّجعت ےن ںوگول روا اگل ےنلوب اگنوُگ وت یئگ ید لاِکن حوُرَدب هو بج روا۔۔۔۔٭  ٩:٣٣ یتم
 ۔ایگ اھکید ںیِہن یھبک اسَیا ںیم لیئارِسا ہک اہک ےک رک
 یُسا اکڑل هو روا یئگ لِکن ےس ُسا حوُرَدب روا اکڑِھج ےُسا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ١٨:١b یتم
 ۔ایگوہ اّھچا یڑھگ
 لِکن ےس ںیم سِا روا هر پُچ اہک رک کڑھِج ےُسا ےن عوُِسی۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٦ ۔ ١:٢۵ سقرم
 لِکن ےس ںیم ُسا رک ّالِچ ےس زاوآ یڑب روا رک ڑورم ےُسا حوُر کاپان هو َسپ۔٢6۔اج
 ۔یئگ
 ںیم ُسا روا هر پُچ اہکرک کڑِھج ےُسا ےن عوُِسی۔٣۵۔۔۔۔٭ Y٢:٩ روا ٨:٣٣ ،٣۵:Y اقُول

 لِکن ےس ںیم ُسا ےئاچنُہپ ررض رَیغب رک کٹپ ںیم چیِب ےُسا حوُرَدب رپ سِا ۔اج لِکن ےس
 ۔یئگ
 لبئاب ہکبج ، ےہ ںیہن تیآ یئوک تباب یک ےنلاکن ںیحوُردب ےس ںیم ںوگول ںیم نآُرق :ٹون
 ۔ںیہ تایآ ٨٩ تباب یک ےنلاکن ںیحوُردب ںیم
 

 ٭±٦  64

 رہاظ رثوُم ریغ ای روزمک روطب وک توق یک ےنید ہکوھد یک ناطیش ایک
 ؟ےہ ایگ ایک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںیہن یج ۔ لبئاب
 ےد ےھُجت ںیَم تکوش و ناش یک ُنا روا رّایتِخا اراس ہی ہک اہک ےس ُسا روا۔۔۔۔٭ ٦:Y اقُول
 ۔ںُوہ اتید ںُوہ اتہاچ وک سِج روا ےہ درپُس ےریم ہی ہکنُویِک اگ ںُود
 ےب ُنا ینعی ۔Y۔ےہ اڑپ هدرپ رپ یربَخشوُخ یرامہ رگا روا۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ٣:Y ںویھتنرک ٢
 ۔ےہ ایِد رک اھدَنا ےن ادُخ ےک ناہج سِا وک ںولقع یک نِج ےطساو ےک ںونامیِا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ اتوہ ادوب ؤاد اک ناطیش ہکنویک )تم ورڈ روا(۔۔۔۔٭ Y:b٦ اسنلا
 ںاہ ۔اھت ںیہن روز اک حرط یسک رپ مت اریم روا ۔۔۔۔۔ اگ ےہک ناطیش وت۔۔۔۔٭ ٢٢:١Y میھاربا
 اریم )لیلدےب روا ےس یدلج) ےن مت وت ایالب )فرط یک لطاب روا یہارمگ( وک مت ےن ںیم
 ۔ایل نام اہک
 ۔ورک ایل گنام هانپ ےس دودرم ناطیش وت وگل ےنھڑپ نآرق مت بج روا۔۔۔۔٭ ١٦:٩٨ لحنلا
 ہی۔٢١١۔ےئوہ ںیہن لزان رک ےل ناطیش وک )نآرق( سا روا۔٢١٠۔۔۔۔٭ ٢١١ ۔ ٢٦:٢١٠ارعُشلا
 ۔ںیہ ےتھکر تقاط یک سا هو ہن روا ےہ راوازس وک نا وت ہن ماک

	
	
	



 ٭٦۵  65

 ؟ےہ اتاج ایک روصت ‘‘هدازہش’’ ای ‘‘مکاح’’ اک اینُد سِا ناطیش ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ےد ےھُجت ںیَم تکوش و ناش یک ُنا روا رّایتِخا اراس ہی ہک اہک ےس ُسا روا۔۔۔۔٭ ٦:Y اقُول
 ۔ںُوہ اتید ںُوہ اتہاچ وک سِج روا ےہ درپُس ےریم ہی ہکنُویِک اگ ںُود
 ۔اگ ےئاج ایِد لاِکن رادرَس اک ایُند َبا ۔ےہ یتاج یک تلادع یک ایُند با۔۔۔۔٭ ١٢:٣١ انحُوی
 رادرَس اک ایُند ہکنُویِک اگ ںوُرک ہن ںیتاب یس تُہب ےس ُمت ںیَم دعب ےک سِا۔۔۔۔٭ ٣٠:١Y انحُوی
 ۔ںیِہن ھچُک اک ُسا ںیَم ھجُم روا ےہ اتآ
 ۔ےہ ایگ ایارہھٹ مرجُم رادرَس اک ایُند ہک ےئِل سِا ےراب ےک تلادع۔۔۔۔٭ ١٦:١١ انحُوی

 ںولاو ےنوہ کالہ وت ےہ اڑپ هدرپ رپ یربَخشوُخ یرامہ رگا روا۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ٣:Y ںویھتنرک ٢
 ناہج سِا وک ںولقع یک نِج ےطساو ےک ںونامیِا ےب ُنا ینعی۔Y۔ےہ اڑپ ےطساو ےک یہ
 ۔ےہ ایِد رک اھدَنا ےن ادُخ ےک
 

 دمحُم روا حیسم
 ٭٦٦  66

 ؟اُوہ ادیپ ےس یراونک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 وہ ہلماح یراونک کیا وھکید ۔اگ ےشخب ناشن کیا وک مت پآ دنوادخ نکیل۔۔۔۔٭ ١Y:b هایعسی
 ۔یگ ےھکر لیئاونامع مان اک ُسا هو روا یگ ےنج اٹیب روا یگ
 یک میرم ںام یک ُسا بج ہک یئُوہ حرط سِا شیادَیپ یک حیِسم عوُِسی با۔۔۔۔٭ ١:١٨ یتم
 ترُدق یک ُسدقُلا حوُر هو ےلہپ ےس ےنوہ ےّھٹکا ےک ُنا وت یئگ وہ ھتاس ےک فُسُوی ینگنم
 ۔یئگ یئاپ ہلِماح ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اہک ےن میرم۔٢٠۔۔۔ورک روکذم یھب اک میرم ںیم )نآرق( باتک روا۔١٦۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ١٩:١٦ میرم
 یھب راکدب ںیم روا ںیہن کت اوھچ ےن رشب یسک ےھجم اگوہ رکنویک اکڑل ںاہ ےریم ہک
 ےھجم ہی ہک ایامرف ےن راگدرورپ ےراہمت )اگوہ( یہنوی ہک اہک )ےن ےتشرف(۔٢١۔ںوہ ںیہن
 ینپا ےئل ےک ںوگول وک سا ہکات )اگ ںورک ادیپ رپ قیرط یسا ےسا ںیم( روا۔ےہ ناسآ

 ۔ےہ اکچوہ ررقم ماک ہی روا ںؤانب )ینابرہم( روا تمحر )ٔہعیرذ( روا یناشن ےس فرط
 ملاع لہا وک ےٹیب ےک نا روا ید کنوھپ حور ینپا ںیم نا ےن مہ وت ۔۔۔۔٭ ٢١:٩١ ایبنالا
 ۔اید انب یناشن ےئل ےک

 
 

	

 ٭٦۵  65

 ؟ےہ اتاج ایک روصت ‘‘هدازہش’’ ای ‘‘مکاح’’ اک اینُد سِا ناطیش ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ےد ےھُجت ںیَم تکوش و ناش یک ُنا روا رّایتِخا اراس ہی ہک اہک ےس ُسا روا۔۔۔۔٭ ٦:Y اقُول
 ۔ںُوہ اتید ںُوہ اتہاچ وک سِج روا ےہ درپُس ےریم ہی ہکنُویِک اگ ںُود
 ۔اگ ےئاج ایِد لاِکن رادرَس اک ایُند َبا ۔ےہ یتاج یک تلادع یک ایُند با۔۔۔۔٭ ١٢:٣١ انحُوی
 رادرَس اک ایُند ہکنُویِک اگ ںوُرک ہن ںیتاب یس تُہب ےس ُمت ںیَم دعب ےک سِا۔۔۔۔٭ ٣٠:١Y انحُوی
 ۔ںیِہن ھچُک اک ُسا ںیَم ھجُم روا ےہ اتآ
 ۔ےہ ایگ ایارہھٹ مرجُم رادرَس اک ایُند ہک ےئِل سِا ےراب ےک تلادع۔۔۔۔٭ ١٦:١١ انحُوی

 ںولاو ےنوہ کالہ وت ےہ اڑپ هدرپ رپ یربَخشوُخ یرامہ رگا روا۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ٣:Y ںویھتنرک ٢
 ناہج سِا وک ںولقع یک نِج ےطساو ےک ںونامیِا ےب ُنا ینعی۔Y۔ےہ اڑپ ےطساو ےک یہ
 ۔ےہ ایِد رک اھدَنا ےن ادُخ ےک
 

 دمحُم روا حیسم
 ٭٦٦  66

 ؟اُوہ ادیپ ےس یراونک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 وہ ہلماح یراونک کیا وھکید ۔اگ ےشخب ناشن کیا وک مت پآ دنوادخ نکیل۔۔۔۔٭ ١Y:b هایعسی
 ۔یگ ےھکر لیئاونامع مان اک ُسا هو روا یگ ےنج اٹیب روا یگ
 یک میرم ںام یک ُسا بج ہک یئُوہ حرط سِا شیادَیپ یک حیِسم عوُِسی با۔۔۔۔٭ ١:١٨ یتم
 ترُدق یک ُسدقُلا حوُر هو ےلہپ ےس ےنوہ ےّھٹکا ےک ُنا وت یئگ وہ ھتاس ےک فُسُوی ینگنم
 ۔یئگ یئاپ ہلِماح ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اہک ےن میرم۔٢٠۔۔۔ورک روکذم یھب اک میرم ںیم )نآرق( باتک روا۔١٦۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ١٩:١٦ میرم
 یھب راکدب ںیم روا ںیہن کت اوھچ ےن رشب یسک ےھجم اگوہ رکنویک اکڑل ںاہ ےریم ہک
 ےھجم ہی ہک ایامرف ےن راگدرورپ ےراہمت )اگوہ( یہنوی ہک اہک )ےن ےتشرف(۔٢١۔ںوہ ںیہن
 ینپا ےئل ےک ںوگول وک سا ہکات )اگ ںورک ادیپ رپ قیرط یسا ےسا ںیم( روا۔ےہ ناسآ

 ۔ےہ اکچوہ ررقم ماک ہی روا ںؤانب )ینابرہم( روا تمحر )ٔہعیرذ( روا یناشن ےس فرط
 ملاع لہا وک ےٹیب ےک نا روا ید کنوھپ حور ینپا ںیم نا ےن مہ وت ۔۔۔۔٭ ٢١:٩١ ایبنالا
 ۔اید انب یناشن ےئل ےک

 
 

	

 ٭٦۵  65

 ؟ےہ اتاج ایک روصت ‘‘هدازہش’’ ای ‘‘مکاح’’ اک اینُد سِا ناطیش ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ےد ےھُجت ںیَم تکوش و ناش یک ُنا روا رّایتِخا اراس ہی ہک اہک ےس ُسا روا۔۔۔۔٭ ٦:Y اقُول
 ۔ںُوہ اتید ںُوہ اتہاچ وک سِج روا ےہ درپُس ےریم ہی ہکنُویِک اگ ںُود
 ۔اگ ےئاج ایِد لاِکن رادرَس اک ایُند َبا ۔ےہ یتاج یک تلادع یک ایُند با۔۔۔۔٭ ١٢:٣١ انحُوی
 رادرَس اک ایُند ہکنُویِک اگ ںوُرک ہن ںیتاب یس تُہب ےس ُمت ںیَم دعب ےک سِا۔۔۔۔٭ ٣٠:١Y انحُوی
 ۔ںیِہن ھچُک اک ُسا ںیَم ھجُم روا ےہ اتآ
 ۔ےہ ایگ ایارہھٹ مرجُم رادرَس اک ایُند ہک ےئِل سِا ےراب ےک تلادع۔۔۔۔٭ ١٦:١١ انحُوی

 ںولاو ےنوہ کالہ وت ےہ اڑپ هدرپ رپ یربَخشوُخ یرامہ رگا روا۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ٣:Y ںویھتنرک ٢
 ناہج سِا وک ںولقع یک نِج ےطساو ےک ںونامیِا ےب ُنا ینعی۔Y۔ےہ اڑپ ےطساو ےک یہ
 ۔ےہ ایِد رک اھدَنا ےن ادُخ ےک
 

 دمحُم روا حیسم
 ٭٦٦  66

 ؟اُوہ ادیپ ےس یراونک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 وہ ہلماح یراونک کیا وھکید ۔اگ ےشخب ناشن کیا وک مت پآ دنوادخ نکیل۔۔۔۔٭ ١Y:b هایعسی
 ۔یگ ےھکر لیئاونامع مان اک ُسا هو روا یگ ےنج اٹیب روا یگ
 یک میرم ںام یک ُسا بج ہک یئُوہ حرط سِا شیادَیپ یک حیِسم عوُِسی با۔۔۔۔٭ ١:١٨ یتم
 ترُدق یک ُسدقُلا حوُر هو ےلہپ ےس ےنوہ ےّھٹکا ےک ُنا وت یئگ وہ ھتاس ےک فُسُوی ینگنم
 ۔یئگ یئاپ ہلِماح ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اہک ےن میرم۔٢٠۔۔۔ورک روکذم یھب اک میرم ںیم )نآرق( باتک روا۔١٦۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ١٩:١٦ میرم
 یھب راکدب ںیم روا ںیہن کت اوھچ ےن رشب یسک ےھجم اگوہ رکنویک اکڑل ںاہ ےریم ہک
 ےھجم ہی ہک ایامرف ےن راگدرورپ ےراہمت )اگوہ( یہنوی ہک اہک )ےن ےتشرف(۔٢١۔ںوہ ںیہن
 ینپا ےئل ےک ںوگول وک سا ہکات )اگ ںورک ادیپ رپ قیرط یسا ےسا ںیم( روا۔ےہ ناسآ

 ۔ےہ اکچوہ ررقم ماک ہی روا ںؤانب )ینابرہم( روا تمحر )ٔہعیرذ( روا یناشن ےس فرط
 ملاع لہا وک ےٹیب ےک نا روا ید کنوھپ حور ینپا ںیم نا ےن مہ وت ۔۔۔۔٭ ٢١:٩١ ایبنالا
 ۔اید انب یناشن ےئل ےک
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 ؟ےہ اتاج ایک روصت ‘‘هدازہش’’ ای ‘‘مکاح’’ اک اینُد سِا ناطیش ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ےد ےھُجت ںیَم تکوش و ناش یک ُنا روا رّایتِخا اراس ہی ہک اہک ےس ُسا روا۔۔۔۔٭ ٦:Y اقُول
 ۔ںُوہ اتید ںُوہ اتہاچ وک سِج روا ےہ درپُس ےریم ہی ہکنُویِک اگ ںُود
 ۔اگ ےئاج ایِد لاِکن رادرَس اک ایُند َبا ۔ےہ یتاج یک تلادع یک ایُند با۔۔۔۔٭ ١٢:٣١ انحُوی
 رادرَس اک ایُند ہکنُویِک اگ ںوُرک ہن ںیتاب یس تُہب ےس ُمت ںیَم دعب ےک سِا۔۔۔۔٭ ٣٠:١Y انحُوی
 ۔ںیِہن ھچُک اک ُسا ںیَم ھجُم روا ےہ اتآ
 ۔ےہ ایگ ایارہھٹ مرجُم رادرَس اک ایُند ہک ےئِل سِا ےراب ےک تلادع۔۔۔۔٭ ١٦:١١ انحُوی

 ںولاو ےنوہ کالہ وت ےہ اڑپ هدرپ رپ یربَخشوُخ یرامہ رگا روا۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ٣:Y ںویھتنرک ٢
 ناہج سِا وک ںولقع یک نِج ےطساو ےک ںونامیِا ےب ُنا ینعی۔Y۔ےہ اڑپ ےطساو ےک یہ
 ۔ےہ ایِد رک اھدَنا ےن ادُخ ےک
 

 دمحُم روا حیسم
 ٭٦٦  66

 ؟اُوہ ادیپ ےس یراونک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 وہ ہلماح یراونک کیا وھکید ۔اگ ےشخب ناشن کیا وک مت پآ دنوادخ نکیل۔۔۔۔٭ ١Y:b هایعسی
 ۔یگ ےھکر لیئاونامع مان اک ُسا هو روا یگ ےنج اٹیب روا یگ
 یک میرم ںام یک ُسا بج ہک یئُوہ حرط سِا شیادَیپ یک حیِسم عوُِسی با۔۔۔۔٭ ١:١٨ یتم
 ترُدق یک ُسدقُلا حوُر هو ےلہپ ےس ےنوہ ےّھٹکا ےک ُنا وت یئگ وہ ھتاس ےک فُسُوی ینگنم
 ۔یئگ یئاپ ہلِماح ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اہک ےن میرم۔٢٠۔۔۔ورک روکذم یھب اک میرم ںیم )نآرق( باتک روا۔١٦۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ١٩:١٦ میرم
 یھب راکدب ںیم روا ںیہن کت اوھچ ےن رشب یسک ےھجم اگوہ رکنویک اکڑل ںاہ ےریم ہک
 ےھجم ہی ہک ایامرف ےن راگدرورپ ےراہمت )اگوہ( یہنوی ہک اہک )ےن ےتشرف(۔٢١۔ںوہ ںیہن
 ینپا ےئل ےک ںوگول وک سا ہکات )اگ ںورک ادیپ رپ قیرط یسا ےسا ںیم( روا۔ےہ ناسآ

 ۔ےہ اکچوہ ررقم ماک ہی روا ںؤانب )ینابرہم( روا تمحر )ٔہعیرذ( روا یناشن ےس فرط
 ملاع لہا وک ےٹیب ےک نا روا ید کنوھپ حور ینپا ںیم نا ےن مہ وت ۔۔۔۔٭ ٢١:٩١ ایبنالا
 ۔اید انب یناشن ےئل ےک
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 ؟اھت کاپ ےس هانُگ حیسمےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ۔ےہ سوُُّدق اک ادُخ ۔۔ُوت ۔۔ عوُِسی َےا ہک۔۔۔۔٭ ١:٢Y سقرم
 ںیم ُسا روا ےہ اچّس هو ےہ اتہاچ تّزِع یک ےلاو ےنجیھب ےنپا وج نِکیل۔۔۔۔٭ ١٨:b انحُوی
 ۔ںیہہن یتساران
 نیِقی اریم وت ںُوہ اتلوب چَس ںیَم رگا؟ےہ اترک تِباث هانُگ رپ ھجُم نوَک ںیم ُمت۔۔۔۔٭ Y٦:٨ انحُوی
 ۔؟ےترک ںیِہن ںُویِک
 هانُگ ےطساو ےرامہ ےن ُسا وک یُسا اھت ہن ِفقاو ےس هانُگ وج۔۔۔۔٭ ۵:٢١ ںویھتنرک ٢
 ۔ ایارہھٹ

 ہنُم ےک ُسا ہن روا ایِک هانُگ ےن ُسا ہن ۔٢٢۔۔۔حیِسم ہکنُویِک۔٢١۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ٢:٢١ سرطپ ١
 ۔یلِکن تاب یک رکم یئوک ےس
 ےئاج ےل اھُٹا وک ںوہانُگ ہک اھت أُوہ ِرہاظ ےئِل سِا هو ہک وہ ےتناج ُمت روا۔۔۔۔٭ ٣:۵ انحُوی ١
 ۔ںیِہن هانُگ ںیم تاذ یک ُسا روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حور روا ںیک اطع ںایناشن یئوہ یلھک ےن مہ وک میرم نب ٰیسیع روا۔۔۔۔٭ ٢:٢۵٣ ةرقبلا
 ۔ید ددم وک نا ےس سدقلا
 ںوہ )ہتشرف ینعی( اوہ اجیھب اک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم ہک اہک ےن ںوہنا۔۔۔۔٭ ١٩:١٩ میرم
 ۔ںوشخب اکڑل هزیکاپ ںیہمت ہک )ںوہ ایآ ےئل سا روا(
 

 ٭ ٦٨ 68

 اتھکر ملع روا تمکح یک ترُدق ٰیلعا حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےُرب ںیم ںولِد ےنپا ںُویِک ُمت ہک اہک ےک رک مُولعم لایخ ےک ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ Y:٩ یتم
 ؟وہ ےتال لایخ
 ناسنِا ہک ۔Y٦۔؟ےئال ہن ںُویِک ےُسا ُمت اہک ےس ُنا ےن ںوہنِا روا ۔Y۵۔۔۔۔٭ Y٦ ۔ b:Y۵ انحُوی
 ۔ایِک ںیِہن مالک اسَیا یھبک ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ایند وج )روا( اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم۔Y۵۔۔۔٭ Y٨ ۔ Y۵:٣ نارمع لا
 روا )انھڑپ( انھکل ںیہنا هو روا۔Y٨۔اگوہ ےس ںیم ںوصاخ )ےک ادخ( روا وربآاب ںیم ترخآ
 ۔اگ ےئاھکس لیجنا روا تاروت روا یئاناد
 ےراہمت ںیم ہک ےگل ےنہک وت ےئآ رک ےل ںایناشن ٰیسیع بج روا۔۔۔۔٭ Y٣:٦٣ فُرخرلا
 رک فالتخا مت ںیم نج ںیتاب ضعب ہک ےئل سا زین ۔ںوہ ایآ رک ےل )باتک یک( یئاناد ساپ
 ۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ۔ںود اھجمس وک مت وہ ےہر
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 ؟اھت کاپ ےس هانُگ حیسمےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ۔ےہ سوُُّدق اک ادُخ ۔۔ُوت ۔۔ عوُِسی َےا ہک۔۔۔۔٭ ١:٢Y سقرم
 ںیم ُسا روا ےہ اچّس هو ےہ اتہاچ تّزِع یک ےلاو ےنجیھب ےنپا وج نِکیل۔۔۔۔٭ ١٨:b انحُوی
 ۔ںیہہن یتساران
 نیِقی اریم وت ںُوہ اتلوب چَس ںیَم رگا؟ےہ اترک تِباث هانُگ رپ ھجُم نوَک ںیم ُمت۔۔۔۔٭ Y٦:٨ انحُوی
 ۔؟ےترک ںیِہن ںُویِک
 هانُگ ےطساو ےرامہ ےن ُسا وک یُسا اھت ہن ِفقاو ےس هانُگ وج۔۔۔۔٭ ۵:٢١ ںویھتنرک ٢
 ۔ ایارہھٹ

 ہنُم ےک ُسا ہن روا ایِک هانُگ ےن ُسا ہن ۔٢٢۔۔۔حیِسم ہکنُویِک۔٢١۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ٢:٢١ سرطپ ١
 ۔یلِکن تاب یک رکم یئوک ےس
 ےئاج ےل اھُٹا وک ںوہانُگ ہک اھت أُوہ ِرہاظ ےئِل سِا هو ہک وہ ےتناج ُمت روا۔۔۔۔٭ ٣:۵ انحُوی ١
 ۔ںیِہن هانُگ ںیم تاذ یک ُسا روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حور روا ںیک اطع ںایناشن یئوہ یلھک ےن مہ وک میرم نب ٰیسیع روا۔۔۔۔٭ ٢:٢۵٣ ةرقبلا
 ۔ید ددم وک نا ےس سدقلا
 ںوہ )ہتشرف ینعی( اوہ اجیھب اک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم ہک اہک ےن ںوہنا۔۔۔۔٭ ١٩:١٩ میرم
 ۔ںوشخب اکڑل هزیکاپ ںیہمت ہک )ںوہ ایآ ےئل سا روا(
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 اتھکر ملع روا تمکح یک ترُدق ٰیلعا حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےُرب ںیم ںولِد ےنپا ںُویِک ُمت ہک اہک ےک رک مُولعم لایخ ےک ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ Y:٩ یتم
 ؟وہ ےتال لایخ
 ناسنِا ہک ۔Y٦۔؟ےئال ہن ںُویِک ےُسا ُمت اہک ےس ُنا ےن ںوہنِا روا ۔Y۵۔۔۔۔٭ Y٦ ۔ b:Y۵ انحُوی
 ۔ایِک ںیِہن مالک اسَیا یھبک ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ایند وج )روا( اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم۔Y۵۔۔۔٭ Y٨ ۔ Y۵:٣ نارمع لا
 روا )انھڑپ( انھکل ںیہنا هو روا۔Y٨۔اگوہ ےس ںیم ںوصاخ )ےک ادخ( روا وربآاب ںیم ترخآ
 ۔اگ ےئاھکس لیجنا روا تاروت روا یئاناد
 ےراہمت ںیم ہک ےگل ےنہک وت ےئآ رک ےل ںایناشن ٰیسیع بج روا۔۔۔۔٭ Y٣:٦٣ فُرخرلا
 رک فالتخا مت ںیم نج ںیتاب ضعب ہک ےئل سا زین ۔ںوہ ایآ رک ےل )باتک یک( یئاناد ساپ
 ۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ۔ںود اھجمس وک مت وہ ےہر
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 ؟اھت کاپ ےس هانُگ حیسمےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ۔ےہ سوُُّدق اک ادُخ ۔۔ُوت ۔۔ عوُِسی َےا ہک۔۔۔۔٭ ١:٢Y سقرم
 ںیم ُسا روا ےہ اچّس هو ےہ اتہاچ تّزِع یک ےلاو ےنجیھب ےنپا وج نِکیل۔۔۔۔٭ ١٨:b انحُوی
 ۔ںیہہن یتساران
 نیِقی اریم وت ںُوہ اتلوب چَس ںیَم رگا؟ےہ اترک تِباث هانُگ رپ ھجُم نوَک ںیم ُمت۔۔۔۔٭ Y٦:٨ انحُوی
 ۔؟ےترک ںیِہن ںُویِک
 هانُگ ےطساو ےرامہ ےن ُسا وک یُسا اھت ہن ِفقاو ےس هانُگ وج۔۔۔۔٭ ۵:٢١ ںویھتنرک ٢
 ۔ ایارہھٹ

 ہنُم ےک ُسا ہن روا ایِک هانُگ ےن ُسا ہن ۔٢٢۔۔۔حیِسم ہکنُویِک۔٢١۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ٢:٢١ سرطپ ١
 ۔یلِکن تاب یک رکم یئوک ےس
 ےئاج ےل اھُٹا وک ںوہانُگ ہک اھت أُوہ ِرہاظ ےئِل سِا هو ہک وہ ےتناج ُمت روا۔۔۔۔٭ ٣:۵ انحُوی ١
 ۔ںیِہن هانُگ ںیم تاذ یک ُسا روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حور روا ںیک اطع ںایناشن یئوہ یلھک ےن مہ وک میرم نب ٰیسیع روا۔۔۔۔٭ ٢:٢۵٣ ةرقبلا
 ۔ید ددم وک نا ےس سدقلا
 ںوہ )ہتشرف ینعی( اوہ اجیھب اک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم ہک اہک ےن ںوہنا۔۔۔۔٭ ١٩:١٩ میرم
 ۔ںوشخب اکڑل هزیکاپ ںیہمت ہک )ںوہ ایآ ےئل سا روا(
 

 ٭ ٦٨ 68

 اتھکر ملع روا تمکح یک ترُدق ٰیلعا حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےُرب ںیم ںولِد ےنپا ںُویِک ُمت ہک اہک ےک رک مُولعم لایخ ےک ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ Y:٩ یتم
 ؟وہ ےتال لایخ
 ناسنِا ہک ۔Y٦۔؟ےئال ہن ںُویِک ےُسا ُمت اہک ےس ُنا ےن ںوہنِا روا ۔Y۵۔۔۔۔٭ Y٦ ۔ b:Y۵ انحُوی
 ۔ایِک ںیِہن مالک اسَیا یھبک ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ایند وج )روا( اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم۔Y۵۔۔۔٭ Y٨ ۔ Y۵:٣ نارمع لا
 روا )انھڑپ( انھکل ںیہنا هو روا۔Y٨۔اگوہ ےس ںیم ںوصاخ )ےک ادخ( روا وربآاب ںیم ترخآ
 ۔اگ ےئاھکس لیجنا روا تاروت روا یئاناد
 ےراہمت ںیم ہک ےگل ےنہک وت ےئآ رک ےل ںایناشن ٰیسیع بج روا۔۔۔۔٭ Y٣:٦٣ فُرخرلا
 رک فالتخا مت ںیم نج ںیتاب ضعب ہک ےئل سا زین ۔ںوہ ایآ رک ےل )باتک یک( یئاناد ساپ
 ۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ۔ںود اھجمس وک مت وہ ےہر
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 ؟اھت کاپ ےس هانُگ حیسمےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ۔ےہ سوُُّدق اک ادُخ ۔۔ُوت ۔۔ عوُِسی َےا ہک۔۔۔۔٭ ١:٢Y سقرم
 ںیم ُسا روا ےہ اچّس هو ےہ اتہاچ تّزِع یک ےلاو ےنجیھب ےنپا وج نِکیل۔۔۔۔٭ ١٨:b انحُوی
 ۔ںیہہن یتساران
 نیِقی اریم وت ںُوہ اتلوب چَس ںیَم رگا؟ےہ اترک تِباث هانُگ رپ ھجُم نوَک ںیم ُمت۔۔۔۔٭ Y٦:٨ انحُوی
 ۔؟ےترک ںیِہن ںُویِک
 هانُگ ےطساو ےرامہ ےن ُسا وک یُسا اھت ہن ِفقاو ےس هانُگ وج۔۔۔۔٭ ۵:٢١ ںویھتنرک ٢
 ۔ ایارہھٹ

 ہنُم ےک ُسا ہن روا ایِک هانُگ ےن ُسا ہن ۔٢٢۔۔۔حیِسم ہکنُویِک۔٢١۔۔۔۔٭ ٢٢ ۔ ٢:٢١ سرطپ ١
 ۔یلِکن تاب یک رکم یئوک ےس
 ےئاج ےل اھُٹا وک ںوہانُگ ہک اھت أُوہ ِرہاظ ےئِل سِا هو ہک وہ ےتناج ُمت روا۔۔۔۔٭ ٣:۵ انحُوی ١
 ۔ںیِہن هانُگ ںیم تاذ یک ُسا روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حور روا ںیک اطع ںایناشن یئوہ یلھک ےن مہ وک میرم نب ٰیسیع روا۔۔۔۔٭ ٢:٢۵٣ ةرقبلا
 ۔ید ددم وک نا ےس سدقلا
 ںوہ )ہتشرف ینعی( اوہ اجیھب اک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم ہک اہک ےن ںوہنا۔۔۔۔٭ ١٩:١٩ میرم
 ۔ںوشخب اکڑل هزیکاپ ںیہمت ہک )ںوہ ایآ ےئل سا روا(
 

 ٭ ٦٨ 68

 اتھکر ملع روا تمکح یک ترُدق ٰیلعا حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےُرب ںیم ںولِد ےنپا ںُویِک ُمت ہک اہک ےک رک مُولعم لایخ ےک ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ Y:٩ یتم
 ؟وہ ےتال لایخ
 ناسنِا ہک ۔Y٦۔؟ےئال ہن ںُویِک ےُسا ُمت اہک ےس ُنا ےن ںوہنِا روا ۔Y۵۔۔۔۔٭ Y٦ ۔ b:Y۵ انحُوی
 ۔ایِک ںیِہن مالک اسَیا یھبک ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ایند وج )روا( اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم۔Y۵۔۔۔٭ Y٨ ۔ Y۵:٣ نارمع لا
 روا )انھڑپ( انھکل ںیہنا هو روا۔Y٨۔اگوہ ےس ںیم ںوصاخ )ےک ادخ( روا وربآاب ںیم ترخآ
 ۔اگ ےئاھکس لیجنا روا تاروت روا یئاناد
 ےراہمت ںیم ہک ےگل ےنہک وت ےئآ رک ےل ںایناشن ٰیسیع بج روا۔۔۔۔٭ Y٣:٦٣ فُرخرلا
 رک فالتخا مت ںیم نج ںیتاب ضعب ہک ےئل سا زین ۔ںوہ ایآ رک ےل )باتک یک( یئاناد ساپ
 ۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ۔ںود اھجمس وک مت وہ ےہر
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 یگدنز وک ںودرُم روا ےنرک تازجعم  حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت اتھکر توق ترُدق ٰیلعا یک ےنید

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا روا یک ّتنِم یک ُسا رک آ ساپ ےک ُسا ےن یھڑوک کیاروا۔Y٠۔۔۔۔٭ Y۵ ۔ Y٠:١ سقرم
 اتکس رک فاص کاپ ےھجُم وت ےہاچ ُوت رگا اہک ےس ُسارک کیٹ ےنٹُھگ ےنماس ےک
 اتہاچ ںیَم اہک ےس ُسا رکوھُچ ےُسا روا ایاھڑب ھتاہ رک اھک سرت رپ ُسا ےن ُسا ۔Y١۔ےہ
 ۔اجوہ فاص کاپُوت ۔ںُوہ
 ۔ایآ ساپ ےک ُنا أُوہ اتلچ رپ لیھِج هو۔۔۔۔٭ Y٨:٦ سقرم
 عوُِسی۔٢۵۔ایگرم رزعل ہک ایِد ہہک فاص ےس ُنا ےن عوُِسی بت۔١Y۔۔۔۔٭ YY ۔ ١١:١Y انحُوی
 رزعل َےا ہک اراُکپ ےس زاوآ دنُلب ےن ُسا۔Y٣۔ںُوہ ںیَم وت یگدنِز روا تمایِق اہک ےس ُسا ےن
 ۔ایآ لِکن ےئُوہ ےھدنب ںٔواپ ھتاہ ےس نفَک هو اھت ایگرم وج۔YY۔آ لِکن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا۔Y٩۔اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم مان اک سج۔Y۵۔۔۔۔٭ ۵٠ ۔ Y۵:٣ نارمع لا
 اتید لاڈ ناج ںیم ےدرم ےس مکح ےک ادخ روا ںوہ اتید رک تسردنت وک صربا روا ےھدنا
 ۔ںوہ
 رک اگنچ ےس مکح ےریم وک ےلاو غاد دیفس روا ےھدنا داز ردام روا۔۔۔۔٭ ۵:١١٠ هدئاملا
 ۔ےھت ےترک اڑھک لاکن )ےس ربق ےکرک هدنز( ےس مکح ےریم وک ےدرم روا ےھت ےتید
 ۔ںیہ تازجعم ٣b ےک عوسی ںیم لیجنا :ٹون
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 روا نامیا ےس ںوناسنا مامت وک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ےہ قح اک مکُح ےک  یرادربنامرف

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔حیِسم ینعی ےہ یہ کیا یداہ اراہُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢٣:١٠ یتم
 رپ ںومکُح ےریم وتوہ ےتھکر ّتبحم ےس ھجُم ُمت رگا۔١۵۔۔۔۔٭٢Y ۔ ٢١ روا ١۵:١Y انحُوی

 ےس ھجُم یہُو ےہ اترک لمع رپ ُنا هو روا ںیہ مکُح ےریم ساپ ےک سِج۔٢١۔ےگورک لمع
 ےرک لمع رپ مالک ےریم هو وت ےھکر ّتبحم ےس ھجُم یئوک رگا۔٢٣۔ےہ اتھکر ّتبحم
 ۔اترک ںیِہن لمع رپ مالک ےریم هو اتھکر ںیِہن ّتبحم ےس ھجُم وج۔٢Y۔اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےل یناشن ےس فرط یک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم روا۔۵٠۔۔۔۔٭ ۵۵ روا ٣:۵٠ نارمع لا
 تدم یک ےنہر ںیم ایند یراہمت ںیم۔۵۵۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ںوہ ایآ رک
 وک نا ےگ ںیرک یوریپ یراہمت گول وج روا۔۔۔اگ ںول اھٹا فرط ینپا وک مت ےکرک یروپ
 ۔اگ ںوھکر )بلاغو( قئاف کت تمایق رپ ںورفاک
 ںیم سا )وگول ہک ود ہہک( وت ۔ںیہ یناشن یک تمایق هو روا۔61۔۔۔۔٭ ٦٣ روا Y٣:٦١ فُرخرلا

 یک( یئاناد ساپ ےراہمت ںیم۔63۔۔۔ےہ ہتسر اھدیس یہی ۔ولچ ےھچیپ ےریم روا ورک ہن کش
 ۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ۔۔ ۔ںوہ ایآ رک ےل )باتک
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 یگدنز وک ںودرُم روا ےنرک تازجعم  حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت اتھکر توق ترُدق ٰیلعا یک ےنید

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا روا یک ّتنِم یک ُسا رک آ ساپ ےک ُسا ےن یھڑوک کیاروا۔Y٠۔۔۔۔٭ Y۵ ۔ Y٠:١ سقرم
 اتکس رک فاص کاپ ےھجُم وت ےہاچ ُوت رگا اہک ےس ُسارک کیٹ ےنٹُھگ ےنماس ےک
 اتہاچ ںیَم اہک ےس ُسا رکوھُچ ےُسا روا ایاھڑب ھتاہ رک اھک سرت رپ ُسا ےن ُسا ۔Y١۔ےہ
 ۔اجوہ فاص کاپُوت ۔ںُوہ
 ۔ایآ ساپ ےک ُنا أُوہ اتلچ رپ لیھِج هو۔۔۔۔٭ Y٨:٦ سقرم
 عوُِسی۔٢۵۔ایگرم رزعل ہک ایِد ہہک فاص ےس ُنا ےن عوُِسی بت۔١Y۔۔۔۔٭ YY ۔ ١١:١Y انحُوی
 رزعل َےا ہک اراُکپ ےس زاوآ دنُلب ےن ُسا۔Y٣۔ںُوہ ںیَم وت یگدنِز روا تمایِق اہک ےس ُسا ےن
 ۔ایآ لِکن ےئُوہ ےھدنب ںٔواپ ھتاہ ےس نفَک هو اھت ایگرم وج۔YY۔آ لِکن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا۔Y٩۔اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم مان اک سج۔Y۵۔۔۔۔٭ ۵٠ ۔ Y۵:٣ نارمع لا
 اتید لاڈ ناج ںیم ےدرم ےس مکح ےک ادخ روا ںوہ اتید رک تسردنت وک صربا روا ےھدنا
 ۔ںوہ
 رک اگنچ ےس مکح ےریم وک ےلاو غاد دیفس روا ےھدنا داز ردام روا۔۔۔۔٭ ۵:١١٠ هدئاملا
 ۔ےھت ےترک اڑھک لاکن )ےس ربق ےکرک هدنز( ےس مکح ےریم وک ےدرم روا ےھت ےتید
 ۔ںیہ تازجعم ٣b ےک عوسی ںیم لیجنا :ٹون

 ٭٠´ 70

 روا نامیا ےس ںوناسنا مامت وک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ےہ قح اک مکُح ےک  یرادربنامرف

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔حیِسم ینعی ےہ یہ کیا یداہ اراہُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢٣:١٠ یتم
 رپ ںومکُح ےریم وتوہ ےتھکر ّتبحم ےس ھجُم ُمت رگا۔١۵۔۔۔۔٭٢Y ۔ ٢١ روا ١۵:١Y انحُوی

 ےس ھجُم یہُو ےہ اترک لمع رپ ُنا هو روا ںیہ مکُح ےریم ساپ ےک سِج۔٢١۔ےگورک لمع
 ےرک لمع رپ مالک ےریم هو وت ےھکر ّتبحم ےس ھجُم یئوک رگا۔٢٣۔ےہ اتھکر ّتبحم
 ۔اترک ںیِہن لمع رپ مالک ےریم هو اتھکر ںیِہن ّتبحم ےس ھجُم وج۔٢Y۔اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےل یناشن ےس فرط یک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم روا۔۵٠۔۔۔۔٭ ۵۵ روا ٣:۵٠ نارمع لا
 تدم یک ےنہر ںیم ایند یراہمت ںیم۔۵۵۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ںوہ ایآ رک
 وک نا ےگ ںیرک یوریپ یراہمت گول وج روا۔۔۔اگ ںول اھٹا فرط ینپا وک مت ےکرک یروپ
 ۔اگ ںوھکر )بلاغو( قئاف کت تمایق رپ ںورفاک
 ںیم سا )وگول ہک ود ہہک( وت ۔ںیہ یناشن یک تمایق هو روا۔61۔۔۔۔٭ ٦٣ روا Y٣:٦١ فُرخرلا

 یک( یئاناد ساپ ےراہمت ںیم۔63۔۔۔ےہ ہتسر اھدیس یہی ۔ولچ ےھچیپ ےریم روا ورک ہن کش
 ۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ۔۔ ۔ںوہ ایآ رک ےل )باتک
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 یگدنز وک ںودرُم روا ےنرک تازجعم  حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت اتھکر توق ترُدق ٰیلعا یک ےنید

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا روا یک ّتنِم یک ُسا رک آ ساپ ےک ُسا ےن یھڑوک کیاروا۔Y٠۔۔۔۔٭ Y۵ ۔ Y٠:١ سقرم
 اتکس رک فاص کاپ ےھجُم وت ےہاچ ُوت رگا اہک ےس ُسارک کیٹ ےنٹُھگ ےنماس ےک
 اتہاچ ںیَم اہک ےس ُسا رکوھُچ ےُسا روا ایاھڑب ھتاہ رک اھک سرت رپ ُسا ےن ُسا ۔Y١۔ےہ
 ۔اجوہ فاص کاپُوت ۔ںُوہ
 ۔ایآ ساپ ےک ُنا أُوہ اتلچ رپ لیھِج هو۔۔۔۔٭ Y٨:٦ سقرم
 عوُِسی۔٢۵۔ایگرم رزعل ہک ایِد ہہک فاص ےس ُنا ےن عوُِسی بت۔١Y۔۔۔۔٭ YY ۔ ١١:١Y انحُوی
 رزعل َےا ہک اراُکپ ےس زاوآ دنُلب ےن ُسا۔Y٣۔ںُوہ ںیَم وت یگدنِز روا تمایِق اہک ےس ُسا ےن
 ۔ایآ لِکن ےئُوہ ےھدنب ںٔواپ ھتاہ ےس نفَک هو اھت ایگرم وج۔YY۔آ لِکن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا۔Y٩۔اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم مان اک سج۔Y۵۔۔۔۔٭ ۵٠ ۔ Y۵:٣ نارمع لا
 اتید لاڈ ناج ںیم ےدرم ےس مکح ےک ادخ روا ںوہ اتید رک تسردنت وک صربا روا ےھدنا
 ۔ںوہ
 رک اگنچ ےس مکح ےریم وک ےلاو غاد دیفس روا ےھدنا داز ردام روا۔۔۔۔٭ ۵:١١٠ هدئاملا
 ۔ےھت ےترک اڑھک لاکن )ےس ربق ےکرک هدنز( ےس مکح ےریم وک ےدرم روا ےھت ےتید
 ۔ںیہ تازجعم ٣b ےک عوسی ںیم لیجنا :ٹون

 ٭٠´ 70

 روا نامیا ےس ںوناسنا مامت وک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ےہ قح اک مکُح ےک  یرادربنامرف

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔حیِسم ینعی ےہ یہ کیا یداہ اراہُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢٣:١٠ یتم
 رپ ںومکُح ےریم وتوہ ےتھکر ّتبحم ےس ھجُم ُمت رگا۔١۵۔۔۔۔٭٢Y ۔ ٢١ روا ١۵:١Y انحُوی

 ےس ھجُم یہُو ےہ اترک لمع رپ ُنا هو روا ںیہ مکُح ےریم ساپ ےک سِج۔٢١۔ےگورک لمع
 ےرک لمع رپ مالک ےریم هو وت ےھکر ّتبحم ےس ھجُم یئوک رگا۔٢٣۔ےہ اتھکر ّتبحم
 ۔اترک ںیِہن لمع رپ مالک ےریم هو اتھکر ںیِہن ّتبحم ےس ھجُم وج۔٢Y۔اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےل یناشن ےس فرط یک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم روا۔۵٠۔۔۔۔٭ ۵۵ روا ٣:۵٠ نارمع لا
 تدم یک ےنہر ںیم ایند یراہمت ںیم۔۵۵۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ںوہ ایآ رک
 وک نا ےگ ںیرک یوریپ یراہمت گول وج روا۔۔۔اگ ںول اھٹا فرط ینپا وک مت ےکرک یروپ
 ۔اگ ںوھکر )بلاغو( قئاف کت تمایق رپ ںورفاک
 ںیم سا )وگول ہک ود ہہک( وت ۔ںیہ یناشن یک تمایق هو روا۔61۔۔۔۔٭ ٦٣ روا Y٣:٦١ فُرخرلا

 یک( یئاناد ساپ ےراہمت ںیم۔63۔۔۔ےہ ہتسر اھدیس یہی ۔ولچ ےھچیپ ےریم روا ورک ہن کش
 ۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ۔۔ ۔ںوہ ایآ رک ےل )باتک
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 یگدنز وک ںودرُم روا ےنرک تازجعم  حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت اتھکر توق ترُدق ٰیلعا یک ےنید

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا روا یک ّتنِم یک ُسا رک آ ساپ ےک ُسا ےن یھڑوک کیاروا۔Y٠۔۔۔۔٭ Y۵ ۔ Y٠:١ سقرم
 اتکس رک فاص کاپ ےھجُم وت ےہاچ ُوت رگا اہک ےس ُسارک کیٹ ےنٹُھگ ےنماس ےک
 اتہاچ ںیَم اہک ےس ُسا رکوھُچ ےُسا روا ایاھڑب ھتاہ رک اھک سرت رپ ُسا ےن ُسا ۔Y١۔ےہ
 ۔اجوہ فاص کاپُوت ۔ںُوہ
 ۔ایآ ساپ ےک ُنا أُوہ اتلچ رپ لیھِج هو۔۔۔۔٭ Y٨:٦ سقرم
 عوُِسی۔٢۵۔ایگرم رزعل ہک ایِد ہہک فاص ےس ُنا ےن عوُِسی بت۔١Y۔۔۔۔٭ YY ۔ ١١:١Y انحُوی
 رزعل َےا ہک اراُکپ ےس زاوآ دنُلب ےن ُسا۔Y٣۔ںُوہ ںیَم وت یگدنِز روا تمایِق اہک ےس ُسا ےن
 ۔ایآ لِکن ےئُوہ ےھدنب ںٔواپ ھتاہ ےس نفَک هو اھت ایگرم وج۔YY۔آ لِکن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا۔Y٩۔اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم مان اک سج۔Y۵۔۔۔۔٭ ۵٠ ۔ Y۵:٣ نارمع لا
 اتید لاڈ ناج ںیم ےدرم ےس مکح ےک ادخ روا ںوہ اتید رک تسردنت وک صربا روا ےھدنا
 ۔ںوہ
 رک اگنچ ےس مکح ےریم وک ےلاو غاد دیفس روا ےھدنا داز ردام روا۔۔۔۔٭ ۵:١١٠ هدئاملا
 ۔ےھت ےترک اڑھک لاکن )ےس ربق ےکرک هدنز( ےس مکح ےریم وک ےدرم روا ےھت ےتید
 ۔ںیہ تازجعم ٣b ےک عوسی ںیم لیجنا :ٹون

 ٭٠´ 70

 روا نامیا ےس ںوناسنا مامت وک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ےہ قح اک مکُح ےک  یرادربنامرف

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔حیِسم ینعی ےہ یہ کیا یداہ اراہُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢٣:١٠ یتم
 رپ ںومکُح ےریم وتوہ ےتھکر ّتبحم ےس ھجُم ُمت رگا۔١۵۔۔۔۔٭٢Y ۔ ٢١ روا ١۵:١Y انحُوی

 ےس ھجُم یہُو ےہ اترک لمع رپ ُنا هو روا ںیہ مکُح ےریم ساپ ےک سِج۔٢١۔ےگورک لمع
 ےرک لمع رپ مالک ےریم هو وت ےھکر ّتبحم ےس ھجُم یئوک رگا۔٢٣۔ےہ اتھکر ّتبحم
 ۔اترک ںیِہن لمع رپ مالک ےریم هو اتھکر ںیِہن ّتبحم ےس ھجُم وج۔٢Y۔اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےل یناشن ےس فرط یک راگدرورپ ےراہمت وت ںیم روا۔۵٠۔۔۔۔٭ ۵۵ روا ٣:۵٠ نارمع لا
 تدم یک ےنہر ںیم ایند یراہمت ںیم۔۵۵۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ںوہ ایآ رک
 وک نا ےگ ںیرک یوریپ یراہمت گول وج روا۔۔۔اگ ںول اھٹا فرط ینپا وک مت ےکرک یروپ
 ۔اگ ںوھکر )بلاغو( قئاف کت تمایق رپ ںورفاک
 ںیم سا )وگول ہک ود ہہک( وت ۔ںیہ یناشن یک تمایق هو روا۔61۔۔۔۔٭ ٦٣ روا Y٣:٦١ فُرخرلا

 یک( یئاناد ساپ ےراہمت ںیم۔63۔۔۔ےہ ہتسر اھدیس یہی ۔ولچ ےھچیپ ےریم روا ورک ہن کش
 ۔ونام اہک اریم روا ورڈ ےس ادخ وت ۔۔ ۔ںوہ ایآ رک ےل )باتک

 
 

	



 ٭١´ 71

 یک ‘‘احیسم’’ روطب تخانش یک حیسم عوسی ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )حوسمم( ؟ےہ یتاج

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا ےن عوُِسی۔64۔ےد ہہک ےس مہ وت ےہ حیِسم اٹَیب اک ادُخ ُوت رگا۔63۔۔۔۔٭ ٦Y ۔ ٢٦:٦٣ یتم
 ۔ایِد ہہک دوُخ ےنُوت اہک ےس
 ۔ایگ لِم حیِسم ینعی ُستسرِخ وک مہ۔۔۔۔٭ Y١:١ انحُوی
 ُستسِرخ وج حیسم ہک ںوہ یتناج ںیم اہک ےس ُسا ےن تروع۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٦ ۔ ٢۵:Y انحُوی
 اہک ےس ُسا ےن عوسی۔٢٦ْ۔اگیداتب ںیتاب بس ںیمہ وت اگیئآ هو بج ۔ےہ الاو ےنآ ےہ اتالہک
ْ ۔ںوہ یہو ںوہ اہر لوب ےس ھُجت وج ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مان اک سجےہ اتید تراشب یک ضیف کیا ےس فرط ینپا وک مت ادخ۔۔۔۔٭ Y۵:٣ نارمع لا
 ۔ اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم
 ےک ادخ ہن ےھت ادخ ہن( ٰیسیع ےٹیب ےک میرم )ینعی( حیسم۔171۔۔۔۔٭ ١b٢ ۔ ١b١:Y اسنلا
 ںیہن راع ےس تاب سا حیسم۔١b٢۔ےھت )تراشب( ٔہملک اک روا لوسر ےک ادخ )ہکلب ےٹیب
 ۔ںوہ ےدنب ےک ادخ ہک ےتھکر
 ظفل روا ںیہ ےئُوہ لامعتسا راب ۵۵٨ ںیم ہمان دہع ےئن ‘‘حیسم’’ ای ‘‘احیسم’’ ظافلا :ٹون
 ۔ےہ اُوہ لامعتسا ےئلیک ےنید ہلاوح اک حیسم راب ١٠ ںیم نآُرق ‘‘احیسم’’
 

 ٭٢´ 72

 اتاج اید مالک اک ادُخ روطب ہلاوح اک حیسم ہکےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )� میلک؍سوگول( ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ادُخ مالک روا اھت ھتاس ےک ادُخ مالک روا اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ Y١ روا ٣ ۔ ١:١ انحُوی
 وج روا ںیئُوہ ادَیپ ےس ہلیِسو ےک ُسا ںیزیِچ بس۔٣۔اھت ھتاس ےک ادُخ ںیم ادتبِا یہی۔٢۔اھت
 مالک روا۔١Y۔یئُوہ ںیِہن ادَیپ رَیغب ےک ُسا یھب زیِچ یئوک ےس ںیم ُسا ےہ اُؤہ ادَیپ ھچُک
 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم
 روا هاشداب اک ںوہاشداب۔١٦۔ےہ اتالہک ادُخ ِمالک مان اک ُسا روا۔١٣۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ ١٩:١٣ ہفشاکُم
 ۔دنوادُخ اک ںودنوادُخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ینعی ضیف ےک ادخ وج ےہ اتید تراشب یک ٰییحی ںیہمت ادخ )ایرکز( ہک۔۔۔۔٭ ٣:٣٩ نارمع لا
 ےنھکر ہن تبغر ےس ںوتروع روا ےگ ںوہ رادرس روا ےگ ںیرک قیدصت یک (ٰیسیع(
 ۔ےگ ںوہ ںیم ںوراک وکین )ینعی( ربمغیپ )ےک ادخ) روا ےلاو
 مان اک سج ےہ اتید تراشب یک ضیف کیا ےس فرط ینپا وک مت ادخ۔۔۔۔٭ Y۵:٣ نارمع لا
 )ےک ادخ( روا وربآاب ںیم ترخآ روا ایند وج )روا( اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم
 ۔اگوہ ےس ںیم ںوصاخ

 
 

	

 ٭١´ 71

 یک ‘‘احیسم’’ روطب تخانش یک حیسم عوسی ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )حوسمم( ؟ےہ یتاج

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا ےن عوُِسی۔64۔ےد ہہک ےس مہ وت ےہ حیِسم اٹَیب اک ادُخ ُوت رگا۔63۔۔۔۔٭ ٦Y ۔ ٢٦:٦٣ یتم
 ۔ایِد ہہک دوُخ ےنُوت اہک ےس
 ۔ایگ لِم حیِسم ینعی ُستسرِخ وک مہ۔۔۔۔٭ Y١:١ انحُوی
 ُستسِرخ وج حیسم ہک ںوہ یتناج ںیم اہک ےس ُسا ےن تروع۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٦ ۔ ٢۵:Y انحُوی
 اہک ےس ُسا ےن عوسی۔٢٦ْ۔اگیداتب ںیتاب بس ںیمہ وت اگیئآ هو بج ۔ےہ الاو ےنآ ےہ اتالہک
ْ ۔ںوہ یہو ںوہ اہر لوب ےس ھُجت وج ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مان اک سجےہ اتید تراشب یک ضیف کیا ےس فرط ینپا وک مت ادخ۔۔۔۔٭ Y۵:٣ نارمع لا
 ۔ اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم
 ےک ادخ ہن ےھت ادخ ہن( ٰیسیع ےٹیب ےک میرم )ینعی( حیسم۔171۔۔۔۔٭ ١b٢ ۔ ١b١:Y اسنلا
 ںیہن راع ےس تاب سا حیسم۔١b٢۔ےھت )تراشب( ٔہملک اک روا لوسر ےک ادخ )ہکلب ےٹیب
 ۔ںوہ ےدنب ےک ادخ ہک ےتھکر
 ظفل روا ںیہ ےئُوہ لامعتسا راب ۵۵٨ ںیم ہمان دہع ےئن ‘‘حیسم’’ ای ‘‘احیسم’’ ظافلا :ٹون
 ۔ےہ اُوہ لامعتسا ےئلیک ےنید ہلاوح اک حیسم راب ١٠ ںیم نآُرق ‘‘احیسم’’
 

 ٭٢´ 72

 اتاج اید مالک اک ادُخ روطب ہلاوح اک حیسم ہکےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )� میلک؍سوگول( ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ادُخ مالک روا اھت ھتاس ےک ادُخ مالک روا اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ Y١ روا ٣ ۔ ١:١ انحُوی
 وج روا ںیئُوہ ادَیپ ےس ہلیِسو ےک ُسا ںیزیِچ بس۔٣۔اھت ھتاس ےک ادُخ ںیم ادتبِا یہی۔٢۔اھت
 مالک روا۔١Y۔یئُوہ ںیِہن ادَیپ رَیغب ےک ُسا یھب زیِچ یئوک ےس ںیم ُسا ےہ اُؤہ ادَیپ ھچُک
 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم
 روا هاشداب اک ںوہاشداب۔١٦۔ےہ اتالہک ادُخ ِمالک مان اک ُسا روا۔١٣۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ ١٩:١٣ ہفشاکُم
 ۔دنوادُخ اک ںودنوادُخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ینعی ضیف ےک ادخ وج ےہ اتید تراشب یک ٰییحی ںیہمت ادخ )ایرکز( ہک۔۔۔۔٭ ٣:٣٩ نارمع لا
 ےنھکر ہن تبغر ےس ںوتروع روا ےگ ںوہ رادرس روا ےگ ںیرک قیدصت یک (ٰیسیع(
 ۔ےگ ںوہ ںیم ںوراک وکین )ینعی( ربمغیپ )ےک ادخ) روا ےلاو
 مان اک سج ےہ اتید تراشب یک ضیف کیا ےس فرط ینپا وک مت ادخ۔۔۔۔٭ Y۵:٣ نارمع لا
 )ےک ادخ( روا وربآاب ںیم ترخآ روا ایند وج )روا( اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم
 ۔اگوہ ےس ںیم ںوصاخ

 
 

	

 ٭١´ 71

 یک ‘‘احیسم’’ روطب تخانش یک حیسم عوسی ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )حوسمم( ؟ےہ یتاج

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا ےن عوُِسی۔64۔ےد ہہک ےس مہ وت ےہ حیِسم اٹَیب اک ادُخ ُوت رگا۔63۔۔۔۔٭ ٦Y ۔ ٢٦:٦٣ یتم
 ۔ایِد ہہک دوُخ ےنُوت اہک ےس
 ۔ایگ لِم حیِسم ینعی ُستسرِخ وک مہ۔۔۔۔٭ Y١:١ انحُوی
 ُستسِرخ وج حیسم ہک ںوہ یتناج ںیم اہک ےس ُسا ےن تروع۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٦ ۔ ٢۵:Y انحُوی
 اہک ےس ُسا ےن عوسی۔٢٦ْ۔اگیداتب ںیتاب بس ںیمہ وت اگیئآ هو بج ۔ےہ الاو ےنآ ےہ اتالہک
ْ ۔ںوہ یہو ںوہ اہر لوب ےس ھُجت وج ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مان اک سجےہ اتید تراشب یک ضیف کیا ےس فرط ینپا وک مت ادخ۔۔۔۔٭ Y۵:٣ نارمع لا
 ۔ اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم
 ےک ادخ ہن ےھت ادخ ہن( ٰیسیع ےٹیب ےک میرم )ینعی( حیسم۔171۔۔۔۔٭ ١b٢ ۔ ١b١:Y اسنلا
 ںیہن راع ےس تاب سا حیسم۔١b٢۔ےھت )تراشب( ٔہملک اک روا لوسر ےک ادخ )ہکلب ےٹیب
 ۔ںوہ ےدنب ےک ادخ ہک ےتھکر
 ظفل روا ںیہ ےئُوہ لامعتسا راب ۵۵٨ ںیم ہمان دہع ےئن ‘‘حیسم’’ ای ‘‘احیسم’’ ظافلا :ٹون
 ۔ےہ اُوہ لامعتسا ےئلیک ےنید ہلاوح اک حیسم راب ١٠ ںیم نآُرق ‘‘احیسم’’
 

 ٭٢´ 72

 اتاج اید مالک اک ادُخ روطب ہلاوح اک حیسم ہکےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )� میلک؍سوگول( ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ادُخ مالک روا اھت ھتاس ےک ادُخ مالک روا اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ Y١ روا ٣ ۔ ١:١ انحُوی
 وج روا ںیئُوہ ادَیپ ےس ہلیِسو ےک ُسا ںیزیِچ بس۔٣۔اھت ھتاس ےک ادُخ ںیم ادتبِا یہی۔٢۔اھت
 مالک روا۔١Y۔یئُوہ ںیِہن ادَیپ رَیغب ےک ُسا یھب زیِچ یئوک ےس ںیم ُسا ےہ اُؤہ ادَیپ ھچُک
 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم
 روا هاشداب اک ںوہاشداب۔١٦۔ےہ اتالہک ادُخ ِمالک مان اک ُسا روا۔١٣۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ ١٩:١٣ ہفشاکُم
 ۔دنوادُخ اک ںودنوادُخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ینعی ضیف ےک ادخ وج ےہ اتید تراشب یک ٰییحی ںیہمت ادخ )ایرکز( ہک۔۔۔۔٭ ٣:٣٩ نارمع لا
 ےنھکر ہن تبغر ےس ںوتروع روا ےگ ںوہ رادرس روا ےگ ںیرک قیدصت یک (ٰیسیع(
 ۔ےگ ںوہ ںیم ںوراک وکین )ینعی( ربمغیپ )ےک ادخ) روا ےلاو
 مان اک سج ےہ اتید تراشب یک ضیف کیا ےس فرط ینپا وک مت ادخ۔۔۔۔٭ Y۵:٣ نارمع لا
 )ےک ادخ( روا وربآاب ںیم ترخآ روا ایند وج )روا( اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم
 ۔اگوہ ےس ںیم ںوصاخ

 
 

	

 ٭١´ 71

 یک ‘‘احیسم’’ روطب تخانش یک حیسم عوسی ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )حوسمم( ؟ےہ یتاج

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا ےن عوُِسی۔64۔ےد ہہک ےس مہ وت ےہ حیِسم اٹَیب اک ادُخ ُوت رگا۔63۔۔۔۔٭ ٦Y ۔ ٢٦:٦٣ یتم
 ۔ایِد ہہک دوُخ ےنُوت اہک ےس
 ۔ایگ لِم حیِسم ینعی ُستسرِخ وک مہ۔۔۔۔٭ Y١:١ انحُوی
 ُستسِرخ وج حیسم ہک ںوہ یتناج ںیم اہک ےس ُسا ےن تروع۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٦ ۔ ٢۵:Y انحُوی
 اہک ےس ُسا ےن عوسی۔٢٦ْ۔اگیداتب ںیتاب بس ںیمہ وت اگیئآ هو بج ۔ےہ الاو ےنآ ےہ اتالہک
ْ ۔ںوہ یہو ںوہ اہر لوب ےس ھُجت وج ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مان اک سجےہ اتید تراشب یک ضیف کیا ےس فرط ینپا وک مت ادخ۔۔۔۔٭ Y۵:٣ نارمع لا
 ۔ اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم
 ےک ادخ ہن ےھت ادخ ہن( ٰیسیع ےٹیب ےک میرم )ینعی( حیسم۔171۔۔۔۔٭ ١b٢ ۔ ١b١:Y اسنلا
 ںیہن راع ےس تاب سا حیسم۔١b٢۔ےھت )تراشب( ٔہملک اک روا لوسر ےک ادخ )ہکلب ےٹیب
 ۔ںوہ ےدنب ےک ادخ ہک ےتھکر
 ظفل روا ںیہ ےئُوہ لامعتسا راب ۵۵٨ ںیم ہمان دہع ےئن ‘‘حیسم’’ ای ‘‘احیسم’’ ظافلا :ٹون
 ۔ےہ اُوہ لامعتسا ےئلیک ےنید ہلاوح اک حیسم راب ١٠ ںیم نآُرق ‘‘احیسم’’
 

 ٭٢´ 72

 اتاج اید مالک اک ادُخ روطب ہلاوح اک حیسم ہکےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )� میلک؍سوگول( ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ادُخ مالک روا اھت ھتاس ےک ادُخ مالک روا اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ Y١ روا ٣ ۔ ١:١ انحُوی
 وج روا ںیئُوہ ادَیپ ےس ہلیِسو ےک ُسا ںیزیِچ بس۔٣۔اھت ھتاس ےک ادُخ ںیم ادتبِا یہی۔٢۔اھت
 مالک روا۔١Y۔یئُوہ ںیِہن ادَیپ رَیغب ےک ُسا یھب زیِچ یئوک ےس ںیم ُسا ےہ اُؤہ ادَیپ ھچُک
 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم
 روا هاشداب اک ںوہاشداب۔١٦۔ےہ اتالہک ادُخ ِمالک مان اک ُسا روا۔١٣۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ ١٩:١٣ ہفشاکُم
 ۔دنوادُخ اک ںودنوادُخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ینعی ضیف ےک ادخ وج ےہ اتید تراشب یک ٰییحی ںیہمت ادخ )ایرکز( ہک۔۔۔۔٭ ٣:٣٩ نارمع لا
 ےنھکر ہن تبغر ےس ںوتروع روا ےگ ںوہ رادرس روا ےگ ںیرک قیدصت یک (ٰیسیع(
 ۔ےگ ںوہ ںیم ںوراک وکین )ینعی( ربمغیپ )ےک ادخ) روا ےلاو
 مان اک سج ےہ اتید تراشب یک ضیف کیا ےس فرط ینپا وک مت ادخ۔۔۔۔٭ Y۵:٣ نارمع لا
 )ےک ادخ( روا وربآاب ںیم ترخآ روا ایند وج )روا( اگوہ میرم نبا ٰیسیع )روہشم روا( حیسم
 ۔اگوہ ےس ںیم ںوصاخ

 
 

	



 ٭٣´ 73

 ادیپ ےنپا رپ روط ےک مالک ےک ادُخ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت دوجوم ےس لبق یھب ےس ےنوہ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 روا ایگ اشخباٹیب کیا وک مہ روا اوہ دلوت اکڑل کیا ےیل ےرامہ ےیل سا۔۔۔۔٭ ٩:٦ هایعسی

 پاب اک تیدبا رداق ےئادخریشم بیجع مان اک ُسا روا یگ وہ رپ ےھدنک ےکُسا تنطلس
 ۔اگ وہ هدازہش اک یتمالس
 ےک ےنوہ لماش ںیم ںورازہ ےک هادوُہی وت ہچرگا هاتارفا محل تیب ےا نکیل۔۔۔۔٭ ۵:٢ هاکیم
 اک لیئارسا روضُح ےریم روا اگ ےلکن صخش کیا ےس ںیم ھجت یھب وت ےہ اٹوھُچ ےئل

 ۔ےہ ےس مّایالا میدق ںاہ قباس ہنامز ردصم اک سا را اگوہ مکاح
 ماہربا ہک ےس ُسا رتشیپ ہک ںُوہ اتہک چَس ےس ُمت ںیَم اہک ےس ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٨:٨۵ انحُوی
 ۔ںُوہ ںیَم أُوہ ادَیپ

 ۔ےہ ںاسکی کت دبا ہکلب جآ روا لک حیِسم عوُِسی۔۔۔۔٭ ١٣:٨ ںویناربع
 وج روا ےہ وج ادُخ دنوادُخ۔٨۔۔ہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔١۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ١b روا ٨ ،١:١ ہفشاکُم
 ۔۔۔ںُوہ اگیموا روا افلا ںیَم ہک ےہ اتامرف َقلطُم ِرِداق ینعی ےہ الاو ےنآ وج روا اھت
 

 ٭±´ 74

 ےک حیسم عوسی ےن مالک یدبا ےک ادُخ ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )لولُح ای سسونیک(؟ایل ندب یناسنا ںیم ےنوہ مسجتم

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 مان اک ُسا روا یگینج اٹَیب روا یگوہ ہلِماح یراونک کیا وھکید۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١:١٨ یتم
 ۔۔ھتاس ےرامہ ادُخ ےہ ہمجرت اک سِج ےگ ںیّھکر لیاُونامِّعا
 یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم مالک روا۔Y١۔ اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ ١Y روا ١:١ انحُوی

 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس
 ےنپا ہکلب۔7۔اھت رپ تروُص یک ادُخ ہچرگا ےن ُسا۔٦ ،عوُِسی حیِسم۔۵۔۔۔۔٭ ٨ ۔ ٢:۵ ںویئپلف
 ۔ایگوہ ہباشُم ےک ںوناسنِا روا یک رّایتِخا تروُص یک مِداخ روا ایِد رک یلاخ وک پآ
 ۔۔تروُص یک ادُخ ےھکیدنا هو۔١۵۔۔۔حیِسم عوُِسی دنوادُخ ےنپا۔٣۔۔۔۔٭ ١۵ روا ١:٣ ںویسلُک
 ۔أُوہ ِرہاظ ںیم مسِج وج هو ینعی۔۔۔۔٭ ٣:١٦ سیھتمت ١

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رفاک کشےب هو ںیہ ادخ میرم نب ٰیسیع ہک ںیہ لئاق ےک تاب سا گول وج۔۔۔۔٭ ۵:١b هدئاملا
 ۔ےہ رداق رپ زیچ رہ ادخ روا ےہ اترک ادیپ ےہ اتہاچ وج هو۔۔۔۔۔ںیہ

 
 

	

 ٭٣´ 73

 ادیپ ےنپا رپ روط ےک مالک ےک ادُخ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت دوجوم ےس لبق یھب ےس ےنوہ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 روا ایگ اشخباٹیب کیا وک مہ روا اوہ دلوت اکڑل کیا ےیل ےرامہ ےیل سا۔۔۔۔٭ ٩:٦ هایعسی

 پاب اک تیدبا رداق ےئادخریشم بیجع مان اک ُسا روا یگ وہ رپ ےھدنک ےکُسا تنطلس
 ۔اگ وہ هدازہش اک یتمالس
 ےک ےنوہ لماش ںیم ںورازہ ےک هادوُہی وت ہچرگا هاتارفا محل تیب ےا نکیل۔۔۔۔٭ ۵:٢ هاکیم
 اک لیئارسا روضُح ےریم روا اگ ےلکن صخش کیا ےس ںیم ھجت یھب وت ےہ اٹوھُچ ےئل

 ۔ےہ ےس مّایالا میدق ںاہ قباس ہنامز ردصم اک سا را اگوہ مکاح
 ماہربا ہک ےس ُسا رتشیپ ہک ںُوہ اتہک چَس ےس ُمت ںیَم اہک ےس ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٨:٨۵ انحُوی
 ۔ںُوہ ںیَم أُوہ ادَیپ

 ۔ےہ ںاسکی کت دبا ہکلب جآ روا لک حیِسم عوُِسی۔۔۔۔٭ ١٣:٨ ںویناربع
 وج روا ےہ وج ادُخ دنوادُخ۔٨۔۔ہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔١۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ١b روا ٨ ،١:١ ہفشاکُم
 ۔۔۔ںُوہ اگیموا روا افلا ںیَم ہک ےہ اتامرف َقلطُم ِرِداق ینعی ےہ الاو ےنآ وج روا اھت
 

 ٭±´ 74

 ےک حیسم عوسی ےن مالک یدبا ےک ادُخ ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )لولُح ای سسونیک(؟ایل ندب یناسنا ںیم ےنوہ مسجتم

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 مان اک ُسا روا یگینج اٹَیب روا یگوہ ہلِماح یراونک کیا وھکید۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١:١٨ یتم
 ۔۔ھتاس ےرامہ ادُخ ےہ ہمجرت اک سِج ےگ ںیّھکر لیاُونامِّعا
 یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم مالک روا۔Y١۔ اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ ١Y روا ١:١ انحُوی

 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس
 ےنپا ہکلب۔7۔اھت رپ تروُص یک ادُخ ہچرگا ےن ُسا۔٦ ،عوُِسی حیِسم۔۵۔۔۔۔٭ ٨ ۔ ٢:۵ ںویئپلف
 ۔ایگوہ ہباشُم ےک ںوناسنِا روا یک رّایتِخا تروُص یک مِداخ روا ایِد رک یلاخ وک پآ
 ۔۔تروُص یک ادُخ ےھکیدنا هو۔١۵۔۔۔حیِسم عوُِسی دنوادُخ ےنپا۔٣۔۔۔۔٭ ١۵ روا ١:٣ ںویسلُک
 ۔أُوہ ِرہاظ ںیم مسِج وج هو ینعی۔۔۔۔٭ ٣:١٦ سیھتمت ١

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رفاک کشےب هو ںیہ ادخ میرم نب ٰیسیع ہک ںیہ لئاق ےک تاب سا گول وج۔۔۔۔٭ ۵:١b هدئاملا
 ۔ےہ رداق رپ زیچ رہ ادخ روا ےہ اترک ادیپ ےہ اتہاچ وج هو۔۔۔۔۔ںیہ

 
 

	

 ٭٣´ 73

 ادیپ ےنپا رپ روط ےک مالک ےک ادُخ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت دوجوم ےس لبق یھب ےس ےنوہ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 روا ایگ اشخباٹیب کیا وک مہ روا اوہ دلوت اکڑل کیا ےیل ےرامہ ےیل سا۔۔۔۔٭ ٩:٦ هایعسی

 پاب اک تیدبا رداق ےئادخریشم بیجع مان اک ُسا روا یگ وہ رپ ےھدنک ےکُسا تنطلس
 ۔اگ وہ هدازہش اک یتمالس
 ےک ےنوہ لماش ںیم ںورازہ ےک هادوُہی وت ہچرگا هاتارفا محل تیب ےا نکیل۔۔۔۔٭ ۵:٢ هاکیم
 اک لیئارسا روضُح ےریم روا اگ ےلکن صخش کیا ےس ںیم ھجت یھب وت ےہ اٹوھُچ ےئل

 ۔ےہ ےس مّایالا میدق ںاہ قباس ہنامز ردصم اک سا را اگوہ مکاح
 ماہربا ہک ےس ُسا رتشیپ ہک ںُوہ اتہک چَس ےس ُمت ںیَم اہک ےس ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٨:٨۵ انحُوی
 ۔ںُوہ ںیَم أُوہ ادَیپ

 ۔ےہ ںاسکی کت دبا ہکلب جآ روا لک حیِسم عوُِسی۔۔۔۔٭ ١٣:٨ ںویناربع
 وج روا ےہ وج ادُخ دنوادُخ۔٨۔۔ہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔١۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ١b روا ٨ ،١:١ ہفشاکُم
 ۔۔۔ںُوہ اگیموا روا افلا ںیَم ہک ےہ اتامرف َقلطُم ِرِداق ینعی ےہ الاو ےنآ وج روا اھت
 

 ٭±´ 74

 ےک حیسم عوسی ےن مالک یدبا ےک ادُخ ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )لولُح ای سسونیک(؟ایل ندب یناسنا ںیم ےنوہ مسجتم

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 مان اک ُسا روا یگینج اٹَیب روا یگوہ ہلِماح یراونک کیا وھکید۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١:١٨ یتم
 ۔۔ھتاس ےرامہ ادُخ ےہ ہمجرت اک سِج ےگ ںیّھکر لیاُونامِّعا
 یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم مالک روا۔Y١۔ اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ ١Y روا ١:١ انحُوی

 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس
 ےنپا ہکلب۔7۔اھت رپ تروُص یک ادُخ ہچرگا ےن ُسا۔٦ ،عوُِسی حیِسم۔۵۔۔۔۔٭ ٨ ۔ ٢:۵ ںویئپلف
 ۔ایگوہ ہباشُم ےک ںوناسنِا روا یک رّایتِخا تروُص یک مِداخ روا ایِد رک یلاخ وک پآ
 ۔۔تروُص یک ادُخ ےھکیدنا هو۔١۵۔۔۔حیِسم عوُِسی دنوادُخ ےنپا۔٣۔۔۔۔٭ ١۵ روا ١:٣ ںویسلُک
 ۔أُوہ ِرہاظ ںیم مسِج وج هو ینعی۔۔۔۔٭ ٣:١٦ سیھتمت ١

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رفاک کشےب هو ںیہ ادخ میرم نب ٰیسیع ہک ںیہ لئاق ےک تاب سا گول وج۔۔۔۔٭ ۵:١b هدئاملا
 ۔ےہ رداق رپ زیچ رہ ادخ روا ےہ اترک ادیپ ےہ اتہاچ وج هو۔۔۔۔۔ںیہ
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 ادیپ ےنپا رپ روط ےک مالک ےک ادُخ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اھت دوجوم ےس لبق یھب ےس ےنوہ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 روا ایگ اشخباٹیب کیا وک مہ روا اوہ دلوت اکڑل کیا ےیل ےرامہ ےیل سا۔۔۔۔٭ ٩:٦ هایعسی

 پاب اک تیدبا رداق ےئادخریشم بیجع مان اک ُسا روا یگ وہ رپ ےھدنک ےکُسا تنطلس
 ۔اگ وہ هدازہش اک یتمالس
 ےک ےنوہ لماش ںیم ںورازہ ےک هادوُہی وت ہچرگا هاتارفا محل تیب ےا نکیل۔۔۔۔٭ ۵:٢ هاکیم
 اک لیئارسا روضُح ےریم روا اگ ےلکن صخش کیا ےس ںیم ھجت یھب وت ےہ اٹوھُچ ےئل

 ۔ےہ ےس مّایالا میدق ںاہ قباس ہنامز ردصم اک سا را اگوہ مکاح
 ماہربا ہک ےس ُسا رتشیپ ہک ںُوہ اتہک چَس ےس ُمت ںیَم اہک ےس ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٨:٨۵ انحُوی
 ۔ںُوہ ںیَم أُوہ ادَیپ

 ۔ےہ ںاسکی کت دبا ہکلب جآ روا لک حیِسم عوُِسی۔۔۔۔٭ ١٣:٨ ںویناربع
 وج روا ےہ وج ادُخ دنوادُخ۔٨۔۔ہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔١۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ١b روا ٨ ،١:١ ہفشاکُم
 ۔۔۔ںُوہ اگیموا روا افلا ںیَم ہک ےہ اتامرف َقلطُم ِرِداق ینعی ےہ الاو ےنآ وج روا اھت
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 ےک حیسم عوسی ےن مالک یدبا ےک ادُخ ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 )لولُح ای سسونیک(؟ایل ندب یناسنا ںیم ےنوہ مسجتم

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 مان اک ُسا روا یگینج اٹَیب روا یگوہ ہلِماح یراونک کیا وھکید۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١:١٨ یتم
 ۔۔ھتاس ےرامہ ادُخ ےہ ہمجرت اک سِج ےگ ںیّھکر لیاُونامِّعا
 یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم مالک روا۔Y١۔ اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ ١Y روا ١:١ انحُوی

 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس
 ےنپا ہکلب۔7۔اھت رپ تروُص یک ادُخ ہچرگا ےن ُسا۔٦ ،عوُِسی حیِسم۔۵۔۔۔۔٭ ٨ ۔ ٢:۵ ںویئپلف
 ۔ایگوہ ہباشُم ےک ںوناسنِا روا یک رّایتِخا تروُص یک مِداخ روا ایِد رک یلاخ وک پآ
 ۔۔تروُص یک ادُخ ےھکیدنا هو۔١۵۔۔۔حیِسم عوُِسی دنوادُخ ےنپا۔٣۔۔۔۔٭ ١۵ روا ١:٣ ںویسلُک
 ۔أُوہ ِرہاظ ںیم مسِج وج هو ینعی۔۔۔۔٭ ٣:١٦ سیھتمت ١

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رفاک کشےب هو ںیہ ادخ میرم نب ٰیسیع ہک ںیہ لئاق ےک تاب سا گول وج۔۔۔۔٭ ۵:١b هدئاملا
 ۔ےہ رداق رپ زیچ رہ ادخ روا ےہ اترک ادیپ ےہ اتہاچ وج هو۔۔۔۔۔ںیہ

 
 

	



 ٭´۵ 57

 ؟ےہ ادُخ تروُص یندب ای ‘‘یہلا’’ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ادُخ مالک روا اھت ھتاس ےک ادُخ مالک روا اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ ١Y روا ١:١ انحُوی
 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم مالک روا۔١Y۔اھت
 روا ےہ اترک ماک کت َبا پاب اریم ہک اہک ےس ُنا ےن عوُِسی نِکیل۔١b۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ۵:١b انحُوی
 اتانب ربارب ےک ادُخ وک پآ ےنپا وک ہہک پاب انپا صاخ وک ادُخ۔۔۔١٨۔ںُوہ اترک ماک یھب ںیَم
 ۔اھت
 مان ےک پاب ےنپا ںیَم ماک وج ۔۔ ہک ایِد باوج ںیِہُنا ےن عوُِسی۔٢۵۔۔۔۔٭ ٣٣ ۔ ١٠:٢۵ انحُوی

 ۔ںیہ کیا پاب روا ںیَم۔٣٠۔ںیہ هاوگ ےریم یہُو ںُوہ اترک ےس
 ےریم َےا!دنوادُخ ےریم َےا اہک ےس ُسا ںیم باوج ےن اموت۔٢٨۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ٢٠:٢٨ انحُوی

 ۔ےئال نامیِا ےھکید رَیغب وج ںیہ هو کرابُم ۔۔۔اہک ےس ُسا ےن عوُِسی ۔٢٩۔!ادُخ
 رک وہ مّسجُم ںیم یُسا یروُمعم یراس یک ّتیہُوُلا ہکنُویِک۔٩۔۔۔حیِسم۔٨۔۔۔۔٭ ٩ ۔ ٢:٨ ںویسلُک
 ۔ےہ یترک تنوُکُس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نب ٰیسیع ہک ںیہ لئاق ےک تاب سا گول وج۔١b۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،b۵ ،۵:١b، b٢ هدئاملا
 ۔ںیہ رفاک کشےب هو ںیہ ادخ میرم
 مہ رپ نج ےھت ےدنب ےسیا ےرامہ وت هو۔59۔۔۔ےٹیب ےک میرم۔57۔۔۔۔٭ ۵٩ ۔ ۵b:Y٣ فُرخرلا
 عوسی لبئاب:ٹون۔اید انب ہنومن )اک تردق ینپا( وک نا ےئل ےک لیئارسا ینب روا ایک لضف ےن
 ےہ یترک رہاظ راب ٣٦b ‘‘ادُخ’’ روطب وک

 ٭´76٦  

 ؟یک قیلخت یک اینُد ےن حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ُسا اہر هدیِشوپ ںیم ادُخ ےلاو ےنرک ادَیپ ےک ںوزیِچ بس ےس لزا دیھب وج۔۔۔۔٭ ٣:٩ ںویسفا
 ۔ےہ ماظتنِا ایک اک
 ہکنُویِک۔١٦۔۔تروُص یک ادُخ ےھکیدنا هو۔١۵۔۔۔ےٹَیب زیِزع ےنپا۔١٣۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ١:١٣ ںویسلُک
 ۔یھکیدنا ای ںوہ یھکید ۔یک نیِمز ای ںوہ یک نامسآ ۔ںیِئگ ںیِک ادَیپ ںیزیِچ بس ںیم یُسا

 یک ےٹَیب ےس مہ ںیم رِخآ ےک ہنامز سِا۔٢۔۔۔ادُخ۔١۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ١٠ روا ٢ ۔ ١:١ ںویناربع
 ُسا ےس ہلیِسو ےک سِج روا ایارہھٹ ثِراو اک ںوزیِچ بس ےن ُسا ےسِج ایِک مالک تفرعم
 ۔ےئِک ادَیپ یھب ملاع ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔ےھت ربمغیپ ےک )ادخ( فرص وت میرم نبا حیسم۔75۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،b۵:۵ هدئاملا
 ینب روا ایک لضف ےن مہ رپ نج ےھت ےدنب ےسیا ےرامہ وت هو۔۔۔۔٭ ۵٩:Y٣ فُرخرلا
 ۔اید انب ہنومن )اک تردق ینپا( وک نا ےئل ےک لیئارسا
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 ؟ےہ ادُخ تروُص یندب ای ‘‘یہلا’’ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ادُخ مالک روا اھت ھتاس ےک ادُخ مالک روا اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ ١Y روا ١:١ انحُوی
 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم مالک روا۔١Y۔اھت
 روا ےہ اترک ماک کت َبا پاب اریم ہک اہک ےس ُنا ےن عوُِسی نِکیل۔١b۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ۵:١b انحُوی
 اتانب ربارب ےک ادُخ وک پآ ےنپا وک ہہک پاب انپا صاخ وک ادُخ۔۔۔١٨۔ںُوہ اترک ماک یھب ںیَم
 ۔اھت
 مان ےک پاب ےنپا ںیَم ماک وج ۔۔ ہک ایِد باوج ںیِہُنا ےن عوُِسی۔٢۵۔۔۔۔٭ ٣٣ ۔ ١٠:٢۵ انحُوی

 ۔ںیہ کیا پاب روا ںیَم۔٣٠۔ںیہ هاوگ ےریم یہُو ںُوہ اترک ےس
 ےریم َےا!دنوادُخ ےریم َےا اہک ےس ُسا ںیم باوج ےن اموت۔٢٨۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ٢٠:٢٨ انحُوی

 ۔ےئال نامیِا ےھکید رَیغب وج ںیہ هو کرابُم ۔۔۔اہک ےس ُسا ےن عوُِسی ۔٢٩۔!ادُخ
 رک وہ مّسجُم ںیم یُسا یروُمعم یراس یک ّتیہُوُلا ہکنُویِک۔٩۔۔۔حیِسم۔٨۔۔۔۔٭ ٩ ۔ ٢:٨ ںویسلُک
 ۔ےہ یترک تنوُکُس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نب ٰیسیع ہک ںیہ لئاق ےک تاب سا گول وج۔١b۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،b۵ ،۵:١b، b٢ هدئاملا
 ۔ںیہ رفاک کشےب هو ںیہ ادخ میرم
 مہ رپ نج ےھت ےدنب ےسیا ےرامہ وت هو۔59۔۔۔ےٹیب ےک میرم۔57۔۔۔۔٭ ۵٩ ۔ ۵b:Y٣ فُرخرلا
 عوسی لبئاب:ٹون۔اید انب ہنومن )اک تردق ینپا( وک نا ےئل ےک لیئارسا ینب روا ایک لضف ےن
 ےہ یترک رہاظ راب ٣٦b ‘‘ادُخ’’ روطب وک
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 ؟یک قیلخت یک اینُد ےن حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
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 ُسا اہر هدیِشوپ ںیم ادُخ ےلاو ےنرک ادَیپ ےک ںوزیِچ بس ےس لزا دیھب وج۔۔۔۔٭ ٣:٩ ںویسفا
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 ہکنُویِک۔١٦۔۔تروُص یک ادُخ ےھکیدنا هو۔١۵۔۔۔ےٹَیب زیِزع ےنپا۔١٣۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ١:١٣ ںویسلُک
 ۔یھکیدنا ای ںوہ یھکید ۔یک نیِمز ای ںوہ یک نامسآ ۔ںیِئگ ںیِک ادَیپ ںیزیِچ بس ںیم یُسا
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 ُسا ےس ہلیِسو ےک سِج روا ایارہھٹ ثِراو اک ںوزیِچ بس ےن ُسا ےسِج ایِک مالک تفرعم
 ۔ےئِک ادَیپ یھب ملاع ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔ےھت ربمغیپ ےک )ادخ( فرص وت میرم نبا حیسم۔75۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،b۵:۵ هدئاملا
 ینب روا ایک لضف ےن مہ رپ نج ےھت ےدنب ےسیا ےرامہ وت هو۔۔۔۔٭ ۵٩:Y٣ فُرخرلا
 ۔اید انب ہنومن )اک تردق ینپا( وک نا ےئل ےک لیئارسا

 
 
 

	

 ٭´۵ 57

 ؟ےہ ادُخ تروُص یندب ای ‘‘یہلا’’ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ادُخ مالک روا اھت ھتاس ےک ادُخ مالک روا اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ ١Y روا ١:١ انحُوی
 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم مالک روا۔١Y۔اھت
 روا ےہ اترک ماک کت َبا پاب اریم ہک اہک ےس ُنا ےن عوُِسی نِکیل۔١b۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ۵:١b انحُوی
 اتانب ربارب ےک ادُخ وک پآ ےنپا وک ہہک پاب انپا صاخ وک ادُخ۔۔۔١٨۔ںُوہ اترک ماک یھب ںیَم
 ۔اھت
 مان ےک پاب ےنپا ںیَم ماک وج ۔۔ ہک ایِد باوج ںیِہُنا ےن عوُِسی۔٢۵۔۔۔۔٭ ٣٣ ۔ ١٠:٢۵ انحُوی

 ۔ںیہ کیا پاب روا ںیَم۔٣٠۔ںیہ هاوگ ےریم یہُو ںُوہ اترک ےس
 ےریم َےا!دنوادُخ ےریم َےا اہک ےس ُسا ںیم باوج ےن اموت۔٢٨۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ٢٠:٢٨ انحُوی

 ۔ےئال نامیِا ےھکید رَیغب وج ںیہ هو کرابُم ۔۔۔اہک ےس ُسا ےن عوُِسی ۔٢٩۔!ادُخ
 رک وہ مّسجُم ںیم یُسا یروُمعم یراس یک ّتیہُوُلا ہکنُویِک۔٩۔۔۔حیِسم۔٨۔۔۔۔٭ ٩ ۔ ٢:٨ ںویسلُک
 ۔ےہ یترک تنوُکُس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نب ٰیسیع ہک ںیہ لئاق ےک تاب سا گول وج۔١b۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،b۵ ،۵:١b، b٢ هدئاملا
 ۔ںیہ رفاک کشےب هو ںیہ ادخ میرم
 مہ رپ نج ےھت ےدنب ےسیا ےرامہ وت هو۔59۔۔۔ےٹیب ےک میرم۔57۔۔۔۔٭ ۵٩ ۔ ۵b:Y٣ فُرخرلا
 عوسی لبئاب:ٹون۔اید انب ہنومن )اک تردق ینپا( وک نا ےئل ےک لیئارسا ینب روا ایک لضف ےن
 ےہ یترک رہاظ راب ٣٦b ‘‘ادُخ’’ روطب وک

 ٭´76٦  

 ؟یک قیلخت یک اینُد ےن حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ُسا اہر هدیِشوپ ںیم ادُخ ےلاو ےنرک ادَیپ ےک ںوزیِچ بس ےس لزا دیھب وج۔۔۔۔٭ ٣:٩ ںویسفا
 ۔ےہ ماظتنِا ایک اک
 ہکنُویِک۔١٦۔۔تروُص یک ادُخ ےھکیدنا هو۔١۵۔۔۔ےٹَیب زیِزع ےنپا۔١٣۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ١:١٣ ںویسلُک
 ۔یھکیدنا ای ںوہ یھکید ۔یک نیِمز ای ںوہ یک نامسآ ۔ںیِئگ ںیِک ادَیپ ںیزیِچ بس ںیم یُسا

 یک ےٹَیب ےس مہ ںیم رِخآ ےک ہنامز سِا۔٢۔۔۔ادُخ۔١۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ١٠ روا ٢ ۔ ١:١ ںویناربع
 ُسا ےس ہلیِسو ےک سِج روا ایارہھٹ ثِراو اک ںوزیِچ بس ےن ُسا ےسِج ایِک مالک تفرعم
 ۔ےئِک ادَیپ یھب ملاع ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔ےھت ربمغیپ ےک )ادخ( فرص وت میرم نبا حیسم۔75۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،b۵:۵ هدئاملا
 ینب روا ایک لضف ےن مہ رپ نج ےھت ےدنب ےسیا ےرامہ وت هو۔۔۔۔٭ ۵٩:Y٣ فُرخرلا
 ۔اید انب ہنومن )اک تردق ینپا( وک نا ےئل ےک لیئارسا

 
 
 

	

 ٭´۵ 57

 ؟ےہ ادُخ تروُص یندب ای ‘‘یہلا’’ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ادُخ مالک روا اھت ھتاس ےک ادُخ مالک روا اھت مالک ںیم ادتبِا۔١۔۔۔۔٭ ١Y روا ١:١ انحُوی
 ۔اہر نایمرد ےرامہ رکوہ روُمعم ےس یئاّچَس روا لضف روا اُؤہ مسّجُم مالک روا۔١Y۔اھت
 روا ےہ اترک ماک کت َبا پاب اریم ہک اہک ےس ُنا ےن عوُِسی نِکیل۔١b۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ۵:١b انحُوی
 اتانب ربارب ےک ادُخ وک پآ ےنپا وک ہہک پاب انپا صاخ وک ادُخ۔۔۔١٨۔ںُوہ اترک ماک یھب ںیَم
 ۔اھت
 مان ےک پاب ےنپا ںیَم ماک وج ۔۔ ہک ایِد باوج ںیِہُنا ےن عوُِسی۔٢۵۔۔۔۔٭ ٣٣ ۔ ١٠:٢۵ انحُوی

 ۔ںیہ کیا پاب روا ںیَم۔٣٠۔ںیہ هاوگ ےریم یہُو ںُوہ اترک ےس
 ےریم َےا!دنوادُخ ےریم َےا اہک ےس ُسا ںیم باوج ےن اموت۔٢٨۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ٢٠:٢٨ انحُوی

 ۔ےئال نامیِا ےھکید رَیغب وج ںیہ هو کرابُم ۔۔۔اہک ےس ُسا ےن عوُِسی ۔٢٩۔!ادُخ
 رک وہ مّسجُم ںیم یُسا یروُمعم یراس یک ّتیہُوُلا ہکنُویِک۔٩۔۔۔حیِسم۔٨۔۔۔۔٭ ٩ ۔ ٢:٨ ںویسلُک
 ۔ےہ یترک تنوُکُس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نب ٰیسیع ہک ںیہ لئاق ےک تاب سا گول وج۔١b۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،b۵ ،۵:١b، b٢ هدئاملا
 ۔ںیہ رفاک کشےب هو ںیہ ادخ میرم
 مہ رپ نج ےھت ےدنب ےسیا ےرامہ وت هو۔59۔۔۔ےٹیب ےک میرم۔57۔۔۔۔٭ ۵٩ ۔ ۵b:Y٣ فُرخرلا
 عوسی لبئاب:ٹون۔اید انب ہنومن )اک تردق ینپا( وک نا ےئل ےک لیئارسا ینب روا ایک لضف ےن
 ےہ یترک رہاظ راب ٣٦b ‘‘ادُخ’’ روطب وک

 ٭´76٦  

 ؟یک قیلخت یک اینُد ےن حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ُسا اہر هدیِشوپ ںیم ادُخ ےلاو ےنرک ادَیپ ےک ںوزیِچ بس ےس لزا دیھب وج۔۔۔۔٭ ٣:٩ ںویسفا
 ۔ےہ ماظتنِا ایک اک
 ہکنُویِک۔١٦۔۔تروُص یک ادُخ ےھکیدنا هو۔١۵۔۔۔ےٹَیب زیِزع ےنپا۔١٣۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ١:١٣ ںویسلُک
 ۔یھکیدنا ای ںوہ یھکید ۔یک نیِمز ای ںوہ یک نامسآ ۔ںیِئگ ںیِک ادَیپ ںیزیِچ بس ںیم یُسا

 یک ےٹَیب ےس مہ ںیم رِخآ ےک ہنامز سِا۔٢۔۔۔ادُخ۔١۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ١٠ روا ٢ ۔ ١:١ ںویناربع
 ُسا ےس ہلیِسو ےک سِج روا ایارہھٹ ثِراو اک ںوزیِچ بس ےن ُسا ےسِج ایِک مالک تفرعم
 ۔ےئِک ادَیپ یھب ملاع ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔ےھت ربمغیپ ےک )ادخ( فرص وت میرم نبا حیسم۔75۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ١١٦ ،b۵:۵ هدئاملا
 ینب روا ایک لضف ےن مہ رپ نج ےھت ےدنب ےسیا ےرامہ وت هو۔۔۔۔٭ ۵٩:Y٣ فُرخرلا
 ۔اید انب ہنومن )اک تردق ینپا( وک نا ےئل ےک لیئارسا

 
 
 

	



 ٭77  ´´

 دحاو نایمرد ےک ادُخ روا ناسنا ،حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ےہ ینایمرد کیا

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےک پاب رَیغب ےک ہلیِسو ےریم یئوک ںُوہ ںیَم یگدنِز روا قح روا هار۔۔۔۔٭ ٦:١Y انحُوی
 ۔اتآ ںیِہن ساپ
 ہلیِسو ےک سِج ایگ اشخب ںیِہن تاِجن ےس ہلیِسو ےک ےرسُود یسِک روا۔۔۔۔٭ ١٢:Y لامعا

 ۔ںیکساپ تاِجن مہ ےس
 یھب ینایمرد ںیم چیِب یک ناسنِا روا ادُخ روا ےہ کیا ادُخ ہکنُویِک۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٢:۵ سیھتمت ١
 ۔ایِد ںیم ہیدِف ےک بس وک پآ ےنپا ےن سِج۔٦۔ےہ ناسنِا وج عوُِسی حیِسم ینعی کیا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک یسک ہن روا ےئآ ہن ماک ھچک ےک یسک یئوک بج ورڈ ےس ند سا روا۔۔۔۔٭ Y٨:٢ ةرقبلا
 گول ہن روا ےئاج ایک لوبق ہلدب اک حرط یسک ےس یسک ہن روا ےئاج یک روظنم شرافس
 ۔ںیکس رک لصاح ددم )حرط روا یسک(
 ںیہن شرافس یک یسک ریغب ےیک لصاح نذا اک سا )ساپ ےک سا( یئوک۔۔۔۔٭ ١٠:٣ سنُوی
 ۔اتکسرک
 ۔ےہ ںیم رایتخا ےک یہ ادخ بس وت شرافس۔۔۔۔٭ YY:٣٩ رمُزلا

 ٭  ٨78´

 ؟ےہ اٹیب اک ادُخ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ےن عوُِسی۔۔۔ےہ حیِسم اٹَیب اک ادُخ هدنِز ُوت اہک ںیم باوج ےن سرطپ نُوعمش۔۔۔۔٭ ١٦:١٦ یتم
 ۔هانویرب نُوعمش ُوت ےہ کرابُم اہک ےس ُسا ںیم باوج
 ںیَم ںاہ اہک ےن عوُِسی۔62۔؟ےہ حیِسم اٹَیب اک هدُوتُس ُسا ُوت ایک۔61۔۔۔۔٭ ٦٢ ۔ ٦١:١Y سقرم
 ۔ںُوہ
 ادُخ دنوادُخ روا اگ ےئالہک اٹَیب اک ےٰلاعت ادُخ روا اگوہ گرُُزب هو۔٣٢۔۔۔۔٭ ٣۵ روا ١:٣٢ اقُول
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 ےن ںوہنا۔٣١۔ںیہ ےٹیب ےک ادخ حیسم ہک ںیہ ےتہک یئاسیع روا۔30۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٩:٣٠ ۃبوتلا
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 تایآ ٩٢ یئوک ںیم لبئاب:ٹون۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول نا هو روا ۔ںیہن
 ناقُرف ،١٠١:٦ ماعنا ہلاوحب نکیل  ںیہ یترک رہاظ ‘‘اٹیب اک ادُخ’’ روطب وک عوسی وج ںیہ
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 ۔اگ ےئالہک اٹَیب اک ادُخ ّسدقُم ِدُولوَم هو ےس ببس سِا روا یگ ےلاڈ ہیاس رپ ھُجت ترُدق
 ںیم ہچنانُچ۔٣Y۔۔اہک رک ھکید ےتآ فرط ینپا وک عوُِسی ےن ُسا۔٢٩۔۔۔۔٭ ٣Y ۔ ١:٢٩ انحُوی
 ؟ےہ اٹَیب اک ادُخ ہی ہک ےہ ید یہاوگ روا اھکید ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن ںوہنا۔٣١۔ںیہ ےٹیب ےک ادخ حیسم ہک ںیہ ےتہک یئاسیع روا۔30۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٩:٣٠ ۃبوتلا
 مکح ہی وک ُنا ہکنالاح ایل انب ادخ اوس ےک هللا وک میرم نبا حیسم روا خئاشم روا ءاملع ےنپا
 دوبعم یئوک اوس ےک سا ۔ںیرک ہن تدابع یک یسک اوس ےک دحاو ےئادخ ہک اھت ایگ اید
 تایآ ٩٢ یئوک ںیم لبئاب:ٹون۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول نا هو روا ۔ںیہن
 ناقُرف ،١٠١:٦ ماعنا ہلاوحب نکیل  ںیہ یترک رہاظ ‘‘اٹیب اک ادُخ’’ روطب وک عوسی وج ںیہ

 ۔b٢:٣ نِج روا Y٣:٨١ فوُرحز ،٢:٢۵
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 دحاو نایمرد ےک ادُخ روا ناسنا ،حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ےہ ینایمرد کیا

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےک پاب رَیغب ےک ہلیِسو ےریم یئوک ںُوہ ںیَم یگدنِز روا قح روا هار۔۔۔۔٭ ٦:١Y انحُوی
 ۔اتآ ںیِہن ساپ
 ہلیِسو ےک سِج ایگ اشخب ںیِہن تاِجن ےس ہلیِسو ےک ےرسُود یسِک روا۔۔۔۔٭ ١٢:Y لامعا

 ۔ںیکساپ تاِجن مہ ےس
 یھب ینایمرد ںیم چیِب یک ناسنِا روا ادُخ روا ےہ کیا ادُخ ہکنُویِک۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٢:۵ سیھتمت ١
 ۔ایِد ںیم ہیدِف ےک بس وک پآ ےنپا ےن سِج۔٦۔ےہ ناسنِا وج عوُِسی حیِسم ینعی کیا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک یسک ہن روا ےئآ ہن ماک ھچک ےک یسک یئوک بج ورڈ ےس ند سا روا۔۔۔۔٭ Y٨:٢ ةرقبلا
 گول ہن روا ےئاج ایک لوبق ہلدب اک حرط یسک ےس یسک ہن روا ےئاج یک روظنم شرافس
 ۔ںیکس رک لصاح ددم )حرط روا یسک(
 ںیہن شرافس یک یسک ریغب ےیک لصاح نذا اک سا )ساپ ےک سا( یئوک۔۔۔۔٭ ١٠:٣ سنُوی
 ۔اتکسرک
 ۔ےہ ںیم رایتخا ےک یہ ادخ بس وت شرافس۔۔۔۔٭ YY:٣٩ رمُزلا

 ٭  ٨78´

 ؟ےہ اٹیب اک ادُخ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 ےن عوُِسی۔۔۔ےہ حیِسم اٹَیب اک ادُخ هدنِز ُوت اہک ںیم باوج ےن سرطپ نُوعمش۔۔۔۔٭ ١٦:١٦ یتم
 ۔هانویرب نُوعمش ُوت ےہ کرابُم اہک ےس ُسا ںیم باوج
 ںیَم ںاہ اہک ےن عوُِسی۔62۔؟ےہ حیِسم اٹَیب اک هدُوتُس ُسا ُوت ایک۔61۔۔۔۔٭ ٦٢ ۔ ٦١:١Y سقرم
 ۔ںُوہ
 ادُخ دنوادُخ روا اگ ےئالہک اٹَیب اک ےٰلاعت ادُخ روا اگوہ گرُُزب هو۔٣٢۔۔۔۔٭ ٣۵ روا ١:٣٢ اقُول
 یک ےٰلاعت ادُخ روا اگوہ لِزان رپ ھُجت سُدقلا ُحوُر۔٣۵۔اگ ےد ےُسا تخت اک دؤاد پاب ےک ُسا
 ۔اگ ےئالہک اٹَیب اک ادُخ ّسدقُم ِدُولوَم هو ےس ببس سِا روا یگ ےلاڈ ہیاس رپ ھُجت ترُدق
 ںیم ہچنانُچ۔٣Y۔۔اہک رک ھکید ےتآ فرط ینپا وک عوُِسی ےن ُسا۔٢٩۔۔۔۔٭ ٣Y ۔ ١:٢٩ انحُوی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن ںوہنا۔٣١۔ںیہ ےٹیب ےک ادخ حیسم ہک ںیہ ےتہک یئاسیع روا۔30۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٩:٣٠ ۃبوتلا
 مکح ہی وک ُنا ہکنالاح ایل انب ادخ اوس ےک هللا وک میرم نبا حیسم روا خئاشم روا ءاملع ےنپا
 دوبعم یئوک اوس ےک سا ۔ںیرک ہن تدابع یک یسک اوس ےک دحاو ےئادخ ہک اھت ایگ اید
 تایآ ٩٢ یئوک ںیم لبئاب:ٹون۔ےہ کاپ ےس ےنرک ررقم کیرش ےک ںوگول نا هو روا ۔ںیہن
 ناقُرف ،١٠١:٦ ماعنا ہلاوحب نکیل  ںیہ یترک رہاظ ‘‘اٹیب اک ادُخ’’ روطب وک عوسی وج ںیہ

 ۔b٢:٣ نِج روا Y٣:٨١ فوُرحز ،٢:٢۵
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 ایک  وت ےہ یئُوہ لامعتسا ‘‘اٹیب اک ادُخ’’ حالطصا بج ںیم ںوباتک یماہلا
 ںیم ںونعم ےک ےٹیب ینامسج ےلاو ےنوہ ادیپ ےس پالم یسنج ہی
 ؟ےہ یئُوہ لامعتسا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن یج ۔ لبئاب
 اگوہ لِزان رپ ھُجت سُدقلا ُحوُر۔35۔اھت میرم مان اک یراونُک ُسا روا۔27۔۔۔۔٭ ٣۵ ۔ ١:٢٦ اقُول
 اک ادُخ ّسدقُم ِدُولوَم هو ےس ببس سِا روا یگ ےلاڈ ہیاس رپ ھُجت ترُدق یک ےٰلاعت ادُخ روا
 ۔اگ ےئالہک اٹَیب

 ھجَمَس ںیمہ ےن ُسا روا ےہ ایگآ اٹَیب اک ادُخ ہک ںیہ ےتناج یھب ہی روا۔۔۔۔٭ ۵:٢٠ انحُوی ١
 ےک ُسا ینعی ےہ یقیِقح وج ںیم ُسا مہ روا ںیناج ےہ یقیِقح وج وک ُسا ہکات ےہ یشخب
 ۔ےہ یہی یگدنِز یک ہشیمہ روا ادُخ یقیِقح ۔ںیہ ںیم حیِسم عوُِسی ےٹَیب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںاہک دالوا ےک سا ۔)ےہ( الاو ےنرک ادیپ اک نیمز روا ںونامسآ )یہو(۔۔۔٭ ٦:١٠١ ماعنالا
 زیچ رہ هو روا ۔ےہ ایک ادیپ وک زیچ رہ ےن سا روا ۔ںیہن یہ یویب یک سا ہک بج وہ ےس
 ےہ ربخاب ےس
 یویب ہن هو روا ےہ یڑب تہب )ناش( تمظع یک راگدرورپ ےرامہ ہک ہی روا۔۔۔۔٭ b٢:٣ نجلا

 ۔دالوا ہن ےہ اتھکر
 ٭80  ٨٠

 یک ُنا هو ایک روا ےھت ےترک گول ںیم تقیقح شتسرپ یک حیسم ایک
 ؟ےہ اترک لُوبق ےئُوہ ےترک روصت دنتسم وک شتسرپ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا رک آ ساپ ےن ںوہُنا !مالَس اہک ےن ُسا روا الِم ےس ُنا عوُِسی۔9۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ٢٨:٩ یتم
 ںویِئاھب ےریم ٔواج ۔ںیِہن ورڈ اہک ےس ُنا ےن عوُِسی۔١٠۔۔۔ایِک هدجِس ےُسا روا ےڑکپ مدق ےک
 ۔ود ربَخ وک
 دنوادُخ َےا اہک ےن ُسا۔38۔؟ےہ اتال نامیِا وپ ےٹَیب ےک ادُخ ُوت ایک۔35۔۔۔۔٭ ٣٨ ۔ ٩:٣۵ انحُوی
 ۔ایِک هدِجس ےُسا روا ںُوہ اتال نامیِا ںیَم
 ےریم َےا!دنوادُخ ےریم َےا اہک ےس ُسا ںیم باوج ےن اموت۔28۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ٢٠:٢٨ انحُوی

 وج ںیہ هو کرابُم ۔ےہ ایال نامیِا رک ھکید ےھجُم وت ُوت اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔29۔!ادُخ
 ۔ےئال نامیِا ےھکید رَیغب
 رارِقا نابز کیا رہ۔11۔ےِکٹ انٹُھگ کیا رہ رپ مان ےک عوُِسی ہکات۔10۔۔۔۔٭ ١١ ۔ ٢:١٠ ںویئپلف
 ۔ےہ دنوادُخ حیِسم عوُِسی ہک ےرک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن مت ایک !میرم نب ٰیسیع ےا ہک اگ ےئامرف ادخ بج۔116۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ۵:١١٦ هدئاملا
 ںیہک هو ؟ورک ررقم دوبعم وک هدلاو یریم روا ےھجم اوس ےک ادخ ہک اھت اہک ےس ںوگول
 قح ھچک ےھجم اک سج اتہک تاب یسیا ںیم ہک اھت ںایاش بک ےھجم ےہ کاپ وت ہک ےگ
 ۔ےہ الاو تمکح روا بلاغ وت کشےب۔118۔۔۔ںیہن
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 یویب ہن هو روا ےہ یڑب تہب )ناش( تمظع یک راگدرورپ ےرامہ ہک ہی روا۔۔۔۔٭ b٢:٣ نجلا

 ۔دالوا ہن ےہ اتھکر
 ٭80  ٨٠

 یک ُنا هو ایک روا ےھت ےترک گول ںیم تقیقح شتسرپ یک حیسم ایک
 ؟ےہ اترک لُوبق ےئُوہ ےترک روصت دنتسم وک شتسرپ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا رک آ ساپ ےن ںوہُنا !مالَس اہک ےن ُسا روا الِم ےس ُنا عوُِسی۔9۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ٢٨:٩ یتم
 ںویِئاھب ےریم ٔواج ۔ںیِہن ورڈ اہک ےس ُنا ےن عوُِسی۔١٠۔۔۔ایِک هدجِس ےُسا روا ےڑکپ مدق ےک
 ۔ود ربَخ وک
 دنوادُخ َےا اہک ےن ُسا۔38۔؟ےہ اتال نامیِا وپ ےٹَیب ےک ادُخ ُوت ایک۔35۔۔۔۔٭ ٣٨ ۔ ٩:٣۵ انحُوی
 ۔ایِک هدِجس ےُسا روا ںُوہ اتال نامیِا ںیَم
 ےریم َےا!دنوادُخ ےریم َےا اہک ےس ُسا ںیم باوج ےن اموت۔28۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ٢٠:٢٨ انحُوی

 وج ںیہ هو کرابُم ۔ےہ ایال نامیِا رک ھکید ےھجُم وت ُوت اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔29۔!ادُخ
 ۔ےئال نامیِا ےھکید رَیغب
 رارِقا نابز کیا رہ۔11۔ےِکٹ انٹُھگ کیا رہ رپ مان ےک عوُِسی ہکات۔10۔۔۔۔٭ ١١ ۔ ٢:١٠ ںویئپلف
 ۔ےہ دنوادُخ حیِسم عوُِسی ہک ےرک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن مت ایک !میرم نب ٰیسیع ےا ہک اگ ےئامرف ادخ بج۔116۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ۵:١١٦ هدئاملا
 ںیہک هو ؟ورک ررقم دوبعم وک هدلاو یریم روا ےھجم اوس ےک ادخ ہک اھت اہک ےس ںوگول
 قح ھچک ےھجم اک سج اتہک تاب یسیا ںیم ہک اھت ںایاش بک ےھجم ےہ کاپ وت ہک ےگ
 ۔ےہ الاو تمکح روا بلاغ وت کشےب۔118۔۔۔ںیہن

 

	
 
 

	

 ٭79  ٩´

 ایک  وت ےہ یئُوہ لامعتسا ‘‘اٹیب اک ادُخ’’ حالطصا بج ںیم ںوباتک یماہلا
 ںیم ںونعم ےک ےٹیب ینامسج ےلاو ےنوہ ادیپ ےس پالم یسنج ہی
 ؟ےہ یئُوہ لامعتسا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن یج ۔ لبئاب
 اگوہ لِزان رپ ھُجت سُدقلا ُحوُر۔35۔اھت میرم مان اک یراونُک ُسا روا۔27۔۔۔۔٭ ٣۵ ۔ ١:٢٦ اقُول
 اک ادُخ ّسدقُم ِدُولوَم هو ےس ببس سِا روا یگ ےلاڈ ہیاس رپ ھُجت ترُدق یک ےٰلاعت ادُخ روا
 ۔اگ ےئالہک اٹَیب

 ھجَمَس ںیمہ ےن ُسا روا ےہ ایگآ اٹَیب اک ادُخ ہک ںیہ ےتناج یھب ہی روا۔۔۔۔٭ ۵:٢٠ انحُوی ١
 ےک ُسا ینعی ےہ یقیِقح وج ںیم ُسا مہ روا ںیناج ےہ یقیِقح وج وک ُسا ہکات ےہ یشخب
 ۔ےہ یہی یگدنِز یک ہشیمہ روا ادُخ یقیِقح ۔ںیہ ںیم حیِسم عوُِسی ےٹَیب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںاہک دالوا ےک سا ۔)ےہ( الاو ےنرک ادیپ اک نیمز روا ںونامسآ )یہو(۔۔۔٭ ٦:١٠١ ماعنالا
 زیچ رہ هو روا ۔ےہ ایک ادیپ وک زیچ رہ ےن سا روا ۔ںیہن یہ یویب یک سا ہک بج وہ ےس
 ےہ ربخاب ےس
 یویب ہن هو روا ےہ یڑب تہب )ناش( تمظع یک راگدرورپ ےرامہ ہک ہی روا۔۔۔۔٭ b٢:٣ نجلا

 ۔دالوا ہن ےہ اتھکر
 ٭80  ٨٠

 یک ُنا هو ایک روا ےھت ےترک گول ںیم تقیقح شتسرپ یک حیسم ایک
 ؟ےہ اترک لُوبق ےئُوہ ےترک روصت دنتسم وک شتسرپ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ُسا رک آ ساپ ےن ںوہُنا !مالَس اہک ےن ُسا روا الِم ےس ُنا عوُِسی۔9۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ٢٨:٩ یتم
 ںویِئاھب ےریم ٔواج ۔ںیِہن ورڈ اہک ےس ُنا ےن عوُِسی۔١٠۔۔۔ایِک هدجِس ےُسا روا ےڑکپ مدق ےک
 ۔ود ربَخ وک
 دنوادُخ َےا اہک ےن ُسا۔38۔؟ےہ اتال نامیِا وپ ےٹَیب ےک ادُخ ُوت ایک۔35۔۔۔۔٭ ٣٨ ۔ ٩:٣۵ انحُوی
 ۔ایِک هدِجس ےُسا روا ںُوہ اتال نامیِا ںیَم
 ےریم َےا!دنوادُخ ےریم َےا اہک ےس ُسا ںیم باوج ےن اموت۔28۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ٢٠:٢٨ انحُوی

 وج ںیہ هو کرابُم ۔ےہ ایال نامیِا رک ھکید ےھجُم وت ُوت اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔29۔!ادُخ
 ۔ےئال نامیِا ےھکید رَیغب
 رارِقا نابز کیا رہ۔11۔ےِکٹ انٹُھگ کیا رہ رپ مان ےک عوُِسی ہکات۔10۔۔۔۔٭ ١١ ۔ ٢:١٠ ںویئپلف
 ۔ےہ دنوادُخ حیِسم عوُِسی ہک ےرک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن مت ایک !میرم نب ٰیسیع ےا ہک اگ ےئامرف ادخ بج۔116۔۔۔۔٭ ١١٨ روا ۵:١١٦ هدئاملا
 ںیہک هو ؟ورک ررقم دوبعم وک هدلاو یریم روا ےھجم اوس ےک ادخ ہک اھت اہک ےس ںوگول
 قح ھچک ےھجم اک سج اتہک تاب یسیا ںیم ہک اھت ںایاش بک ےھجم ےہ کاپ وت ہک ےگ
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 ٭81  ٨١

 اتکسرک فاعُم وک ںوہانُگ ےک ںوگول حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ےہ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ےریت اٹَیب اہک ےس جُولفمرک ھکید نامیِا اک ُنا ےن عوُِسی۔5۔۔۔۔٭ ١١ ۔ ١٠ روا b ۔ ٢:۵ سقرم
 رک فاعُم نوَک هانُگ اوِس ےک ادُخ ےہ اتکب رفُک ؟ےہ اتہک اسَیا ںُویِک ہی۔7۔ےئُوہ فاعُم هانُگ
 رّایتِخا اک ےنرک فُاعم هانُگ رپ نیِمز وک مدآ ِنبِا ہک وناج ُمت ہک ےئِل سِا نِکیل۔10۔؟ےہ اتکس
 ۔اج الچ رھگ ےنپا رکاھُٹا یئاپ راچ ینپا ھُٹا ںُوہ اتہک ےس ھُجت ںیَم۔11۔۔۔ےہ
 ۔ےئُوہ فاعُم هانُگ ےریت !یِمدآ َےا اہک رک ھکیِد نامیِا اک ُنا ےن ُسا ۔۔۔۔٭ ۵:٢٠ اقُول
 ۔ےئُوہ فاعُم هانُگ ےریت اہک ےس تروَع ُسا روا۔۔۔۔٭ b:Y٨ اقُول
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 ۔ےئُوہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٭82  ٨٢

 اتھکر ںایجنُک یک خزود روا توم حیسم  ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ےہ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ےلاڈ ںیم ّمنہج دعب ےک ےنرک لتق ہک ےہ رّایتِخا وک سِج ورڈ ےس ُسا۔۔۔۔٭ ١٢:۵ اقُول
 وج روا اھت وج روا ےہ وج ادُخ دنوادُخ۔8۔۔۔ہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔1۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ١:١ ہفشاکُم
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٭83  ٨٣

 ؟ےہ ‘‘هدنہد تاجن’’ اک اینُد حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 الاو ےناچب یئوک اوس ےریم روا ںوہ هاووہی یہ ںیم۔١١۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ Y٣:١١ هایعسی
 ۔ںوہ یہ ںیم ےس جآ۔13۔ںیہن
 حیِسم ینعی ےہ أُوہ ادَیپ یّجنُم کیا ےئِل ےراہُمت ںیم رہش ےک دٔواد جآ ہک۔۔۔۔٭ ٢:١١ اقُول

 ۔دنوادُخ
ْ ۔ےہ یجنُم اک ایُند تقیقحلا یف ہی ہک ںیہ ےتناج روا۔۔۔۔٭ Y:Y٢ انحُوی

 ےس فرط یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ روا پاب ادُخ نانیمِطا روا لضف ۔۔۔۔٭ Y:١ سطیط
 ۔ےہر اتوہ لِصاح ےھُجت

 ُسا ےسِج۔6۔۔۔۔ ھتاس ےک ناسنِا روا ینابرہم یک ادُخ یّجنُم ےرامہ۔4۔۔۔۔٭ ٦ ۔ Y:٣ سطیط
 ۔ایِک لِزان ےس طارِفا رپ مہ تفرعم یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ ےن

 اک ایُند وک ےٹَیب ےن پاب ہک ںیہ ےتید یہاوگ روا ےہ ایِل ھکید ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ١Y:Y انحُوی ١
 ۔ےہ اجیھب ےک رک یّجنُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )ہکلب ےٹیب ےک ادخ ہن ےھت ادخ ہن( ٰیسیع ےٹیب ےک میرم )ینعی( حیسم۔۔۔۔٭ ١b١:Y اسنلا
 ۔ےھت )تراشب( ٔہملک اک روا لوسر ےک ادخ
 

 ٭٨84±

 دنوادُخ روا هدنہد تاجن روطب ںیم حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ےہ ہعیرذ دحاو اک ےناپ یگدنز یدبا انھکر نامیا

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 اتَولکِا انپا ےن ُسا ہک یّھکر ّتبحم یسَیا ےس ایُند ےن ادُخ ہکنُویِک۔٦١۔۔۔۔ ٣٦٭وا ٣:١٦ انحُوی
 یگدنِز یک ہشیمہ ہکلب وہ ہن کالہ ےئال نامیِا رپ ُسا یئوک وج ہکات ایِد شخب اٹَیب
 ںیِہن یک ےٹَیب وج نِکیل ےہ یک ُسا یگدنِز یک ہشیمہ ےہ اتال نامیِا رپ ےٹَیب وج۔36۔ےئاپ
 ۔ےہ اتہر بضغ اک ادُخ رپ ُسا ہکلب اگیھکید ہن وک یگدنِز اتنام
 ےریم یئوک ںُوہ ںیَم یگدنِز روا قح روا هار ہک اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٦:١Y انحُوی
 ۔اتآ ںیِہن ساپ ےک پاب رَیغب ےک ہلیِسو
 ےرسُود یسِک روا۔١٢۔۔ےس مان ےک یُسا ۔۔ یرصان حیِسم عوُِسی۔١٠۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ١٠:Y لامعا
 ۔ںیکساپ تاِجن مہ ےس ہلیِسو ےک سِج ایگ اشخب ںیِہن تاِجن ےس ہلیِسو ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 صخش وج روا۔85۔ےہ مالسا کیدزن ےک ادخ وت نید۔19۔۔۔۔٭ ٨۵ روا ٣:١٩ نارمع لا
 روا اگ ےئاج ایک ںیہن لوبق زگرہ ےس سا هو اگوہ بلاط اک نید روا یسک اوس ےک مالسا
 ۔اگوہ ںیم ںولاو ےناھٹا ناصقن ںیم ترخآ صخش اسیا
 رہاظ هدنہد تاجن اک ایُند روطب وک عوسی وج ںیہ تایآ دئاز ےس ٢٠٠ یئوک ںیم لبئاب:ٹون
 ۔ںیہ یترک
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 ؟ےہ ‘‘هدنہد تاجن’’ اک اینُد حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
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ْ ۔ےہ یجنُم اک ایُند تقیقحلا یف ہی ہک ںیہ ےتناج روا۔۔۔۔٭ Y:Y٢ انحُوی

 ےس فرط یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ روا پاب ادُخ نانیمِطا روا لضف ۔۔۔۔٭ Y:١ سطیط
 ۔ےہر اتوہ لِصاح ےھُجت
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 ۔ےہر اتوہ لِصاح ےھُجت

 ُسا ےسِج۔6۔۔۔۔ ھتاس ےک ناسنِا روا ینابرہم یک ادُخ یّجنُم ےرامہ۔4۔۔۔۔٭ ٦ ۔ Y:٣ سطیط
 ۔ایِک لِزان ےس طارِفا رپ مہ تفرعم یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ ےن

 اک ایُند وک ےٹَیب ےن پاب ہک ںیہ ےتید یہاوگ روا ےہ ایِل ھکید ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ١Y:Y انحُوی ١
 ۔ےہ اجیھب ےک رک یّجنُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )ہکلب ےٹیب ےک ادخ ہن ےھت ادخ ہن( ٰیسیع ےٹیب ےک میرم )ینعی( حیسم۔۔۔۔٭ ١b١:Y اسنلا
 ۔ےھت )تراشب( ٔہملک اک روا لوسر ےک ادخ
 

 ٭٨84±

 دنوادُخ روا هدنہد تاجن روطب ںیم حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ےہ ہعیرذ دحاو اک ےناپ یگدنز یدبا انھکر نامیا

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 اتَولکِا انپا ےن ُسا ہک یّھکر ّتبحم یسَیا ےس ایُند ےن ادُخ ہکنُویِک۔٦١۔۔۔۔ ٣٦٭وا ٣:١٦ انحُوی
 یگدنِز یک ہشیمہ ہکلب وہ ہن کالہ ےئال نامیِا رپ ُسا یئوک وج ہکات ایِد شخب اٹَیب
 ںیِہن یک ےٹَیب وج نِکیل ےہ یک ُسا یگدنِز یک ہشیمہ ےہ اتال نامیِا رپ ےٹَیب وج۔36۔ےئاپ
 ۔ےہ اتہر بضغ اک ادُخ رپ ُسا ہکلب اگیھکید ہن وک یگدنِز اتنام
 ےریم یئوک ںُوہ ںیَم یگدنِز روا قح روا هار ہک اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٦:١Y انحُوی
 ۔اتآ ںیِہن ساپ ےک پاب رَیغب ےک ہلیِسو
 ےرسُود یسِک روا۔١٢۔۔ےس مان ےک یُسا ۔۔ یرصان حیِسم عوُِسی۔١٠۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ١٠:Y لامعا
 ۔ںیکساپ تاِجن مہ ےس ہلیِسو ےک سِج ایگ اشخب ںیِہن تاِجن ےس ہلیِسو ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 صخش وج روا۔85۔ےہ مالسا کیدزن ےک ادخ وت نید۔19۔۔۔۔٭ ٨۵ روا ٣:١٩ نارمع لا
 روا اگ ےئاج ایک ںیہن لوبق زگرہ ےس سا هو اگوہ بلاط اک نید روا یسک اوس ےک مالسا
 ۔اگوہ ںیم ںولاو ےناھٹا ناصقن ںیم ترخآ صخش اسیا
 رہاظ هدنہد تاجن اک ایُند روطب وک عوسی وج ںیہ تایآ دئاز ےس ٢٠٠ یئوک ںیم لبئاب:ٹون
 ۔ںیہ یترک
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 ؟ےہ ‘‘هدنہد تاجن’’ اک اینُد حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 الاو ےناچب یئوک اوس ےریم روا ںوہ هاووہی یہ ںیم۔١١۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ Y٣:١١ هایعسی
 ۔ںوہ یہ ںیم ےس جآ۔13۔ںیہن
 حیِسم ینعی ےہ أُوہ ادَیپ یّجنُم کیا ےئِل ےراہُمت ںیم رہش ےک دٔواد جآ ہک۔۔۔۔٭ ٢:١١ اقُول

 ۔دنوادُخ
ْ ۔ےہ یجنُم اک ایُند تقیقحلا یف ہی ہک ںیہ ےتناج روا۔۔۔۔٭ Y:Y٢ انحُوی

 ےس فرط یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ روا پاب ادُخ نانیمِطا روا لضف ۔۔۔۔٭ Y:١ سطیط
 ۔ےہر اتوہ لِصاح ےھُجت

 ُسا ےسِج۔6۔۔۔۔ ھتاس ےک ناسنِا روا ینابرہم یک ادُخ یّجنُم ےرامہ۔4۔۔۔۔٭ ٦ ۔ Y:٣ سطیط
 ۔ایِک لِزان ےس طارِفا رپ مہ تفرعم یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ ےن

 اک ایُند وک ےٹَیب ےن پاب ہک ںیہ ےتید یہاوگ روا ےہ ایِل ھکید ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ١Y:Y انحُوی ١
 ۔ےہ اجیھب ےک رک یّجنُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )ہکلب ےٹیب ےک ادخ ہن ےھت ادخ ہن( ٰیسیع ےٹیب ےک میرم )ینعی( حیسم۔۔۔۔٭ ١b١:Y اسنلا
 ۔ےھت )تراشب( ٔہملک اک روا لوسر ےک ادخ
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 ۔ںیکساپ تاِجن مہ ےس ہلیِسو ےک سِج ایگ اشخب ںیِہن تاِجن ےس ہلیِسو ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 صخش وج روا۔85۔ےہ مالسا کیدزن ےک ادخ وت نید۔19۔۔۔۔٭ ٨۵ روا ٣:١٩ نارمع لا
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 ٭85  ٨۵

 ےرافُک یک ںوہانُگ ےک اینُد نوُخ اک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ایگ ایاہب روط ےک ینابُرق  یک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 یرامہ روا ایگ ایک لیاھگ ےس ببس ےک ںوئاطخ یرامہ هو ہکنالاح۔5۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ۵٣:۵ هایعسی
 رپ۔۔۔6۔ںیئاپ افش مہ ےس ےناھکرام ےک سا ہکات یئوہ تسایس رپ سا ےئل ےک یتمالس یہ

 ۔ید ال رپ ُسا یرادرک دب یرامہ ےن دنوادخ
 اک ادُخ ہی وھکید اہک رک ھکید ےتآ فرط ینپا وک عوُِسی ےن ُسا نِد ےرسُود۔۔۔۔٭ ١:٢٩ انحُوی
 ۔ےہ اتاج ےل اھُٹا هانُگ اک ایُند وج ےہ هّرب

 ےئِل ےک ںوہانُگ ےرامہ ِقباطُم ےک ّسدقُم ِباتِک حیِسم۔3۔۔۔۔٭ Y ۔ ١۵:٣ ںویھتنرک ١
 ۔اھُٹا یج ِقباطُم ےک ّسدقُم ِباتِک نِد ےرسیِت روا أُوہ نفد روا۔4۔أوُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رواےہ اتوہ وک یسا ررض اک سا وت ےہ اترک ماک )ارب( یئوک وج روا۔۔۔۔٭ ٦:١٦Y ماعنالا
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک )هانگ ےک( یسک صخش یئوک
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک ےرسود یسک صخش یئوک روا۔۔۔۔٭ b١:١۵ ارسالا
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک )هانگ ےک( ےرسود صخش یئوک ہک ہی۔۔۔۔٭ ۵٣:٣٨ مجنلا
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 ےئوم )عوسی( احیسم ہک ےہ ایک نایب ہی ےن ںویبن ، ںیم ںویباتک یماہلا
 ؟اگ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 وک سدقُم ےنپا ہن اگید ےنہر ںیم لاتاپ وک ناج یریم ہن ُوت ہکنویک۔۔۔۔٭ ١٦:١٠ رُوبز
 ۔اگید ےنرٹس
 ےن سا ہکنویک۔12۔اگ ےلاھٹا دوخ یرادرکدب یک نا هو ہکنویک۔11۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ۵٣:١ هایعسی
 ےن سا یھب وت ایگ ایک رامش ھتاس ےک ںوراکاطخ هو روا ید لیڈن ا ےئل ےک ناج ینپا
 ۔یک تعافش یک ںوراک اطخ روا ےئل اھٹا هانگ ےک ںوتہب
 ہن ھچک اک ُسا روا اگ ےئاج ایک لتق حوسمم هو دعب ےک ںوتفہ ھٹساب روا۔۔۔۔٭ ٩:٢٦ لیا یناد
 ۔اگ ےہر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک ےنہر ںیم ایند یراہمت ںیم !ٰیسیع ہک ایامرف ےن ادخ تقو سا۔۔۔۔٭ ٣:۵۵ نارمع لا
 کاپ ےس )تبحص یک( ںورفاک ںیہمت روا اگ ںول اھٹا فرط ینپا وک مت ےکرک یروپ تدم
 قئاف کت تمایق رپ ںورفاک وک نا ےگ ںیرک یوریپ یراہمت گول وج روا اگ ںود رک
 ۔اگ ںوھکر )بلاغو(
 سج روا۔33۔۔۔ےہ ایانب یبن روا ےہ ید باتک ےھجم ےن سا۔30۔۔۔۔٭ ٣٣ روا ١٩:٣٠ میرم
 مالس رپ ھجم اگ ںؤاج ایاھٹا ےکرک هدنز ند سج روا اگ ںورم ند سج روا اوہ ادیپ ںیم ند
 ۔ےہ )تمحرو(
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 ےرافُک یک ںوہانُگ ےک اینُد نوُخ اک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
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 ۔ید ال رپ ُسا یرادرک دب یرامہ ےن دنوادخ
 اک ادُخ ہی وھکید اہک رک ھکید ےتآ فرط ینپا وک عوُِسی ےن ُسا نِد ےرسُود۔۔۔۔٭ ١:٢٩ انحُوی
 ۔ےہ اتاج ےل اھُٹا هانُگ اک ایُند وج ےہ هّرب

 ےئِل ےک ںوہانُگ ےرامہ ِقباطُم ےک ّسدقُم ِباتِک حیِسم۔3۔۔۔۔٭ Y ۔ ١۵:٣ ںویھتنرک ١
 ۔اھُٹا یج ِقباطُم ےک ّسدقُم ِباتِک نِد ےرسیِت روا أُوہ نفد روا۔4۔أوُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رواےہ اتوہ وک یسا ررض اک سا وت ےہ اترک ماک )ارب( یئوک وج روا۔۔۔۔٭ ٦:١٦Y ماعنالا
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک )هانگ ےک( یسک صخش یئوک
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک ےرسود یسک صخش یئوک روا۔۔۔۔٭ b١:١۵ ارسالا
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک )هانگ ےک( ےرسود صخش یئوک ہک ہی۔۔۔۔٭ ۵٣:٣٨ مجنلا
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 ےئوم )عوسی( احیسم ہک ےہ ایک نایب ہی ےن ںویبن ، ںیم ںویباتک یماہلا
 ؟اگ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 وک سدقُم ےنپا ہن اگید ےنہر ںیم لاتاپ وک ناج یریم ہن ُوت ہکنویک۔۔۔۔٭ ١٦:١٠ رُوبز
 ۔اگید ےنرٹس
 ےن سا ہکنویک۔12۔اگ ےلاھٹا دوخ یرادرکدب یک نا هو ہکنویک۔11۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ۵٣:١ هایعسی
 ےن سا یھب وت ایگ ایک رامش ھتاس ےک ںوراکاطخ هو روا ید لیڈن ا ےئل ےک ناج ینپا
 ۔یک تعافش یک ںوراک اطخ روا ےئل اھٹا هانگ ےک ںوتہب
 ہن ھچک اک ُسا روا اگ ےئاج ایک لتق حوسمم هو دعب ےک ںوتفہ ھٹساب روا۔۔۔۔٭ ٩:٢٦ لیا یناد
 ۔اگ ےہر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک ےنہر ںیم ایند یراہمت ںیم !ٰیسیع ہک ایامرف ےن ادخ تقو سا۔۔۔۔٭ ٣:۵۵ نارمع لا
 کاپ ےس )تبحص یک( ںورفاک ںیہمت روا اگ ںول اھٹا فرط ینپا وک مت ےکرک یروپ تدم
 قئاف کت تمایق رپ ںورفاک وک نا ےگ ںیرک یوریپ یراہمت گول وج روا اگ ںود رک
 ۔اگ ںوھکر )بلاغو(
 سج روا۔33۔۔۔ےہ ایانب یبن روا ےہ ید باتک ےھجم ےن سا۔30۔۔۔۔٭ ٣٣ روا ١٩:٣٠ میرم
 مالس رپ ھجم اگ ںؤاج ایاھٹا ےکرک هدنز ند سج روا اگ ںورم ند سج روا اوہ ادیپ ںیم ند
 ۔ےہ )تمحرو(
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 ےرافُک یک ںوہانُگ ےک اینُد نوُخ اک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ایگ ایاہب روط ےک ینابُرق  یک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 یرامہ روا ایگ ایک لیاھگ ےس ببس ےک ںوئاطخ یرامہ هو ہکنالاح۔5۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ۵٣:۵ هایعسی
 رپ۔۔۔6۔ںیئاپ افش مہ ےس ےناھکرام ےک سا ہکات یئوہ تسایس رپ سا ےئل ےک یتمالس یہ

 ۔ید ال رپ ُسا یرادرک دب یرامہ ےن دنوادخ
 اک ادُخ ہی وھکید اہک رک ھکید ےتآ فرط ینپا وک عوُِسی ےن ُسا نِد ےرسُود۔۔۔۔٭ ١:٢٩ انحُوی
 ۔ےہ اتاج ےل اھُٹا هانُگ اک ایُند وج ےہ هّرب

 ےئِل ےک ںوہانُگ ےرامہ ِقباطُم ےک ّسدقُم ِباتِک حیِسم۔3۔۔۔۔٭ Y ۔ ١۵:٣ ںویھتنرک ١
 ۔اھُٹا یج ِقباطُم ےک ّسدقُم ِباتِک نِد ےرسیِت روا أُوہ نفد روا۔4۔أوُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رواےہ اتوہ وک یسا ررض اک سا وت ےہ اترک ماک )ارب( یئوک وج روا۔۔۔۔٭ ٦:١٦Y ماعنالا
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک )هانگ ےک( یسک صخش یئوک
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک ےرسود یسک صخش یئوک روا۔۔۔۔٭ b١:١۵ ارسالا
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک )هانگ ےک( ےرسود صخش یئوک ہک ہی۔۔۔۔٭ ۵٣:٣٨ مجنلا
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 ےئوم )عوسی( احیسم ہک ےہ ایک نایب ہی ےن ںویبن ، ںیم ںویباتک یماہلا
 ؟اگ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 وک سدقُم ےنپا ہن اگید ےنہر ںیم لاتاپ وک ناج یریم ہن ُوت ہکنویک۔۔۔۔٭ ١٦:١٠ رُوبز
 ۔اگید ےنرٹس
 ےن سا ہکنویک۔12۔اگ ےلاھٹا دوخ یرادرکدب یک نا هو ہکنویک۔11۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ۵٣:١ هایعسی
 ےن سا یھب وت ایگ ایک رامش ھتاس ےک ںوراکاطخ هو روا ید لیڈن ا ےئل ےک ناج ینپا
 ۔یک تعافش یک ںوراک اطخ روا ےئل اھٹا هانگ ےک ںوتہب
 ہن ھچک اک ُسا روا اگ ےئاج ایک لتق حوسمم هو دعب ےک ںوتفہ ھٹساب روا۔۔۔۔٭ ٩:٢٦ لیا یناد
 ۔اگ ےہر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک ےنہر ںیم ایند یراہمت ںیم !ٰیسیع ہک ایامرف ےن ادخ تقو سا۔۔۔۔٭ ٣:۵۵ نارمع لا
 کاپ ےس )تبحص یک( ںورفاک ںیہمت روا اگ ںول اھٹا فرط ینپا وک مت ےکرک یروپ تدم
 قئاف کت تمایق رپ ںورفاک وک نا ےگ ںیرک یوریپ یراہمت گول وج روا اگ ںود رک
 ۔اگ ںوھکر )بلاغو(
 سج روا۔33۔۔۔ےہ ایانب یبن روا ےہ ید باتک ےھجم ےن سا۔30۔۔۔۔٭ ٣٣ روا ١٩:٣٠ میرم
 مالس رپ ھجم اگ ںؤاج ایاھٹا ےکرک هدنز ند سج روا اگ ںورم ند سج روا اوہ ادیپ ںیم ند
 ۔ےہ )تمحرو(
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 ےرافُک یک ںوہانُگ ےک اینُد نوُخ اک حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟ایگ ایاہب روط ےک ینابُرق  یک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 یرامہ روا ایگ ایک لیاھگ ےس ببس ےک ںوئاطخ یرامہ هو ہکنالاح۔5۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ۵٣:۵ هایعسی
 رپ۔۔۔6۔ںیئاپ افش مہ ےس ےناھکرام ےک سا ہکات یئوہ تسایس رپ سا ےئل ےک یتمالس یہ

 ۔ید ال رپ ُسا یرادرک دب یرامہ ےن دنوادخ
 اک ادُخ ہی وھکید اہک رک ھکید ےتآ فرط ینپا وک عوُِسی ےن ُسا نِد ےرسُود۔۔۔۔٭ ١:٢٩ انحُوی
 ۔ےہ اتاج ےل اھُٹا هانُگ اک ایُند وج ےہ هّرب

 ےئِل ےک ںوہانُگ ےرامہ ِقباطُم ےک ّسدقُم ِباتِک حیِسم۔3۔۔۔۔٭ Y ۔ ١۵:٣ ںویھتنرک ١
 ۔اھُٹا یج ِقباطُم ےک ّسدقُم ِباتِک نِد ےرسیِت روا أُوہ نفد روا۔4۔أوُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رواےہ اتوہ وک یسا ررض اک سا وت ےہ اترک ماک )ارب( یئوک وج روا۔۔۔۔٭ ٦:١٦Y ماعنالا
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک )هانگ ےک( یسک صخش یئوک
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک ےرسود یسک صخش یئوک روا۔۔۔۔٭ b١:١۵ ارسالا
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک )هانگ ےک( ےرسود صخش یئوک ہک ہی۔۔۔۔٭ ۵٣:٣٨ مجنلا
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 ےئوم )عوسی( احیسم ہک ےہ ایک نایب ہی ےن ںویبن ، ںیم ںویباتک یماہلا
 ؟اگ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 وک سدقُم ےنپا ہن اگید ےنہر ںیم لاتاپ وک ناج یریم ہن ُوت ہکنویک۔۔۔۔٭ ١٦:١٠ رُوبز
 ۔اگید ےنرٹس
 ےن سا ہکنویک۔12۔اگ ےلاھٹا دوخ یرادرکدب یک نا هو ہکنویک۔11۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ۵٣:١ هایعسی
 ےن سا یھب وت ایگ ایک رامش ھتاس ےک ںوراکاطخ هو روا ید لیڈن ا ےئل ےک ناج ینپا
 ۔یک تعافش یک ںوراک اطخ روا ےئل اھٹا هانگ ےک ںوتہب
 ہن ھچک اک ُسا روا اگ ےئاج ایک لتق حوسمم هو دعب ےک ںوتفہ ھٹساب روا۔۔۔۔٭ ٩:٢٦ لیا یناد
 ۔اگ ےہر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک ےنہر ںیم ایند یراہمت ںیم !ٰیسیع ہک ایامرف ےن ادخ تقو سا۔۔۔۔٭ ٣:۵۵ نارمع لا
 کاپ ےس )تبحص یک( ںورفاک ںیہمت روا اگ ںول اھٹا فرط ینپا وک مت ےکرک یروپ تدم
 قئاف کت تمایق رپ ںورفاک وک نا ےگ ںیرک یوریپ یراہمت گول وج روا اگ ںود رک
 ۔اگ ںوھکر )بلاغو(
 سج روا۔33۔۔۔ےہ ایانب یبن روا ےہ ید باتک ےھجم ےن سا۔30۔۔۔۔٭ ٣٣ روا ١٩:٣٠ میرم
 مالس رپ ھجم اگ ںؤاج ایاھٹا ےکرک هدنز ند سج روا اگ ںورم ند سج روا اوہ ادیپ ںیم ند
 ۔ےہ )تمحرو(

 
 
 

	



 ٭87  ´٨

 ؟ےگ ںیرک لتق یدوہی ےُسا ہک ےہ اتاتب ےس رتشیپ دوُخ عوسی ہی ایک
 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب

 روُرض ےُسا ہک اگل ےنرک ِرہاظ رپ ںودرِگاش ےنپا عوُِسی ےس تقو ُسا۔۔۔۔٭ ١٦:٢١ یتم
 تُہب ےس فرط یک ںوہیِقف روا ںوِنہاکرادرَس روا ںوگرُُزب روا ےئاج وک میِلشوری ہک ےہ
 ۔ےھُٹا یج نِد ےرسیِت روا ےئاج ایِک لتق روا ےئاھُٹا ھُکد
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 ےئآ هرابود هو روا ےہ هدنز یھب جآ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اگ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںُوہ اتاج ںیَم ہکنُویِک ۔۔ ےہ ناکم ےس تُہب ںیم رھگ ےک پاب ےریم۔2۔۔۔۔٭ ٣ ۔ ٢:١Y انحُوی
 وت ںوُرک رّایت ہگج ےِئل ےراہُمت رک اج ںیَم رگا روا۔3۔ںوُرکرّایت ہگج ےِئل ےراہُمت ہکات
 ۔وہ یھب ُمت ںُوہ ںیَم ںاہج ہکات اگ ںُول ےل ھتاس ےنپا ںیہُمت رک آ رھِپ
 ۔وہر ےماھت وک ُسا کت ےنآ ےریم ےہ ساپ ےراہُمت وج ّہتبلا۔۔۔۔٭ ٢:٢۵ ہفشاکُم
 ےک ماک ےک کیا رہ روا ںُوہ الاو ےنآ دلج ںیَم ھکید۔١٢۔۔۔۔٭ ٢٠ روا ٢٢:١٢ ہفشاکُم
 َےا ۔نیِمآ ۔ںُوہ الاو ےنآ دلج ںیَم کشیب۔20۔ےہ ساپ ےریم رجا ےئِل ےک ےنید ِقفاوُم
 ۔آ عوُِسی دنوادُخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ الاو تمکح روا بلاغ ادخ روا ۔ایل اھٹا فرط ینپا وک نا ےن ادخ ہکلب۔۔۔۔٭ ١۵٨:Y اسنلا
 ورک ہن کش ںیم سا )وگول ہک ود ہہک( وت ۔ںیہ یناشن یک تمایق هو روا۔۔۔۔٭ Y٣:٦١فُرخرلا
 ۔ےہ ہتسر اھدیس یہی ۔ولچ ےھچیپ ےریم روا
 ۔ںیہ تایآ b٣  تباب یک یناث ِدمآ یک حیسم ںیم لبئاب :ٹون 
 

 ٭90  ٩٠

 ‘‘ یئوگنشیپ’’ تباب یک ےنآ ےک دمحُم وج ںیہ تایآ یئوک ںیم لبئاب ایک
 ؟ںیہ یتاتب ‘‘ےس رتشیپ’’ ای

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 وک ںوریتُہب روا ےگ ںوہ ےڑھک ھُٹا یبن ےٹوُھج ےس تُہب روا۔١١۔۔۔۔٭ ٢٦ روا ١١:٢Y یتم
 ای اناج ہن ِرہاب وت ےہ ںیم نابایِب هو وھکید ہک ںیہک ےس ُمت هو رگا َسپ۔26۔ےگ ںیرک هارمُگ
 ۔انرک ہن نیِقی وت ےہ ںیم ںویرھٹوک هو وھکید
 ۔ںیِہن یّچَس یہاوگ یریم وت ںُود یہاوگ ینپا دوُخ ںیَم رگا۔۔۔۔٭ ۵:٣١ انحُوی

 ۔یگ ےئاج وہ تِباث تاب کیا رہ ےس نابز یک ںوہاوگ نیِت ای ود۔۔۔۔٭ ١٣:١ ںویھتنرک ٢
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہ ےترک یوریپ ںیہ یُما یبن وج یک )هللا( لوسر )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم( وج هو۔۔۔۔٭ ١۵b:b فارعالا
 ۔ںیہ ےتاپ اوہ اھکل ںیم لیجنا روا تاروت ںاہ ےنپا هو وک )فاصوا ےک( نج
 ےا ےک اہک ےن ٰیسیع ےٹیب ےک ؑمیرم بج )ورک دای یھب تقو هو( روا۔۔۔۔٭ ٦١:٦ فصلا
 ےلہپ ےس ھجم )باتک( وج )روا( ںوہ ایآ اوہ اجیھب اک ادخ ساپ ےراہمت ںیم لیئارسا ینب
 ےگ ںیئآ دعب ےریم وج ربمغیپ کیا روا ںوہ اترک قیدصت یک سا تاروت )ینعی( ےہ یکچآ

 ۔ںوہ اتانس تراشب یک نا اگوہ ملسو هيلع هللا ىلصدمحا مان اک نج
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 ۔انرک ہن نیِقی وت ےہ ںیم ںویرھٹوک هو وھکید
 ۔ںیِہن یّچَس یہاوگ یریم وت ںُود یہاوگ ینپا دوُخ ںیَم رگا۔۔۔۔٭ ۵:٣١ انحُوی

 ۔یگ ےئاج وہ تِباث تاب کیا رہ ےس نابز یک ںوہاوگ نیِت ای ود۔۔۔۔٭ ١٣:١ ںویھتنرک ٢
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہ ےترک یوریپ ںیہ یُما یبن وج یک )هللا( لوسر )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم( وج هو۔۔۔۔٭ ١۵b:b فارعالا
 ۔ںیہ ےتاپ اوہ اھکل ںیم لیجنا روا تاروت ںاہ ےنپا هو وک )فاصوا ےک( نج
 ےا ےک اہک ےن ٰیسیع ےٹیب ےک ؑمیرم بج )ورک دای یھب تقو هو( روا۔۔۔۔٭ ٦١:٦ فصلا
 ےلہپ ےس ھجم )باتک( وج )روا( ںوہ ایآ اوہ اجیھب اک ادخ ساپ ےراہمت ںیم لیئارسا ینب
 ےگ ںیئآ دعب ےریم وج ربمغیپ کیا روا ںوہ اترک قیدصت یک سا تاروت )ینعی( ےہ یکچآ

 ۔ںوہ اتانس تراشب یک نا اگوہ ملسو هيلع هللا ىلصدمحا مان اک نج
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 ےئآ هرابود هو روا ےہ هدنز یھب جآ حیسم ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 ؟اگ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ںُوہ اتاج ںیَم ہکنُویِک ۔۔ ےہ ناکم ےس تُہب ںیم رھگ ےک پاب ےریم۔2۔۔۔۔٭ ٣ ۔ ٢:١Y انحُوی
 وت ںوُرک رّایت ہگج ےِئل ےراہُمت رک اج ںیَم رگا روا۔3۔ںوُرکرّایت ہگج ےِئل ےراہُمت ہکات
 ۔وہ یھب ُمت ںُوہ ںیَم ںاہج ہکات اگ ںُول ےل ھتاس ےنپا ںیہُمت رک آ رھِپ
 ۔وہر ےماھت وک ُسا کت ےنآ ےریم ےہ ساپ ےراہُمت وج ّہتبلا۔۔۔۔٭ ٢:٢۵ ہفشاکُم
 ےک ماک ےک کیا رہ روا ںُوہ الاو ےنآ دلج ںیَم ھکید۔١٢۔۔۔۔٭ ٢٠ روا ٢٢:١٢ ہفشاکُم
 َےا ۔نیِمآ ۔ںُوہ الاو ےنآ دلج ںیَم کشیب۔20۔ےہ ساپ ےریم رجا ےئِل ےک ےنید ِقفاوُم
 ۔آ عوُِسی دنوادُخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ الاو تمکح روا بلاغ ادخ روا ۔ایل اھٹا فرط ینپا وک نا ےن ادخ ہکلب۔۔۔۔٭ ١۵٨:Y اسنلا
 ورک ہن کش ںیم سا )وگول ہک ود ہہک( وت ۔ںیہ یناشن یک تمایق هو روا۔۔۔۔٭ Y٣:٦١فُرخرلا
 ۔ےہ ہتسر اھدیس یہی ۔ولچ ےھچیپ ےریم روا
 ۔ںیہ تایآ b٣  تباب یک یناث ِدمآ یک حیسم ںیم لبئاب :ٹون 
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 ‘‘ یئوگنشیپ’’ تباب یک ےنآ ےک دمحُم وج ںیہ تایآ یئوک ںیم لبئاب ایک
 ؟ںیہ یتاتب ‘‘ےس رتشیپ’’ ای

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
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 ۔ںیہ ےتاپ اوہ اھکل ںیم لیجنا روا تاروت ںاہ ےنپا هو وک )فاصوا ےک( نج
 ےا ےک اہک ےن ٰیسیع ےٹیب ےک ؑمیرم بج )ورک دای یھب تقو هو( روا۔۔۔۔٭ ٦١:٦ فصلا
 ےلہپ ےس ھجم )باتک( وج )روا( ںوہ ایآ اوہ اجیھب اک ادخ ساپ ےراہمت ںیم لیئارسا ینب
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 ینابُز ےس ادُخ  هو ہک ےطساو ےک ےنوہ لہا یبن روطب ےئلیک دمحُم
 ؟اھت یرورض انوہ یدوہی اھکل اھڑپ ےئلیک ُسا ایک ےکسرک تاب یمالک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ےہ ےس ںیم ںویدوہی تاجن ہکنویک۔۔۔۔٭ ٢٢:Y انحُوی
 حرط رہ۔٢۔؟هدِئاف ایک ےس ہنتخ روا ےہ ّتیقَوف ایک وک یدوُہی َسپ۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ٣:١ ںویمور
 ۔أُوہ دُرپس ےک ُنا مالک اک ادُخ ہک ہی رک صاخ ۔تُہب ےس
 روا دوُہُع روا لالج روا قح اک ےنوہ کلاپ ےل روا ںیہ یلیئارِسا هو۔۔۔۔٭ Y:٩ ںویمور
 ۔ںیہ ےک یہ ُنا ےدعو روا تدابِع روا َتعیِرَش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یوریپ ںیہ یُما یبن وج یک )هللا( لوسر )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم( وج هو۔157۔۔۔۔٭ ١۵٨ ۔ ١۵b:bفارعالا
 ےتاپ اوہ اھکل ںیم لیجنا روا تاروت ںاہ ےنپا هو وک )فاصوا ےک( نج ںیہ ےترک
 رپ مالک مامت ےک سا روا رپ ادخ وج رپ یُما ربمغیپ لوسر ےک سا روا رپ ادخ وت۔١۵٨۔ںیہ
 ۔ؤاپ تیادہ ہکات ورک یوریپ یک نا روا ؤال نامیا ںیہ ےتھکر نامیا
 ےک سدقلا حور فرط یراہمت ےس مکح ےنپا ےن مہ حرط یسا روا۔۔۔۔٭ ۵٢:Y٢ ٰیروشلا
 ۔وک نامیا ہن روا ےھت ےتناج وک باتک وت ہن مت ۔ےہ اجیھب )نآرق( ےس ےعیرذ

 ٭92  ٩٢

 دنتسُم ای توبث اک  توبن ، ٰیوعد ےس دوُخ اک ےنوہ یبن اک دمحُم ایک
 ؟ےہ ناحتما

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 یّچَس یہاوگ یریم وت ںُود یہاوگ ینپا دوُخ ںیَم رگا۔31۔۔۔۔٭ ٣٦ روا ۵:٣١ انحُوی
 ےریم هو ںُوہ اترک ںیم وج ماک یہی ینعی ےئِد وک ےنرک ےھجُم ےن پاب ماک وج۔36۔ںیِہن
 ۔ےہ اجیھب ےھجُم ےن پاب ہک ںیہ هاوگ
 ادُخ ہکنُویِک۔33۔ںیہ عِبات ےک ںویِبن ںیحوُر یک ںویِبن روا۔32۔۔۔۔٭ ٣٣ ۔ ٣٢:١Y ںویھتنرک ١
 ۔ےہ یناب اک نما ہکلب ںیِہن اک یرتبا

 ۔یگ ےئاج وہ تِباث تاب کیا رہ ےس نابز یک ںوہاوگ نیِت ای ود۔۔۔۔٭ ١٣:١ ںویھتنرک ٢
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رک انب ربمغیپ ےئل ےک )تیادہ یک( ںوگول وک مت ےن مہ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا( روا۔۔۔۔٭ Y:b٩ اسنلا
 ۔ےہ یفاک هاوگ یہ ادخ )اک تاب سا( روا ےہ اجیھب
 ہک ود ہہک ۔وہ ںیہن لوسر )ےک ادخ( مت ہک ںیہ ےتہک گول رفاک روا۔۔۔۔٭ Y٣:١٣ دعرلا
 هاوگ ےہ ملع اک )ینامسآ( باتک ساپ ےک سج صخش هو روا ادخ نایمرد ےراہمت روا ےریم
 ۔ںیہ یفاک
 ےد قح نید روا )باتک یک( تیادہ وک ربمغیپ ےنپا ےن سج ےہ وت یہو۔۔۔۔٭ Y٨:٢٨ حتفلا
 یفاک یہ ادخ ےئل ےک ےنرک رہاظ قح روا ۔ےرک بلاغ رپ ںونید مامت وک سا ہکات اجیھب رک
 ۔ےہ
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 ینابُز ےس ادُخ  هو ہک ےطساو ےک ےنوہ لہا یبن روطب ےئلیک دمحُم
 ؟اھت یرورض انوہ یدوہی اھکل اھڑپ ےئلیک ُسا ایک ےکسرک تاب یمالک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 ۔ےہ ےس ںیم ںویدوہی تاجن ہکنویک۔۔۔۔٭ ٢٢:Y انحُوی
 حرط رہ۔٢۔؟هدِئاف ایک ےس ہنتخ روا ےہ ّتیقَوف ایک وک یدوُہی َسپ۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ٣:١ ںویمور
 ۔أُوہ دُرپس ےک ُنا مالک اک ادُخ ہک ہی رک صاخ ۔تُہب ےس
 روا دوُہُع روا لالج روا قح اک ےنوہ کلاپ ےل روا ںیہ یلیئارِسا هو۔۔۔۔٭ Y:٩ ںویمور
 ۔ںیہ ےک یہ ُنا ےدعو روا تدابِع روا َتعیِرَش
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 یوریپ ںیہ یُما یبن وج یک )هللا( لوسر )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم( وج هو۔157۔۔۔۔٭ ١۵٨ ۔ ١۵b:bفارعالا
 ےتاپ اوہ اھکل ںیم لیجنا روا تاروت ںاہ ےنپا هو وک )فاصوا ےک( نج ںیہ ےترک
 رپ مالک مامت ےک سا روا رپ ادخ وج رپ یُما ربمغیپ لوسر ےک سا روا رپ ادخ وت۔١۵٨۔ںیہ
 ۔ؤاپ تیادہ ہکات ورک یوریپ یک نا روا ؤال نامیا ںیہ ےتھکر نامیا
 ےک سدقلا حور فرط یراہمت ےس مکح ےنپا ےن مہ حرط یسا روا۔۔۔۔٭ ۵٢:Y٢ ٰیروشلا
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 یگنہآ مہ لمکُم ےس ماغیپ ےک ںویبن رگید روا عوسی ماغیپ اک دمحُم ایک
 ؟ےہ اتھکر

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 وت ںیلوب ہن قباطم ےک مالک سا هو رگا ۔ورک رظن رپ تداہش روا تعیرش۔۔۔۔٭ ٨:٢٠ هایعسی
 ۔یگ وہ ہن حبص ےیل ےکنا

 ادُخ ہکنُویِک۔33۔ںیہ عِبات ےک ںویِبن ںیحوُر یک ںویِبن روا۔32۔۔۔۔٭ ٣٣ ۔ ٣٢:١Y ںویھتنرک ١
 ۔ےہ یناب اک نما ہکلب ںیِہن اک یرتبا

 ھجَمَس ںیمہ ےن ُسا روا ےہ ایگآ اٹَیب اک ادُخ ہک ںیہ ےتناج یھب ہی روا۔۔۔۔٭ ۵:٢٠ انحُوی ١
 ےک ُسا ینعی ےہ یقیِقح وج ںیم ُسا مہ روا ںیناج ےہ یقیِقح وج وک ُسا ہکات ےہ یشخب
 ۔ےہ یہی یگدنِز یک ہشیمہ روا ادُخ یقیِقح ۔ںیہ ںیم حیِسم عوُِسی ےٹَیب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اوہ اراُتا اک ملاع راگدرورپ )ےئادخ( نآرق ہی روا۔192۔۔۔۔٭ ١٩b ۔ ٢٦:٢١٩ارعُشلا
 ےک نا ایک۔197۔ےہ )یئوہ یھکل( ںیم ںوباتک یک ںوربمغیپ ےلہپ ربخ یک سا روا۔196۔ےہ
 ۔ںیہ ےتناج وک )تاب( سا لیئارسا ینب ےئاملع ہک ےہ ںیہن دنس ہی ےئل
 ےس ںوربمغیپ روا ےلہپ ےس مت وج ںیہ یتاج ںیہک ںیتاب یہو ےس مت۔۔۔۔٭ Y٣:Y١ تلُصف
 ۔ںیھت یئگ یہک
 نامیا رپ سا ںیم ےہ یئامرف لزان ےن ادخ باتک وج ہک ود ہہک روا۔۔۔۔ ٭Y٢:١۵ ٰیروشلا
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 هو ہک یئگ ید تمعن یتوبن تباب یک ںویبن رگید روا عوسی وک دمحُم ایک
 ؟ےکس اتب ‘‘ےس رتشیپ’’ ای ےکسرک ‘‘یئوگنشیپ’’ تباب یک لبقتسُم
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 ہکلب ںیہن یئوہ یہک یک دنوادخ تاب هو وت وہ ہن اروپ ای عقاو ھچک قباطم ےک ےہک ےکُسا
 ۔ انرک ہن فوخ ےُسا ُوت ےہ یہک رکنب خاتسگ دوخ تاب هو ےن یبن ُسا

 هروشم ےس ادُخ صخش یئوک بج ںیم ںویلیئارِسا ںیم ہنامز ےلگا )۔۔۔۔٭ ٩:٩ لیئومیس ١
 ںیہ ےتہک یبن با وکسِج ہکنویک ںیلچ ساپ ےک نیب بیغ مہ ؤآ ہک اھت اتہک ہیوت اتاج ےنرک
 ۔) ےھت ےتہک نیب بیغ ےلہپ وکُسا
 مہ ۔ںید ربخ یک ںوزیچ یلو ےنوہ وکمہ هو ہکات ںیرک رضاح وکنا هو ۔۔۔۔٭ Y١:٢٢ هایعسی

 ۔ںیھت ایک ہک ورک نایب ںیتاب یلگا ےس
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 ےنازخ ےک ٰیلاعت هللا ساپ ےریم ہک اتہک ںیہن ہی ےس مت ںیم ہک ود ہہک ۔۔۔۔٭ ٦:۵٠ ماعنالا
 ۔ںوہ اتناج بیغ ںیم )ہک ہی( ہن روا ںیہ
 ےراہمت روا اگ ےئاج ایک کولس ایک ھتاس ےریم ہک اتناج ںیہن ںیم روا۔۔۔۔٭ Y٦:٩ فاقحالا

 ۔ےہ یتآ یحو رپ ھجم وج ںوہ اترک یوریپ یک یسا وت ںیم )اگ ےئاج ایک( ایک ھتاس
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 برع  ای انموچ وک رھتپ ےلاک رپ ہبعک اک دمحُم  یھبک ادُخ اک ماہاربا ایک
 ؟ےہ اتکسرک فاعم انید میظعت وک ںؤاتوید کرشُم ےک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 هدجس ےگآ ےکُنا وت ۔5۔ اننام ہن وک ںودوبعم ریغ ُوت روضح ےریم ۔3۔۔۔۔٭ ۵ ۔ ٢٠:٣ جورخ
 ۔انرک تدابع یکنا ہن

 ینعی اگنوڑوھچ ھکر ےیل ےنپا رازہ تاس ںیم لیئارسا ںیم یھب وت ۔۔۔۔٭ ١٩:١٨ نیطالس ١
 ۔اموُچ ںیہن ےُسا ےن سج ہنم کیا رہ روا ےکُھج ںیہن ےٓگا ےک لعب وج ےنٹُھگ بس هو
 ؟ےہ تبسانُم ایک ےس ںوُتب وک سِدقَم ےک ادُخ روا ۔۔۔۔٭ ٦:١٦ ںویھتنرک٢

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وج وت ۔ںیہ ےس ںیم ںویناشن یک ادخ هورم روا افص )هوک( کشےب ۔۔۔۔٭ ٢:١۵٨ ةرقبلا
 ۔ےرک فاوط اک ںونود ہک ںیہن هانگ ھچک رپ سا ےرک هرمع ای جح اک ہبعک ٔہناخ صخش
 ےرسیت روا ۔20۔اھکید وک ٰیزع روا تال ےن ںوگول مت الھب ۔19۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ۵٣:١٨ مجن لا
 ۔)ںیہ ےتکسوہ ادخ ںیہک تب ہی ہک( وک تانم
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےنازخ ےک ٰیلاعت هللا ساپ ےریم ہک اتہک ںیہن ہی ےس مت ںیم ہک ود ہہک ۔۔۔۔٭ ٦:۵٠ ماعنالا
 ۔ںوہ اتناج بیغ ںیم )ہک ہی( ہن روا ںیہ
 ےراہمت روا اگ ےئاج ایک کولس ایک ھتاس ےریم ہک اتناج ںیہن ںیم روا۔۔۔۔٭ Y٦:٩ فاقحالا

 ۔ےہ یتآ یحو رپ ھجم وج ںوہ اترک یوریپ یک یسا وت ںیم )اگ ےئاج ایک( ایک ھتاس
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 برع  ای انموچ وک رھتپ ےلاک رپ ہبعک اک دمحُم  یھبک ادُخ اک ماہاربا ایک
 ؟ےہ اتکسرک فاعم انید میظعت وک ںؤاتوید کرشُم ےک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 هدجس ےگآ ےکُنا وت ۔5۔ اننام ہن وک ںودوبعم ریغ ُوت روضح ےریم ۔3۔۔۔۔٭ ۵ ۔ ٢٠:٣ جورخ
 ۔انرک تدابع یکنا ہن

 ینعی اگنوڑوھچ ھکر ےیل ےنپا رازہ تاس ںیم لیئارسا ںیم یھب وت ۔۔۔۔٭ ١٩:١٨ نیطالس ١
 ۔اموُچ ںیہن ےُسا ےن سج ہنم کیا رہ روا ےکُھج ںیہن ےٓگا ےک لعب وج ےنٹُھگ بس هو
 ؟ےہ تبسانُم ایک ےس ںوُتب وک سِدقَم ےک ادُخ روا ۔۔۔۔٭ ٦:١٦ ںویھتنرک٢

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وج وت ۔ںیہ ےس ںیم ںویناشن یک ادخ هورم روا افص )هوک( کشےب ۔۔۔۔٭ ٢:١۵٨ ةرقبلا
 ۔ےرک فاوط اک ںونود ہک ںیہن هانگ ھچک رپ سا ےرک هرمع ای جح اک ہبعک ٔہناخ صخش
 ےرسیت روا ۔20۔اھکید وک ٰیزع روا تال ےن ںوگول مت الھب ۔19۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ۵٣:١٨ مجن لا
 ۔)ںیہ ےتکسوہ ادخ ںیہک تب ہی ہک( وک تانم
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 هو ہک یئگ ید تمعن یتوبن تباب یک ںویبن رگید روا عوسی وک دمحُم ایک
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 ںوہانُگ مامت ےنپا ےسج اھت اتاج ایک روصت ناسنا ماع کیا وک دمحُم ایک
 ؟وہ ترورض یک ےناج ےہک ےک یفاعم ےئلیک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 روا ےرک یہ یکین ہک ںیہن ناسنا زاب تسار اسیا یئوک رپ نیمز ہکنویک ۔۔۔۔٭ ٢٠:b ظعاو
 ۔ےرک ہن اطخ
 ہبوت َسپ ۔8۔ےہ یئگآ کیِدزن یہاشداب یک نامسآ ہکنُویِک ورک ہبوت ۔2۔۔۔۔٭ ٨ روا ٣:٢ یتم
 ۔ٔوال لَھپ ِقفاوُم ےک
 ۔ںُوہ ایآ ےنُالب وک ںوراگہنُگ ہکلب ںیِہن وک ںوزابتسار ںیَم ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ٩:١٢ یتم
 ںیم مہ روا ںیہ ےتید بیرف وک پآ ےنپا وت ںیہ هانُگ ےب مہ ہک ںیہک مہ رگا ۔۔۔۔٭ ١:٨ انحوی ١
 ۔ںیِہن یئاّچَس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب ادخ کشےب انگنام ششخب ےس ادخ روا ۔۔۔۔٭ ١٠٦:Y اسنلا
 )وک ناسنا( هراما سفن ہکنویک اتہک ںیہن فاص کاپ ںیئت ےنپا ںیم روا ۔۔۔۔٭ ١٢:۵٣ فسُوی
 ۔ےہ اتہر اتاھکس یئارب
 ۔وگنام یفاعم یک ںوہانگ ےنپا روا ۔۔۔۔٭ ١٩:Yb دمحُم
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 ؟ےئاج ایک روصت ںامزلا رخآ لا یبن وک دمحُم ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 روا اھت وج روا ےہ وج ادُخ دنوادُخ۔2ْہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔1۔۔۔۔٭ ١b روا ٨ ،١:١ ہفشاکُم
 ۔رک ہن فوَخ۔17۔ںُوہ اگیموا روا افلا ںیَم ہک ےہ اتامرف َقلطُم ِرِداق ینعی ےہ الاو ےنآ وج
 ۔رِخآ روا لّوا ںیَم
 اہتنِا روا ادتبِا ۔رِخآ روا لّوا ۔اگیموا روا افلا ںیَم۔13۔۔۔۔٭ ٠٢ روا ١٦ ،٢٢:١٣ ہفشاکُم
 دلج ںیَم کشیب۔20۔ںُوہ هراتِس أُوہ اتکمچ اک حبُص روا لسن و لصا یک دٔواد ںیَم۔16۔ںُوہ
 ۔آ عوُِسی دنوادُخ َےا ۔نیِمآ ۔ںُوہ الاو ےنآ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ادخ ہکلب ںیہ ںیہن دلاو ےک یسک ےس ںیم ںودرم ےراہمت ملسو هيلع هللا ىلصدمحم۔۔۔۔٭ Y٠:٣٣ بازحالا
 رہ ادخ روا ںیہ )ےلاو ےنیدرک متخ وک سا ینعی( رہم یک )توبن یک( ںویبن روا ربمغیپ ےک
 ۔ےہ فقاو ےس زیچ
 ےد قح نید روا )باتک یک( تیادہ وک ربمغیپ ےنپا ےن سج ےہ وت یہو۔۔۔۔٭ Y٨:٨٢ حتفلا
 یفاک یہ ادخ ےئل ےک ےنرک رہاظ قح روا ۔ےرک بلاغ رپ ںونید مامت وک سا ہکات اجیھب رک
 ۔ےہ
 ۔ںیہن یک دمحُم ،ےہ یتاج یک عقوت یک دمآ یک عوسی :ٹون
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 روا اھت وج روا ےہ وج ادُخ دنوادُخ۔2ْہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔1۔۔۔۔٭ ١b روا ٨ ،١:١ ہفشاکُم
 ۔رک ہن فوَخ۔17۔ںُوہ اگیموا روا افلا ںیَم ہک ےہ اتامرف َقلطُم ِرِداق ینعی ےہ الاو ےنآ وج
 ۔رِخآ روا لّوا ںیَم
 اہتنِا روا ادتبِا ۔رِخآ روا لّوا ۔اگیموا روا افلا ںیَم۔13۔۔۔۔٭ ٠٢ روا ١٦ ،٢٢:١٣ ہفشاکُم
 دلج ںیَم کشیب۔20۔ںُوہ هراتِس أُوہ اتکمچ اک حبُص روا لسن و لصا یک دٔواد ںیَم۔16۔ںُوہ
 ۔آ عوُِسی دنوادُخ َےا ۔نیِمآ ۔ںُوہ الاو ےنآ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ادخ ہکلب ںیہ ںیہن دلاو ےک یسک ےس ںیم ںودرم ےراہمت ملسو هيلع هللا ىلصدمحم۔۔۔۔٭ Y٠:٣٣ بازحالا
 رہ ادخ روا ںیہ )ےلاو ےنیدرک متخ وک سا ینعی( رہم یک )توبن یک( ںویبن روا ربمغیپ ےک
 ۔ےہ فقاو ےس زیچ
 ےد قح نید روا )باتک یک( تیادہ وک ربمغیپ ےنپا ےن سج ےہ وت یہو۔۔۔۔٭ Y٨:٨٢ حتفلا
 یفاک یہ ادخ ےئل ےک ےنرک رہاظ قح روا ۔ےرک بلاغ رپ ںونید مامت وک سا ہکات اجیھب رک
 ۔ےہ
 ۔ںیہن یک دمحُم ،ےہ یتاج یک عقوت یک دمآ یک عوسی :ٹون

 
 
 

	

 ٭97  ´٩

 ںوہانُگ مامت ےنپا ےسج اھت اتاج ایک روصت ناسنا ماع کیا وک دمحُم ایک
 ؟وہ ترورض یک ےناج ےہک ےک یفاعم ےئلیک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 روا ےرک یہ یکین ہک ںیہن ناسنا زاب تسار اسیا یئوک رپ نیمز ہکنویک ۔۔۔۔٭ ٢٠:b ظعاو
 ۔ےرک ہن اطخ
 ہبوت َسپ ۔8۔ےہ یئگآ کیِدزن یہاشداب یک نامسآ ہکنُویِک ورک ہبوت ۔2۔۔۔۔٭ ٨ روا ٣:٢ یتم
 ۔ٔوال لَھپ ِقفاوُم ےک
 ۔ںُوہ ایآ ےنُالب وک ںوراگہنُگ ہکلب ںیِہن وک ںوزابتسار ںیَم ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ٩:١٢ یتم
 ںیم مہ روا ںیہ ےتید بیرف وک پآ ےنپا وت ںیہ هانُگ ےب مہ ہک ںیہک مہ رگا ۔۔۔۔٭ ١:٨ انحوی ١
 ۔ںیِہن یئاّچَس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب ادخ کشےب انگنام ششخب ےس ادخ روا ۔۔۔۔٭ ١٠٦:Y اسنلا
 )وک ناسنا( هراما سفن ہکنویک اتہک ںیہن فاص کاپ ںیئت ےنپا ںیم روا ۔۔۔۔٭ ١٢:۵٣ فسُوی
 ۔ےہ اتہر اتاھکس یئارب
 ۔وگنام یفاعم یک ںوہانگ ےنپا روا ۔۔۔۔٭ ١٩:Yb دمحُم
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 ۔ےہ
 ۔ںیہن یک دمحُم ،ےہ یتاج یک عقوت یک دمآ یک عوسی :ٹون

 
 
 

	

 ٭97  ´٩

 ںوہانُگ مامت ےنپا ےسج اھت اتاج ایک روصت ناسنا ماع کیا وک دمحُم ایک
 ؟وہ ترورض یک ےناج ےہک ےک یفاعم ےئلیک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 روا ےرک یہ یکین ہک ںیہن ناسنا زاب تسار اسیا یئوک رپ نیمز ہکنویک ۔۔۔۔٭ ٢٠:b ظعاو
 ۔ےرک ہن اطخ
 ہبوت َسپ ۔8۔ےہ یئگآ کیِدزن یہاشداب یک نامسآ ہکنُویِک ورک ہبوت ۔2۔۔۔۔٭ ٨ روا ٣:٢ یتم
 ۔ٔوال لَھپ ِقفاوُم ےک
 ۔ںُوہ ایآ ےنُالب وک ںوراگہنُگ ہکلب ںیِہن وک ںوزابتسار ںیَم ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ٩:١٢ یتم
 ںیم مہ روا ںیہ ےتید بیرف وک پآ ےنپا وت ںیہ هانُگ ےب مہ ہک ںیہک مہ رگا ۔۔۔۔٭ ١:٨ انحوی ١
 ۔ںیِہن یئاّچَس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب ادخ کشےب انگنام ششخب ےس ادخ روا ۔۔۔۔٭ ١٠٦:Y اسنلا
 )وک ناسنا( هراما سفن ہکنویک اتہک ںیہن فاص کاپ ںیئت ےنپا ںیم روا ۔۔۔۔٭ ١٢:۵٣ فسُوی
 ۔ےہ اتہر اتاھکس یئارب
 ۔وگنام یفاعم یک ںوہانگ ےنپا روا ۔۔۔۔٭ ١٩:Yb دمحُم
 

 ٭98  ٩٨

 ؟ےئاج ایک روصت ںامزلا رخآ لا یبن وک دمحُم ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 روا اھت وج روا ےہ وج ادُخ دنوادُخ۔2ْہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔1۔۔۔۔٭ ١b روا ٨ ،١:١ ہفشاکُم
 ۔رک ہن فوَخ۔17۔ںُوہ اگیموا روا افلا ںیَم ہک ےہ اتامرف َقلطُم ِرِداق ینعی ےہ الاو ےنآ وج
 ۔رِخآ روا لّوا ںیَم
 اہتنِا روا ادتبِا ۔رِخآ روا لّوا ۔اگیموا روا افلا ںیَم۔13۔۔۔۔٭ ٠٢ روا ١٦ ،٢٢:١٣ ہفشاکُم
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 هانُگ روا ناسنا
 ٭99  ٩٩

 نایمرد ےک ادُخ روا ناسنا ہی ایک وت  ایک هانُگ ےن اوح روا مدآ بج
 شیپ ترورض وک ناسنا ںیم ہجیتن ےک سج انب ببس اک یگدحیلع یدایُنب
 ؟ںیئاپ تاجن ےس تلادع یک ادُخ فالخ ےک هانُگ هو ہک یئآ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 رہ ےک غاب ُوت ہک اہک روا ایِد مُکح وک ؔمدآ ےن ادُخ دنوادُخ روا۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٢:١٦ شئادیپ
 اک تخرد ےک ناچہپ یک دب و کین نکیل۔17 ؛ےہ اتکس اھک کوٹ کور ےب لھپ اک تخرد
 ۔ارم ُوت ایاھک ےس ںیم ُسا ےن ُوت زور سِج ہکنویک اناھک ہن یھبک
 روا ایآ ںیم ایُند هانُگ ےس ببس ےک یِمدآ کیا حرط سِج َسپ۔12۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ۵:١٢ ںویمور
 ےن بس ہک ےئِل سِا یئگ لیَھپ ںیم ںویِمدآ بس توَم ںُوی روا یئآ توَم ےس ببس ےک هانُگ
 ۔ایِک هانُگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اناج ہن ساپ ےک تخرد سا نکیل ۔۔ مدآ ےا ہک اہک ےن مہ روا۔35۔۔۔۔٭ ٣٨ ۔ ٢:٣۵ ةرقبلا
 تاملک ھچک ےس راگدرورپ ےنپا ےن مدآ رھپ۔37۔ےگ ؤاج وہ )لخاد) ںیم ںوملاظ وت ںیہن

 ےنرک فاعم هو کش ےب اید رک فاعم روصق اک نا ےن سا وت )یگنام یفاعم روا( ےھکیس
 ۔ےہ محر ِبحاص )روا( الاو
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 ؟ںیہ تایآ تباب یک ےنوہ ادیپ ھتاسیک ‘‘ترطف یک هانُگ’’ ےک ںوگول ایک
 )هانُگ یثوُروم(

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 تسار مامت یرامہ روا زیچ کاپان ےسیج ںیہ ےسیا بس ےک بس مہ روا۔۔۔۔٭ ٦:٦Y هایعسی
 یرامہ روا ںیہ ےتاج المک حرط یک ےتپ بس مہ روا ےہ دننام یک سابل کاپان یزاب
 ۔ےہ یتاج ےلُڑا وک مہ دننام یک یھدنآ یرادرکدب
 وج یھب مت وت ےکس لدب وک ںوغاد ےنپا ہتیچ ای وک ےڑمچ ےنپا یشبح۔۔۔۔٭  ١٣:٢٣ هایمری
 ۔ےگ وکس رک یکین وہ یداع ےک یدب
 تفایرد نوک وکُسا ۔ےہ جالعال روا زاب ہلیح هدایز ےس ںوزیچ بس لد۔۔۔۔٭ ٩:١b هایمری
 ۔ ؟ےہ اتکسرک
 ۔ںیہ موُرحم ےس لالج ےک ادُخ روا ایِک هانُگ ےن بس ےک ےئِل سِا۔۔۔۔ ٭٣:٢٣ ںویمور

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہجوت ےس ینابرہم رپ نا وت ازاون وک نا ےن راگدرورپ ےک نا رھپ۔۔۔۔٭ ٢٠:١٢٢ ہط
 ۔یئاتب هار یھدیس روا یئامرف
 ۔ےہ ایک ادیپ ںیم تروص یھچا تہب وک ناسنا ےن مہ ہک۔۔۔۔٭ Y:۵٩ نیتلا

 
 
 

	

 هانُگ روا ناسنا
 ٭99  ٩٩

 نایمرد ےک ادُخ روا ناسنا ہی ایک وت  ایک هانُگ ےن اوح روا مدآ بج
 شیپ ترورض وک ناسنا ںیم ہجیتن ےک سج انب ببس اک یگدحیلع یدایُنب
 ؟ںیئاپ تاجن ےس تلادع یک ادُخ فالخ ےک هانُگ هو ہک یئآ

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 رہ ےک غاب ُوت ہک اہک روا ایِد مُکح وک ؔمدآ ےن ادُخ دنوادُخ روا۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٢:١٦ شئادیپ
 اک تخرد ےک ناچہپ یک دب و کین نکیل۔17 ؛ےہ اتکس اھک کوٹ کور ےب لھپ اک تخرد
 ۔ارم ُوت ایاھک ےس ںیم ُسا ےن ُوت زور سِج ہکنویک اناھک ہن یھبک
 روا ایآ ںیم ایُند هانُگ ےس ببس ےک یِمدآ کیا حرط سِج َسپ۔12۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ۵:١٢ ںویمور
 ےن بس ہک ےئِل سِا یئگ لیَھپ ںیم ںویِمدآ بس توَم ںُوی روا یئآ توَم ےس ببس ےک هانُگ
 ۔ایِک هانُگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اناج ہن ساپ ےک تخرد سا نکیل ۔۔ مدآ ےا ہک اہک ےن مہ روا۔35۔۔۔۔٭ ٣٨ ۔ ٢:٣۵ ةرقبلا
 تاملک ھچک ےس راگدرورپ ےنپا ےن مدآ رھپ۔37۔ےگ ؤاج وہ )لخاد) ںیم ںوملاظ وت ںیہن

 ےنرک فاعم هو کش ےب اید رک فاعم روصق اک نا ےن سا وت )یگنام یفاعم روا( ےھکیس
 ۔ےہ محر ِبحاص )روا( الاو
 

 ٭100  ١٠٠

 ؟ںیہ تایآ تباب یک ےنوہ ادیپ ھتاسیک ‘‘ترطف یک هانُگ’’ ےک ںوگول ایک
 )هانُگ یثوُروم(

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍  ںاہ یج ۔ لبئاب
 تسار مامت یرامہ روا زیچ کاپان ےسیج ںیہ ےسیا بس ےک بس مہ روا۔۔۔۔٭ ٦:٦Y هایعسی
 یرامہ روا ںیہ ےتاج المک حرط یک ےتپ بس مہ روا ےہ دننام یک سابل کاپان یزاب
 ۔ےہ یتاج ےلُڑا وک مہ دننام یک یھدنآ یرادرکدب
 وج یھب مت وت ےکس لدب وک ںوغاد ےنپا ہتیچ ای وک ےڑمچ ےنپا یشبح۔۔۔۔٭  ١٣:٢٣ هایمری
 ۔ےگ وکس رک یکین وہ یداع ےک یدب
 تفایرد نوک وکُسا ۔ےہ جالعال روا زاب ہلیح هدایز ےس ںوزیچ بس لد۔۔۔۔٭ ٩:١b هایمری
 ۔ ؟ےہ اتکسرک
 ۔ںیہ موُرحم ےس لالج ےک ادُخ روا ایِک هانُگ ےن بس ےک ےئِل سِا۔۔۔۔ ٭٣:٢٣ ںویمور

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہجوت ےس ینابرہم رپ نا وت ازاون وک نا ےن راگدرورپ ےک نا رھپ۔۔۔۔٭ ٢٠:١٢٢ ہط
 ۔یئاتب هار یھدیس روا یئامرف
 ۔ےہ ایک ادیپ ںیم تروص یھچا تہب وک ناسنا ےن مہ ہک۔۔۔۔٭ Y:۵٩ نیتلا
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 ٭101  ١٠١

 ؟ ںیہ راوروُصق ےک ےنرک هانُگ مارک ِ◌ ایبنا لومشب ناسنا بس ایک
 )عوسی ےئاوسام(

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 اترک ہن هانگ وج ںیہن یمٓدا اسیا یئوک ہکنویک ( ںیرک هانگ اریت هو رگا۔۔۔۔٭ Y٦:٨ نیطالس ١
 ۔) وہ
 مئاق نوک ! دنوادُخ َےا وت ےئال ںیم باسح وک یراکدب ُوت رگا !دنوادُخ َےا۔۔۔۔٭ ١٣٠:٣ رُوبز
 ؟اگیکس هر
 ےنپا ںیم روا ےہ ایل رک فاص وک لِد ےنپا ےن ںیم ہک ےہ اتکس ہہک نوک۔۔۔۔٭ ٢٠:٩ لاثما
 ؟ںوہ ایگوہ کاپ ےس هانگ
 روا ےرک یہ یکین ہک ںیہن ناسنا زاب تسار اسیا یئوک رپ نیمز ہکنویک۔۔۔۔٭ ٢٠:b ظعاو
 ۔ےرک ہن اطخ
 ۔ںیِہن یھب کیا ۔ںیِہن زابتسار یئوک ہک ےہ اھکِل ہچنانُچ۔۔۔۔٭ ٣:١٠ ںویمور
 ںیم مہ روا ںیہ ےتید بیرف وک پآ ےنپا وت ںیہ هانُگ ےب مہ ہک ںیہک مہ رگا۔۔۔۔٭ ١:٨ انحُوی ١
 ۔ںیِہن یئاّچَس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )وک ناسنا( هراما سفن ہکنویک اتہک ںیہن فاص کاپ ںیئت ےنپا ںیم روا۔۔۔۔٭ ١٢:۵٣ فسُوی
 راگدرورپ اریم کشےب ۔اگ ےرک محر راگدرورپ اریم ہک ہی رگم ۔ےہ اتہر اتاھکس یئارب
 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب
 ۔ےہ ارکشان روا فاصناےب اڑب ناسنا ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ٣Y:١Y میھاربا
 رادناج کیا وت ےگل ےنڑکپ ببس ےک ملظ ےک نا وک ںوگول ادخ رگا روا۔۔۔۔٭ ١٦:٦١ لحنلا
 ۔ےڑوھچ ہن رپ نیمز وک
 هانگ ےریم ند ےک تمایق ہک ںوہ اتھکر دیما ںیم ےس سج هو روا۔۔۔۔٭ ٢٦:٨٢ ارعُشلا
 ۔اگ ےشخب
 ۔وگنام یفاعم یک ںوہانگ ےنپا روا۔۔۔۔٭ ١٩:Yb دمحُم
 

 ٭102  ١٠٢

 یک ُنا ایک روا ےہ یتھکر تلیضف یہلا یئوک ،ںام یک عوسی ،میرم ایک
 ؟ےئہاچ یناج یک میظعت ںام یک ادُخ روطب

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےیلےک ےرسود یسک لالج انپا ںیم ےہ مان اریم یہی ۔ںوہ یہ ںیم هاووہی۔۔۔۔٭ Y٢:٨ هایعسی
 ۔اگنوھکر ہن اور ےیل ےک ںوتروم یدوھک دمح ینپا روا
 ُنا ہک اہک ےس ُسا ےن ںام یک عوُِسی وت یکُچوہ متخ ےَم بج روا۔٣۔۔۔۔٭ ۵ ۔ ٢:٣ انحوی
 ؟ےہ ماک ایک ےس ھُجت ےھجُم تروَع َےا اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔Y۔یہر ںیِہن ےَم ساپ ےک
 هو ےہک ےس ُمت ہی ھچُک وج اہک ےس ںومِداخ ےن ںام یک ُسا۔۵۔ایآ ںیِہن تقو اریم یھبا
 ۔ورک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک یسک اوس ےک سا ہک ےہ ایامرف داشرا ےن راگدرورپ ےراہمت روا۔۔۔۔٭ ٢٣:١b ارسالا
 ۔ورک ہن تدابع
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 )عوسی ےئاوسام(

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ یج ۔ لبئاب
 اترک ہن هانگ وج ںیہن یمٓدا اسیا یئوک ہکنویک ( ںیرک هانگ اریت هو رگا۔۔۔۔٭ Y٦:٨ نیطالس ١
 ۔) وہ
 مئاق نوک ! دنوادُخ َےا وت ےئال ںیم باسح وک یراکدب ُوت رگا !دنوادُخ َےا۔۔۔۔٭ ١٣٠:٣ رُوبز
 ؟اگیکس هر
 ےنپا ںیم روا ےہ ایل رک فاص وک لِد ےنپا ےن ںیم ہک ےہ اتکس ہہک نوک۔۔۔۔٭ ٢٠:٩ لاثما
 ؟ںوہ ایگوہ کاپ ےس هانگ
 روا ےرک یہ یکین ہک ںیہن ناسنا زاب تسار اسیا یئوک رپ نیمز ہکنویک۔۔۔۔٭ ٢٠:b ظعاو
 ۔ےرک ہن اطخ
 ۔ںیِہن یھب کیا ۔ںیِہن زابتسار یئوک ہک ےہ اھکِل ہچنانُچ۔۔۔۔٭ ٣:١٠ ںویمور
 ںیم مہ روا ںیہ ےتید بیرف وک پآ ےنپا وت ںیہ هانُگ ےب مہ ہک ںیہک مہ رگا۔۔۔۔٭ ١:٨ انحُوی ١
 ۔ںیِہن یئاّچَس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )وک ناسنا( هراما سفن ہکنویک اتہک ںیہن فاص کاپ ںیئت ےنپا ںیم روا۔۔۔۔٭ ١٢:۵٣ فسُوی
 راگدرورپ اریم کشےب ۔اگ ےرک محر راگدرورپ اریم ہک ہی رگم ۔ےہ اتہر اتاھکس یئارب
 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب
 ۔ےہ ارکشان روا فاصناےب اڑب ناسنا ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ٣Y:١Y میھاربا
 رادناج کیا وت ےگل ےنڑکپ ببس ےک ملظ ےک نا وک ںوگول ادخ رگا روا۔۔۔۔٭ ١٦:٦١ لحنلا
 ۔ےڑوھچ ہن رپ نیمز وک
 هانگ ےریم ند ےک تمایق ہک ںوہ اتھکر دیما ںیم ےس سج هو روا۔۔۔۔٭ ٢٦:٨٢ ارعُشلا
 ۔اگ ےشخب
 ۔وگنام یفاعم یک ںوہانگ ےنپا روا۔۔۔۔٭ ١٩:Yb دمحُم
 

 ٭102  ١٠٢

 یک ُنا ایک روا ےہ یتھکر تلیضف یہلا یئوک ،ںام یک عوسی ،میرم ایک
 ؟ےئہاچ یناج یک میظعت ںام یک ادُخ روطب

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےیلےک ےرسود یسک لالج انپا ںیم ےہ مان اریم یہی ۔ںوہ یہ ںیم هاووہی۔۔۔۔٭ Y٢:٨ هایعسی
 ۔اگنوھکر ہن اور ےیل ےک ںوتروم یدوھک دمح ینپا روا
 ُنا ہک اہک ےس ُسا ےن ںام یک عوُِسی وت یکُچوہ متخ ےَم بج روا۔٣۔۔۔۔٭ ۵ ۔ ٢:٣ انحوی
 ؟ےہ ماک ایک ےس ھُجت ےھجُم تروَع َےا اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔Y۔یہر ںیِہن ےَم ساپ ےک
 هو ےہک ےس ُمت ہی ھچُک وج اہک ےس ںومِداخ ےن ںام یک ُسا۔۵۔ایآ ںیِہن تقو اریم یھبا
 ۔ورک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک یسک اوس ےک سا ہک ےہ ایامرف داشرا ےن راگدرورپ ےراہمت روا۔۔۔۔٭ ٢٣:١b ارسالا
 ۔ورک ہن تدابع
 یریم ہک ےہ ایک ادیپ ےئل سا وک ںوناسنا روا ںونج ےن ںیم روا۔۔۔۔٭ ۵١:۵٦ تایراذلا

 ۔ںیرک تدابع
 
 
 

	



 ٭103  ١٠٣

 یترُدق ہک اسیج روا ےہ اترک ادُج ےس ادُخ کاپ ےُسا هانُگ اک ناسنا ایک
 ےناج ںیم منہج وک  ںوراگہانُگ ہک ےئاج اھجمس ںُوی ہی ایک ،ےہ ہجیتن
 ؟ےہ یئگ ید ازس یک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ینپا هو ےئل سا۔18۔یگ ےرم یہو ےہ یترک هانگ ناج وج۔۵۔۔۔۔٭ ٢٠ روا  ١٨:۵ لیا یقزح
 ۔اگ ےرم ثعاب ےک یرادرک دب
 ںاہ ۔ےلاڈ ںیم ّمنہج دعب ےک ےنرک لتق ہک ےہ رّایتِخا وک سِج ورڈ ےس ُسا۔۔۔۔٭ ١٢:۵ اقُول
 ۔ورڈ ےس یُسا ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ںیَم
 فاصنِا اک ُسا ِقفاوُم ےک لامعا ےک کیا رہ ےس ںیم ُنا رو۔13۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ٢٠:١٣ ہفشاکُم
 مان اک یسِک سِج روا۔15۔ےئگ ےلاڈ ںیم لیِھج یک گآ حاورا ِملاع روا توَم رِھپ۔١Y۔ایگ ایِک
 ۔ایگ الاڈ ںیم لیِھج یک گآ هو الِم ہن أُوہ اھکِل ںیم تایح ِباتِک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپوا روا اگوہ اک منہج )شتآ( یھب انوھچب )ےچین( ےیل ےک ںوگول ےسیا۔۔۔۔٭ b:Y١ فارعالا
 ۔ںیہ ےترک اید ازس یہ یسیا مہ وک ںوملاظ روا )اک یسا( یھب انھڑوا ےس
 یہی۔۔۔اگوہ یہ اسیو ہلدب اک یئارب وت ےئک ماک ےرب ےن ںوہنج روا۔۔۔۔٭ ١٠:٢b سنُوی
 ۔ےگ ںیہر ںیم سا ہشیمہ ہک ںیہ یخزود
 

 ٭041  ±١٠

 ؟ےہ اتیل ےس یگدیجنس یھب وک ںوہانُگً اندا ادُخ کاپ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ےڑوت وک یسِک یھب ےس ںیم ںومکُح ےٹوھچ ےس ےٹوھچ ِنا یئوک وج َسپ۔۔۔۔٭ ۵:١٩ یتم
 ۔اگ ےئالہک اٹوھچ ےس بس ںیم یہاشداب یک نامسآ هو اگ ےئاھکِس وک ںویِمدآ یہی روا اگ
 نِد ےک تلادع ےگ ںیہک گول تاب یّمِکن وج ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ںیَم روا۔۔۔۔٭ ٢١:٣٦ یتم
 ۔ےگ ںید باسِح اک ُسا

 وک ےٹآ ےئُوہ ےھدنُگ ےراس ریِمخ اس اڑوھت ہک ےتناج ںیِہن ُمت ایک۔۔۔۔٭ ۵:٦ ںویھتنرک ١
 ؟ےہ اتید رک ریِمخ
 یک اطخ ںیم تاب یہ کیا روا ایِک لمع رپ َتعیِرَش یراس ےن سِج ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢:١٠ بوقعی
 ۔ارہھٹ راوروُُصق ںیم ںوتاب بس هو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہن هانگ ھچک رپ مت ںیم سا وہ یئگوہ ےس یطلغ ےس مت تاب وج روا۔۔۔۔٭ ٣٣:۵ بازحالا
 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب ادخ روا )ےہ هذخاوم رپ سا( ورک ےس یلد دصق وج نکیل
 الدب )ارب( اک لامعا ےک نا وک نا ےئک ماک ےرب ےن ںوگول نج ہک۔۔۔۔٭ ٣٢ ۔ ۵٣:٣١ مجن لا
 ۔ؤاتج ہن فاص کاپ وک پآ ےنپا وت۔۔۔ےد ہلدب کین وک نا ںیک ںایکین ےن ںوہنج روا ےد

 
 
 

	

 ٭103  ١٠٣

 یترُدق ہک اسیج روا ےہ اترک ادُج ےس ادُخ کاپ ےُسا هانُگ اک ناسنا ایک
 ےناج ںیم منہج وک  ںوراگہانُگ ہک ےئاج اھجمس ںُوی ہی ایک ،ےہ ہجیتن
 ؟ےہ یئگ ید ازس یک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ینپا هو ےئل سا۔18۔یگ ےرم یہو ےہ یترک هانگ ناج وج۔۵۔۔۔۔٭ ٢٠ روا  ١٨:۵ لیا یقزح
 ۔اگ ےرم ثعاب ےک یرادرک دب
 ںاہ ۔ےلاڈ ںیم ّمنہج دعب ےک ےنرک لتق ہک ےہ رّایتِخا وک سِج ورڈ ےس ُسا۔۔۔۔٭ ١٢:۵ اقُول
 ۔ورڈ ےس یُسا ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ںیَم
 فاصنِا اک ُسا ِقفاوُم ےک لامعا ےک کیا رہ ےس ںیم ُنا رو۔13۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ٢٠:١٣ ہفشاکُم
 مان اک یسِک سِج روا۔15۔ےئگ ےلاڈ ںیم لیِھج یک گآ حاورا ِملاع روا توَم رِھپ۔١Y۔ایگ ایِک
 ۔ایگ الاڈ ںیم لیِھج یک گآ هو الِم ہن أُوہ اھکِل ںیم تایح ِباتِک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپوا روا اگوہ اک منہج )شتآ( یھب انوھچب )ےچین( ےیل ےک ںوگول ےسیا۔۔۔۔٭ b:Y١ فارعالا
 ۔ںیہ ےترک اید ازس یہ یسیا مہ وک ںوملاظ روا )اک یسا( یھب انھڑوا ےس
 یہی۔۔۔اگوہ یہ اسیو ہلدب اک یئارب وت ےئک ماک ےرب ےن ںوہنج روا۔۔۔۔٭ ١٠:٢b سنُوی
 ۔ےگ ںیہر ںیم سا ہشیمہ ہک ںیہ یخزود
 

 ٭041  ±١٠

 ؟ےہ اتیل ےس یگدیجنس یھب وک ںوہانُگً اندا ادُخ کاپ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ےڑوت وک یسِک یھب ےس ںیم ںومکُح ےٹوھچ ےس ےٹوھچ ِنا یئوک وج َسپ۔۔۔۔٭ ۵:١٩ یتم
 ۔اگ ےئالہک اٹوھچ ےس بس ںیم یہاشداب یک نامسآ هو اگ ےئاھکِس وک ںویِمدآ یہی روا اگ
 نِد ےک تلادع ےگ ںیہک گول تاب یّمِکن وج ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ںیَم روا۔۔۔۔٭ ٢١:٣٦ یتم
 ۔ےگ ںید باسِح اک ُسا

 وک ےٹآ ےئُوہ ےھدنُگ ےراس ریِمخ اس اڑوھت ہک ےتناج ںیِہن ُمت ایک۔۔۔۔٭ ۵:٦ ںویھتنرک ١
 ؟ےہ اتید رک ریِمخ
 یک اطخ ںیم تاب یہ کیا روا ایِک لمع رپ َتعیِرَش یراس ےن سِج ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢:١٠ بوقعی
 ۔ارہھٹ راوروُُصق ںیم ںوتاب بس هو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہن هانگ ھچک رپ مت ںیم سا وہ یئگوہ ےس یطلغ ےس مت تاب وج روا۔۔۔۔٭ ٣٣:۵ بازحالا
 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب ادخ روا )ےہ هذخاوم رپ سا( ورک ےس یلد دصق وج نکیل
 الدب )ارب( اک لامعا ےک نا وک نا ےئک ماک ےرب ےن ںوگول نج ہک۔۔۔۔٭ ٣٢ ۔ ۵٣:٣١ مجن لا
 ۔ؤاتج ہن فاص کاپ وک پآ ےنپا وت۔۔۔ےد ہلدب کین وک نا ںیک ںایکین ےن ںوہنج روا ےد

 
 
 

	

 ٭103  ١٠٣

 یترُدق ہک اسیج روا ےہ اترک ادُج ےس ادُخ کاپ ےُسا هانُگ اک ناسنا ایک
 ےناج ںیم منہج وک  ںوراگہانُگ ہک ےئاج اھجمس ںُوی ہی ایک ،ےہ ہجیتن
 ؟ےہ یئگ ید ازس یک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ینپا هو ےئل سا۔18۔یگ ےرم یہو ےہ یترک هانگ ناج وج۔۵۔۔۔۔٭ ٢٠ روا  ١٨:۵ لیا یقزح
 ۔اگ ےرم ثعاب ےک یرادرک دب
 ںاہ ۔ےلاڈ ںیم ّمنہج دعب ےک ےنرک لتق ہک ےہ رّایتِخا وک سِج ورڈ ےس ُسا۔۔۔۔٭ ١٢:۵ اقُول
 ۔ورڈ ےس یُسا ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ںیَم
 فاصنِا اک ُسا ِقفاوُم ےک لامعا ےک کیا رہ ےس ںیم ُنا رو۔13۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ٢٠:١٣ ہفشاکُم
 مان اک یسِک سِج روا۔15۔ےئگ ےلاڈ ںیم لیِھج یک گآ حاورا ِملاع روا توَم رِھپ۔١Y۔ایگ ایِک
 ۔ایگ الاڈ ںیم لیِھج یک گآ هو الِم ہن أُوہ اھکِل ںیم تایح ِباتِک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپوا روا اگوہ اک منہج )شتآ( یھب انوھچب )ےچین( ےیل ےک ںوگول ےسیا۔۔۔۔٭ b:Y١ فارعالا
 ۔ںیہ ےترک اید ازس یہ یسیا مہ وک ںوملاظ روا )اک یسا( یھب انھڑوا ےس
 یہی۔۔۔اگوہ یہ اسیو ہلدب اک یئارب وت ےئک ماک ےرب ےن ںوہنج روا۔۔۔۔٭ ١٠:٢b سنُوی
 ۔ےگ ںیہر ںیم سا ہشیمہ ہک ںیہ یخزود
 

 ٭041  ±١٠

 ؟ےہ اتیل ےس یگدیجنس یھب وک ںوہانُگً اندا ادُخ کاپ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ےڑوت وک یسِک یھب ےس ںیم ںومکُح ےٹوھچ ےس ےٹوھچ ِنا یئوک وج َسپ۔۔۔۔٭ ۵:١٩ یتم
 ۔اگ ےئالہک اٹوھچ ےس بس ںیم یہاشداب یک نامسآ هو اگ ےئاھکِس وک ںویِمدآ یہی روا اگ
 نِد ےک تلادع ےگ ںیہک گول تاب یّمِکن وج ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ںیَم روا۔۔۔۔٭ ٢١:٣٦ یتم
 ۔ےگ ںید باسِح اک ُسا

 وک ےٹآ ےئُوہ ےھدنُگ ےراس ریِمخ اس اڑوھت ہک ےتناج ںیِہن ُمت ایک۔۔۔۔٭ ۵:٦ ںویھتنرک ١
 ؟ےہ اتید رک ریِمخ
 یک اطخ ںیم تاب یہ کیا روا ایِک لمع رپ َتعیِرَش یراس ےن سِج ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢:١٠ بوقعی
 ۔ارہھٹ راوروُُصق ںیم ںوتاب بس هو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہن هانگ ھچک رپ مت ںیم سا وہ یئگوہ ےس یطلغ ےس مت تاب وج روا۔۔۔۔٭ ٣٣:۵ بازحالا
 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب ادخ روا )ےہ هذخاوم رپ سا( ورک ےس یلد دصق وج نکیل
 الدب )ارب( اک لامعا ےک نا وک نا ےئک ماک ےرب ےن ںوگول نج ہک۔۔۔۔٭ ٣٢ ۔ ۵٣:٣١ مجن لا
 ۔ؤاتج ہن فاص کاپ وک پآ ےنپا وت۔۔۔ےد ہلدب کین وک نا ںیک ںایکین ےن ںوہنج روا ےد

 
 
 

	

 ٭103  ١٠٣

 یترُدق ہک اسیج روا ےہ اترک ادُج ےس ادُخ کاپ ےُسا هانُگ اک ناسنا ایک
 ےناج ںیم منہج وک  ںوراگہانُگ ہک ےئاج اھجمس ںُوی ہی ایک ،ےہ ہجیتن
 ؟ےہ یئگ ید ازس یک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ینپا هو ےئل سا۔18۔یگ ےرم یہو ےہ یترک هانگ ناج وج۔۵۔۔۔۔٭ ٢٠ روا  ١٨:۵ لیا یقزح
 ۔اگ ےرم ثعاب ےک یرادرک دب
 ںاہ ۔ےلاڈ ںیم ّمنہج دعب ےک ےنرک لتق ہک ےہ رّایتِخا وک سِج ورڈ ےس ُسا۔۔۔۔٭ ١٢:۵ اقُول
 ۔ورڈ ےس یُسا ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ںیَم
 فاصنِا اک ُسا ِقفاوُم ےک لامعا ےک کیا رہ ےس ںیم ُنا رو۔13۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ٢٠:١٣ ہفشاکُم
 مان اک یسِک سِج روا۔15۔ےئگ ےلاڈ ںیم لیِھج یک گآ حاورا ِملاع روا توَم رِھپ۔١Y۔ایگ ایِک
 ۔ایگ الاڈ ںیم لیِھج یک گآ هو الِم ہن أُوہ اھکِل ںیم تایح ِباتِک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپوا روا اگوہ اک منہج )شتآ( یھب انوھچب )ےچین( ےیل ےک ںوگول ےسیا۔۔۔۔٭ b:Y١ فارعالا
 ۔ںیہ ےترک اید ازس یہ یسیا مہ وک ںوملاظ روا )اک یسا( یھب انھڑوا ےس
 یہی۔۔۔اگوہ یہ اسیو ہلدب اک یئارب وت ےئک ماک ےرب ےن ںوہنج روا۔۔۔۔٭ ١٠:٢b سنُوی
 ۔ےگ ںیہر ںیم سا ہشیمہ ہک ںیہ یخزود
 

 ٭041  ±١٠

 ؟ےہ اتیل ےس یگدیجنس یھب وک ںوہانُگً اندا ادُخ کاپ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ےڑوت وک یسِک یھب ےس ںیم ںومکُح ےٹوھچ ےس ےٹوھچ ِنا یئوک وج َسپ۔۔۔۔٭ ۵:١٩ یتم
 ۔اگ ےئالہک اٹوھچ ےس بس ںیم یہاشداب یک نامسآ هو اگ ےئاھکِس وک ںویِمدآ یہی روا اگ
 نِد ےک تلادع ےگ ںیہک گول تاب یّمِکن وج ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ںیَم روا۔۔۔۔٭ ٢١:٣٦ یتم
 ۔ےگ ںید باسِح اک ُسا

 وک ےٹآ ےئُوہ ےھدنُگ ےراس ریِمخ اس اڑوھت ہک ےتناج ںیِہن ُمت ایک۔۔۔۔٭ ۵:٦ ںویھتنرک ١
 ؟ےہ اتید رک ریِمخ
 یک اطخ ںیم تاب یہ کیا روا ایِک لمع رپ َتعیِرَش یراس ےن سِج ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢:١٠ بوقعی
 ۔ارہھٹ راوروُُصق ںیم ںوتاب بس هو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہن هانگ ھچک رپ مت ںیم سا وہ یئگوہ ےس یطلغ ےس مت تاب وج روا۔۔۔۔٭ ٣٣:۵ بازحالا
 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب ادخ روا )ےہ هذخاوم رپ سا( ورک ےس یلد دصق وج نکیل
 الدب )ارب( اک لامعا ےک نا وک نا ےئک ماک ےرب ےن ںوگول نج ہک۔۔۔۔٭ ٣٢ ۔ ۵٣:٣١ مجن لا
 ۔ؤاتج ہن فاص کاپ وک پآ ےنپا وت۔۔۔ےد ہلدب کین وک نا ںیک ںایکین ےن ںوہنج روا ےد

 
 
 

	



 ٭105  ١٠۵

 ؟ےئاج اید ٹاک وک ںوھتاہ ےک روچ ہک ےہ ازس بسانُم ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ےلاڈ چیب ای ےد رک حبذ ےُسا روا ےلارُچڑیھب ای لیب یمٓدا یئوک رگا۔1۔۔۔۔٭ Y ۔ ٢٢:١ جوُرخ
 رگا۔ْ◌4۔ےرھب ںیڑیھب راچ ےلدب ےکڑیھب کیا روا لیب چناپ ےلدب ےک ےک لیب کیا هو وت

 رھب انُود اکسا هو وت ڑیھب ای اھدگ ای وہ لیب هو هاوُخ ےلِم اتیج ساپ ےکسا لام اک یروچ
 ۔ےد
 وت ےرک یروچ وک ےنرھب ٹیپ انپا ےرام ےک ک وھب رگاروچ۔٣٠۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٦:٣٠ لاثما
 ۔ اگی رھب انگ تاس وت ےئآج اڑکپ هو رگا رپ۔٣١۔ ےتنآج ںیہن ریقح ےُسا گول
 ان رَیغب روا ورک الھب روا وّھکر تبحُم ےس ںونمُشد ےنپا ُمت رگم۔35۔۔۔۔٭ ٦٣ ۔ ٦:٣۵ اقُول
 لِدمحر یھب ُمت ےہ میحر پاب اراہُمت اسیَج۔36۔اگوہ اڑب رجا اراہُمت وت ود ضرق ےئُوہ دیُِما
 ۔وہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک نا ہی ولاڈ ٹاک ھتاہ ےک نا تروع ای وہ درم ےرک یروچ وج روا۔۔۔۔٭ ۵:٣٨ هدئاملا
 تمکح بحاص )روا( تسدربز ادخ روا ےہ تربع ےس فرط یک ادخ روا ازس یک ںولعف
 ۔ےہ
 

 ٭106  ١٠٦

 ےئلیک ظفحت ےنپا هو ہک ےہ تسرُد راھبک یھبک ےئلیک رادنامیا  ہی ایک
 )نامتک ای ہیقت( ؟ںید ہکوھد ای ںیلوب ٹوھج ھتاسیک ںورسوُد

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےُسا ےس نج ںیہ تاسےہ ترفن وک دنوادخ ےس نج ںیہ ںیزیچ۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٦:١٦ لاثما
 ۔نابز یٹوھج۔17۔ےہ تیہارک

 ُنا ہن روا ےگ ںیلوب ٹوھج ہن ےگ ںیرک یدب ہن گول یقاب ےک لیئارسا۔۔۔۔٭ ٣:١٣ هاینفص
 ۔یگ ںیئاج یئاپ ںیتاب یک اغد ںیم ہنُم ےک
 ۔۔رک ڑوھچ انلوب ٹوُھج َسپ۔۔۔۔٭ ٢۵:Y ںویسفا
 یلاو ےنلج ےس کھدنگ روا گآ ہّصِح اک ںوٹوُھج بس روا۔8۔۔۔۔٭ ٢b روا ٢١:٨ ہفشاکُم
 وج صخَش یئوک ای زیِچ کاپان یئوک ںیم ُسا روا۔17۔ےہ توَم یرسُود ہی ۔اگوہ ںیم لیِھج
 ۔اگوہ ہن لِخاد زِگرہ ےہ اترک ںیتاب یٹوُھج ای اترک ماک ےنونِھگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔اگ ےرک ہن هذخاوم ےس مت رپ ںومسق وغل یراہمت ادخ۔۔۔۔٭ ٢:٢٢۵ ةرقبلا
 ۔ےہ ایدرک ررقم هرافک اک ںومسق یراہمت ےئل ےک ںوگول مت ےن ادخ۔۔۔۔٭ ٦٦:٢ میرحتلا
۔انلوب ٹوُھج ےس یطلغ = نامتک ۔وہ ہن چس وج  انہک اسیا ھچُک = ہیقت :ٹون  
 
 

	

 ٭105  ١٠۵

 ؟ےئاج اید ٹاک وک ںوھتاہ ےک روچ ہک ےہ ازس بسانُم ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ےلاڈ چیب ای ےد رک حبذ ےُسا روا ےلارُچڑیھب ای لیب یمٓدا یئوک رگا۔1۔۔۔۔٭ Y ۔ ٢٢:١ جوُرخ
 رگا۔ْ◌4۔ےرھب ںیڑیھب راچ ےلدب ےکڑیھب کیا روا لیب چناپ ےلدب ےک ےک لیب کیا هو وت

 رھب انُود اکسا هو وت ڑیھب ای اھدگ ای وہ لیب هو هاوُخ ےلِم اتیج ساپ ےکسا لام اک یروچ
 ۔ےد
 وت ےرک یروچ وک ےنرھب ٹیپ انپا ےرام ےک ک وھب رگاروچ۔٣٠۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٦:٣٠ لاثما
 ۔ اگی رھب انگ تاس وت ےئآج اڑکپ هو رگا رپ۔٣١۔ ےتنآج ںیہن ریقح ےُسا گول
 ان رَیغب روا ورک الھب روا وّھکر تبحُم ےس ںونمُشد ےنپا ُمت رگم۔35۔۔۔۔٭ ٦٣ ۔ ٦:٣۵ اقُول
 لِدمحر یھب ُمت ےہ میحر پاب اراہُمت اسیَج۔36۔اگوہ اڑب رجا اراہُمت وت ود ضرق ےئُوہ دیُِما
 ۔وہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک نا ہی ولاڈ ٹاک ھتاہ ےک نا تروع ای وہ درم ےرک یروچ وج روا۔۔۔۔٭ ۵:٣٨ هدئاملا
 تمکح بحاص )روا( تسدربز ادخ روا ےہ تربع ےس فرط یک ادخ روا ازس یک ںولعف
 ۔ےہ
 

 ٭106  ١٠٦

 ےئلیک ظفحت ےنپا هو ہک ےہ تسرُد راھبک یھبک ےئلیک رادنامیا  ہی ایک
 )نامتک ای ہیقت( ؟ںید ہکوھد ای ںیلوب ٹوھج ھتاسیک ںورسوُد

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےُسا ےس نج ںیہ تاسےہ ترفن وک دنوادخ ےس نج ںیہ ںیزیچ۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٦:١٦ لاثما
 ۔نابز یٹوھج۔17۔ےہ تیہارک

 ُنا ہن روا ےگ ںیلوب ٹوھج ہن ےگ ںیرک یدب ہن گول یقاب ےک لیئارسا۔۔۔۔٭ ٣:١٣ هاینفص
 ۔یگ ںیئاج یئاپ ںیتاب یک اغد ںیم ہنُم ےک
 ۔۔رک ڑوھچ انلوب ٹوُھج َسپ۔۔۔۔٭ ٢۵:Y ںویسفا
 یلاو ےنلج ےس کھدنگ روا گآ ہّصِح اک ںوٹوُھج بس روا۔8۔۔۔۔٭ ٢b روا ٢١:٨ ہفشاکُم
 وج صخَش یئوک ای زیِچ کاپان یئوک ںیم ُسا روا۔17۔ےہ توَم یرسُود ہی ۔اگوہ ںیم لیِھج
 ۔اگوہ ہن لِخاد زِگرہ ےہ اترک ںیتاب یٹوُھج ای اترک ماک ےنونِھگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔اگ ےرک ہن هذخاوم ےس مت رپ ںومسق وغل یراہمت ادخ۔۔۔۔٭ ٢:٢٢۵ ةرقبلا
 ۔ےہ ایدرک ررقم هرافک اک ںومسق یراہمت ےئل ےک ںوگول مت ےن ادخ۔۔۔۔٭ ٦٦:٢ میرحتلا
۔انلوب ٹوُھج ےس یطلغ = نامتک ۔وہ ہن چس وج  انہک اسیا ھچُک = ہیقت :ٹون  
 
 

	

 ٭105  ١٠۵

 ؟ےئاج اید ٹاک وک ںوھتاہ ےک روچ ہک ےہ ازس بسانُم ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ےلاڈ چیب ای ےد رک حبذ ےُسا روا ےلارُچڑیھب ای لیب یمٓدا یئوک رگا۔1۔۔۔۔٭ Y ۔ ٢٢:١ جوُرخ
 رگا۔ْ◌4۔ےرھب ںیڑیھب راچ ےلدب ےکڑیھب کیا روا لیب چناپ ےلدب ےک ےک لیب کیا هو وت

 رھب انُود اکسا هو وت ڑیھب ای اھدگ ای وہ لیب هو هاوُخ ےلِم اتیج ساپ ےکسا لام اک یروچ
 ۔ےد
 وت ےرک یروچ وک ےنرھب ٹیپ انپا ےرام ےک ک وھب رگاروچ۔٣٠۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٦:٣٠ لاثما
 ۔ اگی رھب انگ تاس وت ےئآج اڑکپ هو رگا رپ۔٣١۔ ےتنآج ںیہن ریقح ےُسا گول
 ان رَیغب روا ورک الھب روا وّھکر تبحُم ےس ںونمُشد ےنپا ُمت رگم۔35۔۔۔۔٭ ٦٣ ۔ ٦:٣۵ اقُول
 لِدمحر یھب ُمت ےہ میحر پاب اراہُمت اسیَج۔36۔اگوہ اڑب رجا اراہُمت وت ود ضرق ےئُوہ دیُِما
 ۔وہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک نا ہی ولاڈ ٹاک ھتاہ ےک نا تروع ای وہ درم ےرک یروچ وج روا۔۔۔۔٭ ۵:٣٨ هدئاملا
 تمکح بحاص )روا( تسدربز ادخ روا ےہ تربع ےس فرط یک ادخ روا ازس یک ںولعف
 ۔ےہ
 

 ٭106  ١٠٦

 ےئلیک ظفحت ےنپا هو ہک ےہ تسرُد راھبک یھبک ےئلیک رادنامیا  ہی ایک
 )نامتک ای ہیقت( ؟ںید ہکوھد ای ںیلوب ٹوھج ھتاسیک ںورسوُد

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےُسا ےس نج ںیہ تاسےہ ترفن وک دنوادخ ےس نج ںیہ ںیزیچ۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٦:١٦ لاثما
 ۔نابز یٹوھج۔17۔ےہ تیہارک

 ُنا ہن روا ےگ ںیلوب ٹوھج ہن ےگ ںیرک یدب ہن گول یقاب ےک لیئارسا۔۔۔۔٭ ٣:١٣ هاینفص
 ۔یگ ںیئاج یئاپ ںیتاب یک اغد ںیم ہنُم ےک
 ۔۔رک ڑوھچ انلوب ٹوُھج َسپ۔۔۔۔٭ ٢۵:Y ںویسفا
 یلاو ےنلج ےس کھدنگ روا گآ ہّصِح اک ںوٹوُھج بس روا۔8۔۔۔۔٭ ٢b روا ٢١:٨ ہفشاکُم
 وج صخَش یئوک ای زیِچ کاپان یئوک ںیم ُسا روا۔17۔ےہ توَم یرسُود ہی ۔اگوہ ںیم لیِھج
 ۔اگوہ ہن لِخاد زِگرہ ےہ اترک ںیتاب یٹوُھج ای اترک ماک ےنونِھگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔اگ ےرک ہن هذخاوم ےس مت رپ ںومسق وغل یراہمت ادخ۔۔۔۔٭ ٢:٢٢۵ ةرقبلا
 ۔ےہ ایدرک ررقم هرافک اک ںومسق یراہمت ےئل ےک ںوگول مت ےن ادخ۔۔۔۔٭ ٦٦:٢ میرحتلا
۔انلوب ٹوُھج ےس یطلغ = نامتک ۔وہ ہن چس وج  انہک اسیا ھچُک = ہیقت :ٹون  
 
 

	

 ٭105  ١٠۵

 ؟ےئاج اید ٹاک وک ںوھتاہ ےک روچ ہک ےہ ازس بسانُم ہی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ےلاڈ چیب ای ےد رک حبذ ےُسا روا ےلارُچڑیھب ای لیب یمٓدا یئوک رگا۔1۔۔۔۔٭ Y ۔ ٢٢:١ جوُرخ
 رگا۔ْ◌4۔ےرھب ںیڑیھب راچ ےلدب ےکڑیھب کیا روا لیب چناپ ےلدب ےک ےک لیب کیا هو وت

 رھب انُود اکسا هو وت ڑیھب ای اھدگ ای وہ لیب هو هاوُخ ےلِم اتیج ساپ ےکسا لام اک یروچ
 ۔ےد
 وت ےرک یروچ وک ےنرھب ٹیپ انپا ےرام ےک ک وھب رگاروچ۔٣٠۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٦:٣٠ لاثما
 ۔ اگی رھب انگ تاس وت ےئآج اڑکپ هو رگا رپ۔٣١۔ ےتنآج ںیہن ریقح ےُسا گول
 ان رَیغب روا ورک الھب روا وّھکر تبحُم ےس ںونمُشد ےنپا ُمت رگم۔35۔۔۔۔٭ ٦٣ ۔ ٦:٣۵ اقُول
 لِدمحر یھب ُمت ےہ میحر پاب اراہُمت اسیَج۔36۔اگوہ اڑب رجا اراہُمت وت ود ضرق ےئُوہ دیُِما
 ۔وہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک نا ہی ولاڈ ٹاک ھتاہ ےک نا تروع ای وہ درم ےرک یروچ وج روا۔۔۔۔٭ ۵:٣٨ هدئاملا
 تمکح بحاص )روا( تسدربز ادخ روا ےہ تربع ےس فرط یک ادخ روا ازس یک ںولعف
 ۔ےہ
 

 ٭106  ١٠٦

 ےئلیک ظفحت ےنپا هو ہک ےہ تسرُد راھبک یھبک ےئلیک رادنامیا  ہی ایک
 )نامتک ای ہیقت( ؟ںید ہکوھد ای ںیلوب ٹوھج ھتاسیک ںورسوُد

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےُسا ےس نج ںیہ تاسےہ ترفن وک دنوادخ ےس نج ںیہ ںیزیچ۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٦:١٦ لاثما
 ۔نابز یٹوھج۔17۔ےہ تیہارک

 ُنا ہن روا ےگ ںیلوب ٹوھج ہن ےگ ںیرک یدب ہن گول یقاب ےک لیئارسا۔۔۔۔٭ ٣:١٣ هاینفص
 ۔یگ ںیئاج یئاپ ںیتاب یک اغد ںیم ہنُم ےک
 ۔۔رک ڑوھچ انلوب ٹوُھج َسپ۔۔۔۔٭ ٢۵:Y ںویسفا
 یلاو ےنلج ےس کھدنگ روا گآ ہّصِح اک ںوٹوُھج بس روا۔8۔۔۔۔٭ ٢b روا ٢١:٨ ہفشاکُم
 وج صخَش یئوک ای زیِچ کاپان یئوک ںیم ُسا روا۔17۔ےہ توَم یرسُود ہی ۔اگوہ ںیم لیِھج
 ۔اگوہ ہن لِخاد زِگرہ ےہ اترک ںیتاب یٹوُھج ای اترک ماک ےنونِھگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔اگ ےرک ہن هذخاوم ےس مت رپ ںومسق وغل یراہمت ادخ۔۔۔۔٭ ٢:٢٢۵ ةرقبلا
 ۔ےہ ایدرک ررقم هرافک اک ںومسق یراہمت ےئل ےک ںوگول مت ےن ادخ۔۔۔۔٭ ٦٦:٢ میرحتلا
۔انلوب ٹوُھج ےس یطلغ = نامتک ۔وہ ہن چس وج  انہک اسیا ھچُک = ہیقت :ٹون  
 
 

	



 ٭107  ´١٠

 روا ےہ عونمم وج ےہ اتاج اھکید روط ےک هانُگ وک یتسرپ سنج مہ  ایک
 ؟ےہ یئگ یک تمذم یک  سج

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 تیاہن ہی۔ےہ اترک ےس تروع ےسیج انرک ہن تبحص ھتاس ےک درم وت۔۔۔۔٭ ١٨:٢٢ رابحا
 ۔ےہ ماک هورکم
 وت ںیہ ےترک ےس تروع ےسیج ےرک تبحص ےس درم یئوک رگا روا۔۔۔۔٭ ٢٠:١٣ رابحا
 اکنا۔ںیئاج ےرامےس ناج رورض ںونود هو وس۔ےہ ایک ماک هورکم تیاہن ےن ںونود نا

 ۔اگوہ رپ ندرگ یک یہ نا نوخ
 ںیم ںوتوہش یدنگ وک ُنا ےن ادُخ ےس ببس یِسا۔26۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ١:٢٦ ںویمور
 ینپا ںیم پآ ےنپا ےک رک ماک ےک یہایسوُر ھتاس ےک ںودرم ےن ںودرم ینعی۔27۔ایِدڑوھچ
 ۔ایاپ ہلدب ِقئال ےک یہارمُگ
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 سا )وت اجیھب رک انب ربمغیپ( وک طول ےن مہ بج حرط یسا روا۔80۔۔۔۔٭ ٨١ ۔ ٨٠:b فارعالا
 ینعی۔81 ؟وہ ےترک ںویک ماک اک یئایحےب یسیا مت ہک اہک ےس موق ینپا ےن ںوہنا تقو
 ہی تقیقح ۔وہ ےترگ رپ ںوڈنول رک ڑوھچ وک ںوتروع ےیل ےک ےنرک اروپ یناسفن شہاوخ
 ۔وہ ےلاو ےناج لکن ےس دح گول مت ہک ےہ
 ےتھکید مت روا وہ ےترک ںویک )ماک ےک( یئایحےب مت ہک۔54۔۔۔۔٭ ۵۵ ۔ ٢b:۵Y لمنلا
 لئام فرط یک ںودرم ےئل ےک )ےنرک لصاح تذل( رک ڑوھچ وک ںوتروع مت ایک۔55۔وہ
 ۔وہ ےتوہ

 ٭١٠٨108

 یک نج روا ںیہ عونمم وج ںیہ ےتوہ روصتم هانُگ لتق ای لمح ِطاقسا ایک
 ؟ےہ یتاج یک تمذم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ےن ادُخ ہکنویک اگوہ ےس یمدآ نوخ اکُسا ےرک نوخ اک یمدآ وج۔6۔۔۔۔٭ b ۔ ٩:٦ شئادیپ
 ۔وھڑب روا ںوہروراب ُمت روا۔7۔ےہ ایانب رپ تروص ینپا وک ناسنِا

 ۔رک ہن نوُخ وت۔۔۔۔٭ ٢٠:١٣ جوُرخ
 ناج یعطق هو وت ےئاجرم هو ہک ےرام اسَیا وک یمٓدا یِسک یئوک رگا۔۔۔۔٭ ٢١:١٢ جوُرخ
 ۔ےئاج ارام ےس
 ےُسا ےس نج ںیہ تاسےہ ترفن وک دنوادخ ےس نج ںیہ ںیزیچ۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٦:١٦ لاثما
 ۔ ھتاہ ےلاو ےناہب نوخاک هانگ ےب ۔17۔ےہ تیہارک
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 وج ہک ایک لزان مکح ہی رپ لیئارسا ینب ےن مہ ےس ہجو یک لتق سا۔۔۔۔٭ ۵:٣٢ هدئاملا
 کلم ای ےئاج ایل ہلدب اک ناج ہک ےک سا ریغب )ینعی( اگ ےرک لتق )قحان) وک یسک صخش
 ۔ایک لتق وک ںوگول مامت ایوگ ےن ُسا ےئاج ید ازس یک ےنرک یبارخ ںیم
 وک نا )ہکنویک( ۔انرک ہن لتق ےس فوخ ےک یسلفم وک دالوا ینپا روا۔۔۔۔٭ ٣١:١b ارسالا
 ۔ےہ هانگ تخس اڑب انلاڈ رام اک نا ہک ںیہن کش ھچک ۔ںیہ ےتید قزر یہ مہ وک مت روا
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 ۔اگوہ رپ ندرگ یک یہ نا نوخ
 ںیم ںوتوہش یدنگ وک ُنا ےن ادُخ ےس ببس یِسا۔26۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ١:٢٦ ںویمور
 ینپا ںیم پآ ےنپا ےک رک ماک ےک یہایسوُر ھتاس ےک ںودرم ےن ںودرم ینعی۔27۔ایِدڑوھچ
 ۔ایاپ ہلدب ِقئال ےک یہارمُگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا )وت اجیھب رک انب ربمغیپ( وک طول ےن مہ بج حرط یسا روا۔80۔۔۔۔٭ ٨١ ۔ ٨٠:b فارعالا
 ینعی۔81 ؟وہ ےترک ںویک ماک اک یئایحےب یسیا مت ہک اہک ےس موق ینپا ےن ںوہنا تقو
 ہی تقیقح ۔وہ ےترگ رپ ںوڈنول رک ڑوھچ وک ںوتروع ےیل ےک ےنرک اروپ یناسفن شہاوخ
 ۔وہ ےلاو ےناج لکن ےس دح گول مت ہک ےہ
 ےتھکید مت روا وہ ےترک ںویک )ماک ےک( یئایحےب مت ہک۔54۔۔۔۔٭ ۵۵ ۔ ٢b:۵Y لمنلا
 لئام فرط یک ںودرم ےئل ےک )ےنرک لصاح تذل( رک ڑوھچ وک ںوتروع مت ایک۔55۔وہ
 ۔وہ ےتوہ
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 یک نج روا ںیہ عونمم وج ںیہ ےتوہ روصتم هانُگ لتق ای لمح ِطاقسا ایک
 ؟ےہ یتاج یک تمذم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ےن ادُخ ہکنویک اگوہ ےس یمدآ نوخ اکُسا ےرک نوخ اک یمدآ وج۔6۔۔۔۔٭ b ۔ ٩:٦ شئادیپ
 ۔وھڑب روا ںوہروراب ُمت روا۔7۔ےہ ایانب رپ تروص ینپا وک ناسنِا

 ۔رک ہن نوُخ وت۔۔۔۔٭ ٢٠:١٣ جوُرخ
 ناج یعطق هو وت ےئاجرم هو ہک ےرام اسَیا وک یمٓدا یِسک یئوک رگا۔۔۔۔٭ ٢١:١٢ جوُرخ
 ۔ےئاج ارام ےس
 ےُسا ےس نج ںیہ تاسےہ ترفن وک دنوادخ ےس نج ںیہ ںیزیچ۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٦:١٦ لاثما
 ۔ ھتاہ ےلاو ےناہب نوخاک هانگ ےب ۔17۔ےہ تیہارک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وج ہک ایک لزان مکح ہی رپ لیئارسا ینب ےن مہ ےس ہجو یک لتق سا۔۔۔۔٭ ۵:٣٢ هدئاملا
 کلم ای ےئاج ایل ہلدب اک ناج ہک ےک سا ریغب )ینعی( اگ ےرک لتق )قحان) وک یسک صخش
 ۔ایک لتق وک ںوگول مامت ایوگ ےن ُسا ےئاج ید ازس یک ےنرک یبارخ ںیم
 وک نا )ہکنویک( ۔انرک ہن لتق ےس فوخ ےک یسلفم وک دالوا ینپا روا۔۔۔۔٭ ٣١:١b ارسالا
 ۔ےہ هانگ تخس اڑب انلاڈ رام اک نا ہک ںیہن کش ھچک ۔ںیہ ےتید قزر یہ مہ وک مت روا

 
 
 

	



 ٭109  ١٠٩

 )پویس( ؟ ےہ یتاج لھُد ےس ےنرک ‘‘ماک کین’’ ازس یک ںوہانُگ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 رَیغب ےک لامعا ےک َتعیِرَش ناسنِا ہک ںیہ ےتلاِکن ہجیتن ہی مہ ہچنانُچ۔۔۔۔٭ ٣:٢٨ ںویمور
 ۔ےہ اترہھٹ زابتسار ےس ببس ےک نامیِا
 ےک ادُخ صخَش یئوک ےس ہلیِسو ےک َتعیِرَش ہک ےہ ِرہاظ تاب ہی روا۔۔۔۔٭ ٣:١١ ںویتلگ
 ۔اگ ےہر اتیِج ےس نامیِا زابتسار ہک ےہ اھکِل ہکنُویِک اترہھٹ ںیِہن زابتسار کیِدزن

 ےئک دوُخ ےن مہ وج ںیِہن ےس ببس ےک ںوماک ےک یزابتسار رگم۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٣:۵ سطیط
 ۔ِقباطُم ےک تمحر ینپا ہکلب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ یتید رک رود وک ںوہانگ ںایکین ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ١١:١١Yدوُھ
 ںوہانگ ےک نا مہ ےہر ےترک لمع کین روا ےئال نامیا گول وج روا۔۔۔۔٭ b:٢٩ توبکنعلا
 ۔ےگ ںیدرک رود ےس ُنا وک
 ںوتاب یک یئایحےب روا ںوہانگ ےڑب ےڑب اوس ےک ںوہانگ هریغص وج۔۔۔۔٭ ۵٣:٣٢ مجنلا

  ۔ےہ الاو ششخب یڑب راگدرورپ اراہمت کشےب ۔ںیہ ےترک بانتجا ےس
 تاجن
 ٭110  ١١٠

 ؟ےہ اتوہ ادیپ ‘‘ناملسُم’’ ای ‘‘یحیسم’’ روطب یئوک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ُسا وج ںیِہُنا ینعی اشخب قح اک ےننب دنزرف ےک ادُخ ںیِہُنا ےن ُسا۔١٢۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ١:١٢ انحُوی
 هداِرا ےک ناسنِا ہن ےس ِشہاوخ یک مسِج ےس نوُخ ہن هو۔١٣۔ںیہ ےتال نامِیِا رپ مان ےک
 ۔ےئُوہ ادَیپ ےس ادُخ ہکلب ےس
 یناپ یِمدآ یئوک کت بج ںُوہ اتہک چَس ےس ھُجت ںیَم ہک ایِد باوج ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٣:۵ انحُوی
 ۔اتکس وہ ںیِہن لِخاد ںیم یہاشداب یک ادُخ هو وہ ہن اَدیپ ےس حوُر روا

 ےک مالک ےک ادُخ ےس ینافریَغ ہکلب ںیِہن ےس مُخت یناف ُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١:٢٣ سرطپ ١
 ۔وہ ےئُوہ ادَیپ ےس ےرِس ےئن ےہ ِمئاق روا هدنِز وج ےس ہلیِسو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ نید ےنپا مت۔6 :ود ہہک )ےس مالسا نارکنم نا ربمغیپ ےا)۔١۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ١٠٩:١ نورفاکلا
 ۔رپ نید ےنپا ںیم
 ادُخ  وج هو فرص ؛اتکسوہ  ںیہن ادیپ روط ےک یحیسم یھب یئوک ،قباطُم ےک لبئاب :ٹون
 ۔ےگنوہ ثراو ےک یہاشداب یک ادُخ ،ںیہ ےتوہ ‘‘ ادیپ ےس ےرس ےئن’’ ےس حوُر ےک
 یہ ناملسُم روط یشئادیپ تسار ِهارب  هو ےہ اتوہ ادیپ ےس پاب ناملسُم وج هو کیا نکیل
 ےہ اتوہ روصتم
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 )پویس( ؟ ےہ یتاج لھُد ےس ےنرک ‘‘ماک کین’’ ازس یک ںوہانُگ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 رَیغب ےک لامعا ےک َتعیِرَش ناسنِا ہک ںیہ ےتلاِکن ہجیتن ہی مہ ہچنانُچ۔۔۔۔٭ ٣:٢٨ ںویمور
 ۔ےہ اترہھٹ زابتسار ےس ببس ےک نامیِا
 ےک ادُخ صخَش یئوک ےس ہلیِسو ےک َتعیِرَش ہک ےہ ِرہاظ تاب ہی روا۔۔۔۔٭ ٣:١١ ںویتلگ
 ۔اگ ےہر اتیِج ےس نامیِا زابتسار ہک ےہ اھکِل ہکنُویِک اترہھٹ ںیِہن زابتسار کیِدزن

 ےئک دوُخ ےن مہ وج ںیِہن ےس ببس ےک ںوماک ےک یزابتسار رگم۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٣:۵ سطیط
 ۔ِقباطُم ےک تمحر ینپا ہکلب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ یتید رک رود وک ںوہانگ ںایکین ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ١١:١١Yدوُھ
 ںوہانگ ےک نا مہ ےہر ےترک لمع کین روا ےئال نامیا گول وج روا۔۔۔۔٭ b:٢٩ توبکنعلا
 ۔ےگ ںیدرک رود ےس ُنا وک
 ںوتاب یک یئایحےب روا ںوہانگ ےڑب ےڑب اوس ےک ںوہانگ هریغص وج۔۔۔۔٭ ۵٣:٣٢ مجنلا

  ۔ےہ الاو ششخب یڑب راگدرورپ اراہمت کشےب ۔ںیہ ےترک بانتجا ےس
 تاجن
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 ؟ےہ اتوہ ادیپ ‘‘ناملسُم’’ ای ‘‘یحیسم’’ روطب یئوک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ُسا وج ںیِہُنا ینعی اشخب قح اک ےننب دنزرف ےک ادُخ ںیِہُنا ےن ُسا۔١٢۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ١:١٢ انحُوی
 هداِرا ےک ناسنِا ہن ےس ِشہاوخ یک مسِج ےس نوُخ ہن هو۔١٣۔ںیہ ےتال نامِیِا رپ مان ےک
 ۔ےئُوہ ادَیپ ےس ادُخ ہکلب ےس
 یناپ یِمدآ یئوک کت بج ںُوہ اتہک چَس ےس ھُجت ںیَم ہک ایِد باوج ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٣:۵ انحُوی
 ۔اتکس وہ ںیِہن لِخاد ںیم یہاشداب یک ادُخ هو وہ ہن اَدیپ ےس حوُر روا

 ےک مالک ےک ادُخ ےس ینافریَغ ہکلب ںیِہن ےس مُخت یناف ُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١:٢٣ سرطپ ١
 ۔وہ ےئُوہ ادَیپ ےس ےرِس ےئن ےہ ِمئاق روا هدنِز وج ےس ہلیِسو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ نید ےنپا مت۔6 :ود ہہک )ےس مالسا نارکنم نا ربمغیپ ےا)۔١۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ١٠٩:١ نورفاکلا
 ۔رپ نید ےنپا ںیم
 ادُخ  وج هو فرص ؛اتکسوہ  ںیہن ادیپ روط ےک یحیسم یھب یئوک ،قباطُم ےک لبئاب :ٹون
 ۔ےگنوہ ثراو ےک یہاشداب یک ادُخ ،ںیہ ےتوہ ‘‘ ادیپ ےس ےرس ےئن’’ ےس حوُر ےک
 یہ ناملسُم روط یشئادیپ تسار ِهارب  هو ےہ اتوہ ادیپ ےس پاب ناملسُم وج هو کیا نکیل
 ےہ اتوہ روصتم
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 )پویس( ؟ ےہ یتاج لھُد ےس ےنرک ‘‘ماک کین’’ ازس یک ںوہانُگ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 رَیغب ےک لامعا ےک َتعیِرَش ناسنِا ہک ںیہ ےتلاِکن ہجیتن ہی مہ ہچنانُچ۔۔۔۔٭ ٣:٢٨ ںویمور
 ۔ےہ اترہھٹ زابتسار ےس ببس ےک نامیِا
 ےک ادُخ صخَش یئوک ےس ہلیِسو ےک َتعیِرَش ہک ےہ ِرہاظ تاب ہی روا۔۔۔۔٭ ٣:١١ ںویتلگ
 ۔اگ ےہر اتیِج ےس نامیِا زابتسار ہک ےہ اھکِل ہکنُویِک اترہھٹ ںیِہن زابتسار کیِدزن

 ےئک دوُخ ےن مہ وج ںیِہن ےس ببس ےک ںوماک ےک یزابتسار رگم۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٣:۵ سطیط
 ۔ِقباطُم ےک تمحر ینپا ہکلب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ یتید رک رود وک ںوہانگ ںایکین ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ١١:١١Yدوُھ
 ںوہانگ ےک نا مہ ےہر ےترک لمع کین روا ےئال نامیا گول وج روا۔۔۔۔٭ b:٢٩ توبکنعلا
 ۔ےگ ںیدرک رود ےس ُنا وک
 ںوتاب یک یئایحےب روا ںوہانگ ےڑب ےڑب اوس ےک ںوہانگ هریغص وج۔۔۔۔٭ ۵٣:٣٢ مجنلا

  ۔ےہ الاو ششخب یڑب راگدرورپ اراہمت کشےب ۔ںیہ ےترک بانتجا ےس
 تاجن
 ٭110  ١١٠

 ؟ےہ اتوہ ادیپ ‘‘ناملسُم’’ ای ‘‘یحیسم’’ روطب یئوک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ُسا وج ںیِہُنا ینعی اشخب قح اک ےننب دنزرف ےک ادُخ ںیِہُنا ےن ُسا۔١٢۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ١:١٢ انحُوی
 هداِرا ےک ناسنِا ہن ےس ِشہاوخ یک مسِج ےس نوُخ ہن هو۔١٣۔ںیہ ےتال نامِیِا رپ مان ےک
 ۔ےئُوہ ادَیپ ےس ادُخ ہکلب ےس
 یناپ یِمدآ یئوک کت بج ںُوہ اتہک چَس ےس ھُجت ںیَم ہک ایِد باوج ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٣:۵ انحُوی
 ۔اتکس وہ ںیِہن لِخاد ںیم یہاشداب یک ادُخ هو وہ ہن اَدیپ ےس حوُر روا

 ےک مالک ےک ادُخ ےس ینافریَغ ہکلب ںیِہن ےس مُخت یناف ُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١:٢٣ سرطپ ١
 ۔وہ ےئُوہ ادَیپ ےس ےرِس ےئن ےہ ِمئاق روا هدنِز وج ےس ہلیِسو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ نید ےنپا مت۔6 :ود ہہک )ےس مالسا نارکنم نا ربمغیپ ےا)۔١۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ١٠٩:١ نورفاکلا
 ۔رپ نید ےنپا ںیم
 ادُخ  وج هو فرص ؛اتکسوہ  ںیہن ادیپ روط ےک یحیسم یھب یئوک ،قباطُم ےک لبئاب :ٹون
 ۔ےگنوہ ثراو ےک یہاشداب یک ادُخ ،ںیہ ےتوہ ‘‘ ادیپ ےس ےرس ےئن’’ ےس حوُر ےک
 یہ ناملسُم روط یشئادیپ تسار ِهارب  هو ےہ اتوہ ادیپ ےس پاب ناملسُم وج هو کیا نکیل
 ےہ اتوہ روصتم

 
 
 

	

 ٭109  ١٠٩

 )پویس( ؟ ےہ یتاج لھُد ےس ےنرک ‘‘ماک کین’’ ازس یک ںوہانُگ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 رَیغب ےک لامعا ےک َتعیِرَش ناسنِا ہک ںیہ ےتلاِکن ہجیتن ہی مہ ہچنانُچ۔۔۔۔٭ ٣:٢٨ ںویمور
 ۔ےہ اترہھٹ زابتسار ےس ببس ےک نامیِا
 ےک ادُخ صخَش یئوک ےس ہلیِسو ےک َتعیِرَش ہک ےہ ِرہاظ تاب ہی روا۔۔۔۔٭ ٣:١١ ںویتلگ
 ۔اگ ےہر اتیِج ےس نامیِا زابتسار ہک ےہ اھکِل ہکنُویِک اترہھٹ ںیِہن زابتسار کیِدزن

 ےئک دوُخ ےن مہ وج ںیِہن ےس ببس ےک ںوماک ےک یزابتسار رگم۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٣:۵ سطیط
 ۔ِقباطُم ےک تمحر ینپا ہکلب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ یتید رک رود وک ںوہانگ ںایکین ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ١١:١١Yدوُھ
 ںوہانگ ےک نا مہ ےہر ےترک لمع کین روا ےئال نامیا گول وج روا۔۔۔۔٭ b:٢٩ توبکنعلا
 ۔ےگ ںیدرک رود ےس ُنا وک
 ںوتاب یک یئایحےب روا ںوہانگ ےڑب ےڑب اوس ےک ںوہانگ هریغص وج۔۔۔۔٭ ۵٣:٣٢ مجنلا

  ۔ےہ الاو ششخب یڑب راگدرورپ اراہمت کشےب ۔ںیہ ےترک بانتجا ےس
 تاجن
 ٭110  ١١٠

 ؟ےہ اتوہ ادیپ ‘‘ناملسُم’’ ای ‘‘یحیسم’’ روطب یئوک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ُسا وج ںیِہُنا ینعی اشخب قح اک ےننب دنزرف ےک ادُخ ںیِہُنا ےن ُسا۔١٢۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ١:١٢ انحُوی
 هداِرا ےک ناسنِا ہن ےس ِشہاوخ یک مسِج ےس نوُخ ہن هو۔١٣۔ںیہ ےتال نامِیِا رپ مان ےک
 ۔ےئُوہ ادَیپ ےس ادُخ ہکلب ےس
 یناپ یِمدآ یئوک کت بج ںُوہ اتہک چَس ےس ھُجت ںیَم ہک ایِد باوج ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٣:۵ انحُوی
 ۔اتکس وہ ںیِہن لِخاد ںیم یہاشداب یک ادُخ هو وہ ہن اَدیپ ےس حوُر روا

 ےک مالک ےک ادُخ ےس ینافریَغ ہکلب ںیِہن ےس مُخت یناف ُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١:٢٣ سرطپ ١
 ۔وہ ےئُوہ ادَیپ ےس ےرِس ےئن ےہ ِمئاق روا هدنِز وج ےس ہلیِسو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ نید ےنپا مت۔6 :ود ہہک )ےس مالسا نارکنم نا ربمغیپ ےا)۔١۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ١٠٩:١ نورفاکلا
 ۔رپ نید ےنپا ںیم
 ادُخ  وج هو فرص ؛اتکسوہ  ںیہن ادیپ روط ےک یحیسم یھب یئوک ،قباطُم ےک لبئاب :ٹون
 ۔ےگنوہ ثراو ےک یہاشداب یک ادُخ ،ںیہ ےتوہ ‘‘ ادیپ ےس ےرس ےئن’’ ےس حوُر ےک
 یہ ناملسُم روط یشئادیپ تسار ِهارب  هو ےہ اتوہ ادیپ ےس پاب ناملسُم وج هو کیا نکیل
 ےہ اتوہ روصتم

 
 
 

	



 ٭111  ١١١

 )لامعا(؟ ےہ رپ ںوماک کین ےنپا ےک ُسا راصحنا تاجن یک ناسنا ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ہگج یک رخف وک ُسا اتاج ایارہھٹ زابتسار ےس لامعا ماہربا رگا ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢:Y ںویمور
 ۔ںیِہن کیِدزب ےک ادُخ نِکیل یتوہ
 روا ےہ یلِم تاِجن ےس یہ لضف ےس ہلیِسو ےک نامیِا وک ُمت ہکنُویِک۔8۔۔۔۔٭ ٩ ۔ ٢:٨ ںویسفا
 ہکات ےہ ےس ببس ےک لامعا ہن روا۔٩۔ےہ شِشخب یک ادُخ ۔ںیِہن ےس فرط یراہُمت ہی
 ۔ےرک ہن رخف یئوک
 ےئک دوُخ ےن مہ وج ںیِہن ےس ببس ےک ںوماک ےک یزابتسار رگم۔5۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٣:۵ سطیط
 ےک ےنانب این ںیمہ ےک ُسدقلا ُحوُر روا لسُغ ےک شیادَیپ یئن ِقباطُم ےک تمحر ینپا ہکلب
 لِزان ےس طارِفا رپ مہ تفرعم یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ ےن ُسا ےسِج۔6۔ےس ہلیِسو
 ۔ایِک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ یتید رک رود وک ںوہانگ ںایکین ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ١١:١١Y دوُھ
 ںوہانگ ےک نا مہ ےہر ےترک لمع کین روا ےئال نامیا گول وج روا۔۔۔۔٭ b:٢٩ توبکنعلا
 ۔ےگ ںید ہلدب اھچا تہب اک لامعا ےک نا وک نا روا ےگ ںیدرک رود ےس ُنا وک
 

 ٭112  ١١٢

  ینابُرق یک نوُخ ہشیمہ یمہارف یک تاجن ےس ازس یک هانُگ یک ادُخ ایک
 )هرافک( ؟ےہ یتوہ ےس ہیدف  ےک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ںوناج یراہمت رپ حبذم ےن ںیم روا ےہ ںیم نوخ ناج یک مسج ہکنویک۔۔۔۔٭ ١١:١b رابحا
 ہکنویک وہ هرافک ےک ںوناج یراہمت ےس سا ہک ےہ اید وک مت ےسا ےئل ےک هرافک ےک
 ۔ےہ اتید هرافک نوخ ےس ببس ےک یہ ےنھکر ناج
 لِخاد راب یہ کیا ںیم ناکم کاپ رک ےل نوُخ یہ انپا ہکلب۔12۔۔۔۔٭ ٢٢ روا ٩:١٢ ںویناربع
 ےس نوُخ ِقباطُم ےک َتعیِرَش ںیزیِچ بسً ابیرقت روا۔22۔یئارک یصالخ یدبا روا ایگ وہ
 ۔یتوہ ںیِہن یفاعُم ےئاہب نوُخ رَیغب روا ںیہ یتاج یک کاپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک یسک ہن روا ےئآ ہن ماک ھچک ےک یسک یئوک بج ورڈ ےس ند سا روا۔۔۔۔٭ Y٨:٢ ةرقبلا
 گول ہن روا ےئاج ایک لوبق ہلدب اک حرط یسک ےس یسک ہن روا ےئاج یک روظنم شرافس
 ۔ںیکس رک لصاح ددم )حرط روا یسک(
 یراہمت کت سا ہکلب ۔نوخ ہن روا ےہ اتچنہپ تشوگ اک ُنا ہن کت ادخ۔۔۔۔٭ ٢٢:٣b جحلا
 ۔ود انس یربخشوخ وک ںوراکوکین )ربمغیپ ےا( ۔ےہ یتچنہپ یراگزیہرپ

 
 
 

	

 ٭111  ١١١

 )لامعا(؟ ےہ رپ ںوماک کین ےنپا ےک ُسا راصحنا تاجن یک ناسنا ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ہگج یک رخف وک ُسا اتاج ایارہھٹ زابتسار ےس لامعا ماہربا رگا ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢:Y ںویمور
 ۔ںیِہن کیِدزب ےک ادُخ نِکیل یتوہ
 روا ےہ یلِم تاِجن ےس یہ لضف ےس ہلیِسو ےک نامیِا وک ُمت ہکنُویِک۔8۔۔۔۔٭ ٩ ۔ ٢:٨ ںویسفا
 ہکات ےہ ےس ببس ےک لامعا ہن روا۔٩۔ےہ شِشخب یک ادُخ ۔ںیِہن ےس فرط یراہُمت ہی
 ۔ےرک ہن رخف یئوک
 ےئک دوُخ ےن مہ وج ںیِہن ےس ببس ےک ںوماک ےک یزابتسار رگم۔5۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٣:۵ سطیط
 ےک ےنانب این ںیمہ ےک ُسدقلا ُحوُر روا لسُغ ےک شیادَیپ یئن ِقباطُم ےک تمحر ینپا ہکلب
 لِزان ےس طارِفا رپ مہ تفرعم یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ ےن ُسا ےسِج۔6۔ےس ہلیِسو
 ۔ایِک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ یتید رک رود وک ںوہانگ ںایکین ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ١١:١١Y دوُھ
 ںوہانگ ےک نا مہ ےہر ےترک لمع کین روا ےئال نامیا گول وج روا۔۔۔۔٭ b:٢٩ توبکنعلا
 ۔ےگ ںید ہلدب اھچا تہب اک لامعا ےک نا وک نا روا ےگ ںیدرک رود ےس ُنا وک
 

 ٭112  ١١٢

  ینابُرق یک نوُخ ہشیمہ یمہارف یک تاجن ےس ازس یک هانُگ یک ادُخ ایک
 )هرافک( ؟ےہ یتوہ ےس ہیدف  ےک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ںوناج یراہمت رپ حبذم ےن ںیم روا ےہ ںیم نوخ ناج یک مسج ہکنویک۔۔۔۔٭ ١١:١b رابحا
 ہکنویک وہ هرافک ےک ںوناج یراہمت ےس سا ہک ےہ اید وک مت ےسا ےئل ےک هرافک ےک
 ۔ےہ اتید هرافک نوخ ےس ببس ےک یہ ےنھکر ناج
 لِخاد راب یہ کیا ںیم ناکم کاپ رک ےل نوُخ یہ انپا ہکلب۔12۔۔۔۔٭ ٢٢ روا ٩:١٢ ںویناربع
 ےس نوُخ ِقباطُم ےک َتعیِرَش ںیزیِچ بسً ابیرقت روا۔22۔یئارک یصالخ یدبا روا ایگ وہ
 ۔یتوہ ںیِہن یفاعُم ےئاہب نوُخ رَیغب روا ںیہ یتاج یک کاپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک یسک ہن روا ےئآ ہن ماک ھچک ےک یسک یئوک بج ورڈ ےس ند سا روا۔۔۔۔٭ Y٨:٢ ةرقبلا
 گول ہن روا ےئاج ایک لوبق ہلدب اک حرط یسک ےس یسک ہن روا ےئاج یک روظنم شرافس
 ۔ںیکس رک لصاح ددم )حرط روا یسک(
 یراہمت کت سا ہکلب ۔نوخ ہن روا ےہ اتچنہپ تشوگ اک ُنا ہن کت ادخ۔۔۔۔٭ ٢٢:٣b جحلا
 ۔ود انس یربخشوخ وک ںوراکوکین )ربمغیپ ےا( ۔ےہ یتچنہپ یراگزیہرپ
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 )لامعا(؟ ےہ رپ ںوماک کین ےنپا ےک ُسا راصحنا تاجن یک ناسنا ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ہگج یک رخف وک ُسا اتاج ایارہھٹ زابتسار ےس لامعا ماہربا رگا ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢:Y ںویمور
 ۔ںیِہن کیِدزب ےک ادُخ نِکیل یتوہ
 روا ےہ یلِم تاِجن ےس یہ لضف ےس ہلیِسو ےک نامیِا وک ُمت ہکنُویِک۔8۔۔۔۔٭ ٩ ۔ ٢:٨ ںویسفا
 ہکات ےہ ےس ببس ےک لامعا ہن روا۔٩۔ےہ شِشخب یک ادُخ ۔ںیِہن ےس فرط یراہُمت ہی
 ۔ےرک ہن رخف یئوک
 ےئک دوُخ ےن مہ وج ںیِہن ےس ببس ےک ںوماک ےک یزابتسار رگم۔5۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٣:۵ سطیط
 ےک ےنانب این ںیمہ ےک ُسدقلا ُحوُر روا لسُغ ےک شیادَیپ یئن ِقباطُم ےک تمحر ینپا ہکلب
 لِزان ےس طارِفا رپ مہ تفرعم یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ ےن ُسا ےسِج۔6۔ےس ہلیِسو
 ۔ایِک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ یتید رک رود وک ںوہانگ ںایکین ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ١١:١١Y دوُھ
 ںوہانگ ےک نا مہ ےہر ےترک لمع کین روا ےئال نامیا گول وج روا۔۔۔۔٭ b:٢٩ توبکنعلا
 ۔ےگ ںید ہلدب اھچا تہب اک لامعا ےک نا وک نا روا ےگ ںیدرک رود ےس ُنا وک
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  ینابُرق یک نوُخ ہشیمہ یمہارف یک تاجن ےس ازس یک هانُگ یک ادُخ ایک
 )هرافک( ؟ےہ یتوہ ےس ہیدف  ےک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ںوناج یراہمت رپ حبذم ےن ںیم روا ےہ ںیم نوخ ناج یک مسج ہکنویک۔۔۔۔٭ ١١:١b رابحا
 ہکنویک وہ هرافک ےک ںوناج یراہمت ےس سا ہک ےہ اید وک مت ےسا ےئل ےک هرافک ےک
 ۔ےہ اتید هرافک نوخ ےس ببس ےک یہ ےنھکر ناج
 لِخاد راب یہ کیا ںیم ناکم کاپ رک ےل نوُخ یہ انپا ہکلب۔12۔۔۔۔٭ ٢٢ روا ٩:١٢ ںویناربع
 ےس نوُخ ِقباطُم ےک َتعیِرَش ںیزیِچ بسً ابیرقت روا۔22۔یئارک یصالخ یدبا روا ایگ وہ
 ۔یتوہ ںیِہن یفاعُم ےئاہب نوُخ رَیغب روا ںیہ یتاج یک کاپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک یسک ہن روا ےئآ ہن ماک ھچک ےک یسک یئوک بج ورڈ ےس ند سا روا۔۔۔۔٭ Y٨:٢ ةرقبلا
 گول ہن روا ےئاج ایک لوبق ہلدب اک حرط یسک ےس یسک ہن روا ےئاج یک روظنم شرافس
 ۔ںیکس رک لصاح ددم )حرط روا یسک(
 یراہمت کت سا ہکلب ۔نوخ ہن روا ےہ اتچنہپ تشوگ اک ُنا ہن کت ادخ۔۔۔۔٭ ٢٢:٣b جحلا
 ۔ود انس یربخشوخ وک ںوراکوکین )ربمغیپ ےا( ۔ےہ یتچنہپ یراگزیہرپ
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 )لامعا(؟ ےہ رپ ںوماک کین ےنپا ےک ُسا راصحنا تاجن یک ناسنا ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ہگج یک رخف وک ُسا اتاج ایارہھٹ زابتسار ےس لامعا ماہربا رگا ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢:Y ںویمور
 ۔ںیِہن کیِدزب ےک ادُخ نِکیل یتوہ
 روا ےہ یلِم تاِجن ےس یہ لضف ےس ہلیِسو ےک نامیِا وک ُمت ہکنُویِک۔8۔۔۔۔٭ ٩ ۔ ٢:٨ ںویسفا
 ہکات ےہ ےس ببس ےک لامعا ہن روا۔٩۔ےہ شِشخب یک ادُخ ۔ںیِہن ےس فرط یراہُمت ہی
 ۔ےرک ہن رخف یئوک
 ےئک دوُخ ےن مہ وج ںیِہن ےس ببس ےک ںوماک ےک یزابتسار رگم۔5۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٣:۵ سطیط
 ےک ےنانب این ںیمہ ےک ُسدقلا ُحوُر روا لسُغ ےک شیادَیپ یئن ِقباطُم ےک تمحر ینپا ہکلب
 لِزان ےس طارِفا رپ مہ تفرعم یک حیِسم عوُِسی یّجنُم ےرامہ ےن ُسا ےسِج۔6۔ےس ہلیِسو
 ۔ایِک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ یتید رک رود وک ںوہانگ ںایکین ہک ںیہن کش ھچک۔۔۔۔٭ ١١:١١Y دوُھ
 ںوہانگ ےک نا مہ ےہر ےترک لمع کین روا ےئال نامیا گول وج روا۔۔۔۔٭ b:٢٩ توبکنعلا
 ۔ےگ ںید ہلدب اھچا تہب اک لامعا ےک نا وک نا روا ےگ ںیدرک رود ےس ُنا وک
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  ینابُرق یک نوُخ ہشیمہ یمہارف یک تاجن ےس ازس یک هانُگ یک ادُخ ایک
 )هرافک( ؟ےہ یتوہ ےس ہیدف  ےک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ںوناج یراہمت رپ حبذم ےن ںیم روا ےہ ںیم نوخ ناج یک مسج ہکنویک۔۔۔۔٭ ١١:١b رابحا
 ہکنویک وہ هرافک ےک ںوناج یراہمت ےس سا ہک ےہ اید وک مت ےسا ےئل ےک هرافک ےک
 ۔ےہ اتید هرافک نوخ ےس ببس ےک یہ ےنھکر ناج
 لِخاد راب یہ کیا ںیم ناکم کاپ رک ےل نوُخ یہ انپا ہکلب۔12۔۔۔۔٭ ٢٢ روا ٩:١٢ ںویناربع
 ےس نوُخ ِقباطُم ےک َتعیِرَش ںیزیِچ بسً ابیرقت روا۔22۔یئارک یصالخ یدبا روا ایگ وہ
 ۔یتوہ ںیِہن یفاعُم ےئاہب نوُخ رَیغب روا ںیہ یتاج یک کاپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک یسک ہن روا ےئآ ہن ماک ھچک ےک یسک یئوک بج ورڈ ےس ند سا روا۔۔۔۔٭ Y٨:٢ ةرقبلا
 گول ہن روا ےئاج ایک لوبق ہلدب اک حرط یسک ےس یسک ہن روا ےئاج یک روظنم شرافس
 ۔ںیکس رک لصاح ددم )حرط روا یسک(
 یراہمت کت سا ہکلب ۔نوخ ہن روا ےہ اتچنہپ تشوگ اک ُنا ہن کت ادخ۔۔۔۔٭ ٢٢:٣b جحلا
 ۔ود انس یربخشوخ وک ںوراکوکین )ربمغیپ ےا( ۔ےہ یتچنہپ یراگزیہرپ

 
 
 

	



 ٭113  ١١٣

 ینابُرق یک ےرافُک یک ےرب ےک ادُخ فرص یمہارف یک تاجن یک  ادُخ ایک
 )حیسم عوسی( ؟ےہ یتکس اج یئاپ ںیم لضف ےس ہلیسو ےک نامیا ںیم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 اک ادُخ ہی وھکید اہک رک ھکید ےتآ فرط ینپا وک عوُِسی ےن ُسا نِد ےرسُود۔۔۔۔٭ ١:٢٩ انحوی
 ۔ےہ اتاج ےل اھُٹا هانُگ اک ایُند وج ےہ هّرب
 ےس ہلیِسو ےک یصلخم ُسا ےس ببس ےک لضف ےک ُسا رگم۔24۔۔۔۔٭ ٢٨ ۔ ٣:٢Y ںویمور
 نوُخ ےک ُسا ےن ادُخ ےُسا۔25۔ںیہ ےتاج ےئارۃھٹ زابتسار تفُم ےہ ںیم عوُِسی حیِسم وج
 ہجیتن ہی مہ ہچنانُچ۔28۔وہ دنم هدِئاف ےس ےنال نامیِا وج ایارہھٹ هرّافک اسَیا کیا ثِعاب ےک
 ۔ےہ اترہھٹ زابتسار ےس ببس ےک نامیِا رَیغب ےک لامعا ےک َتعیِرَش ناسنِا ہک ںیہ ےتلاِکن
 یک ںوروُُصق ینعی یصلخم ےس ہلیِسو ےک نوُخ ےک ُسا ںیم ُسا وک مہ۔۔۔۔٭ b:١ ںویسفا
 ۔ےہ لِصاح ِقفاوُم ےک تلَود یک لضف ُسا ےک ُسا یفاعُم
 ۔ےہ یلِم تاِجن ےس یہ لضف ےس ہلیِسو ےک نامیِا وک ُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢:٨ ںویسفا
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 ۔ےہ اترہھٹ زابتسار ےس ببس ےک نامیِا رَیغب ےک لامعا ےک َتعیِرَش ناسنِا ہک ںیہ ےتلاِکن
 یک ںوروُُصق ینعی یصلخم ےس ہلیِسو ےک نوُخ ےک ُسا ںیم ُسا وک مہ۔۔۔۔٭ b:١ ںویسفا
 ۔ےہ لِصاح ِقفاوُم ےک تلَود یک لضف ُسا ےک ُسا یفاعُم
 ۔ےہ یلِم تاِجن ےس یہ لضف ےس ہلیِسو ےک نامیِا وک ُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٢:٨ ںویسفا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ےہ اتوہ وک یسا ررض اک سا وت ےہ اترک ماک )ارب( یئوک وج روا۔۔۔۔٭ ٦:١٦Y ماعنالا
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک )هانگ ےک( یسک صخش یئوک
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک ےرسود یسک صخش یئوک روا۔۔۔۔٭ ١۵:١b ارسالا
 ۔اگ ےئاھٹا ںیہن ھجوب اک )هانگ ےک( ےرسود صخش یئوک ہک ہی۔۔۔۔٭ ۵٣:٣٨ مجنلا
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 طرش یلہپ ےئلیک ُنا ہی ایک ےئلیک ےناپ یگدنز یک ہشیمہ ےئلیک یسک
 نامیا روا ںیھجمس روا ںینُس وک یربخشوُخ یک حیسم عوسی هو ہک ےہ
 ؟اجیھب ےئلیک ےنوہ هدنہد تاجن اک اینُد ،احیسم ےُسا ےن ادُخ ہک ںیئال

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 اک ےنوہ دنوادُخ ےک عوُِسی ےس نابز ینپا ُوت رگا ہک۔٩۔۔۔۔٭ ١b روا ١٠ ۔ ١٠:٩ ںویمور
 تاِجن وت ایالِج ےس ںیم ںودرُم ےُسا ےن ادُخ ہک ےئال نامیِا ےس لِد ےنپا روا ےرک رارِقا
 ےئِل ےک تاِجن روا ےہ اتوہ ےس لِد انال نامیِا ےئِل ےک یزاب تسار ہکنُویِک۔10۔اگ ےئاپ
 مالک ےک حیِسم اننُس روا ےہ اتوہ اَدیپ ےس ےننُس نامیِا َسپ۔17۔ےہ اتاج ایِک ےس ہنُم رارِقا

 ۔ےس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یربخشوخ ھتاس ےک یئاچس وک مت ےن مہ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا(۔119۔۔۔۔٭ ١٢٠ ۔ ٢:١١٩ ةرقبلا
 شوخ یھبک یدوہی وت ہن ےس مت روا۔١٢٠ ۔ےہ اجیھب رک انب الاو ےنارڈ روا الاو ےنانس
 ۔ولرک رایتخا یوریپ یک بہذم ےک نا مت ہک کت ںاہی ،یئاسیع ہن روا ےگ ںوہ
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 روا هدنہد تاجن روطب ںیم حیسم عوسی ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 هو ہک ےہ ہتسار دحاو ےئلیک  ںوہانُگ ےک صخش یسک نامیا  دنوادُخ
 ؟وہ لصاح یگدنز یک ہشیمہ روا ںیئاج ےئک فاعُم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 نامیِا رپ ھجُم وج ۔ںُوہ ںیَم وت یگدنِز روا تمایِق اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ١١:٢۵ انحوی

 ۔اگ ےہر هدنِز یھب ُوت ےئاج رم هو وگ ےہ اتال
 ےریم یئوک ںُوہ ںیَم یگدنِز روا قح روا هار ہک اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٦:١Y انحوی
 ۔اتآ ںیِہن ساپ ےک پاب رَیغب ےک ہلیِسو
 روا وک قحرب روا دِحاو ےئادُخ ھُجت هو ہک ےہ ہی یگدنِز یک ہشیمہ روا۔۔۔۔٭ ٣:١b انحوی
 ۔ںیئاج ےہ اجیھب ےنُوت ےسِج وک حیِسم عوُِسی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا( وج ےن باتک لہا روا ےہ مالسا کیدزن ےک ادخ وت نید۔19۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٣:١٩ نارمع لا
 مالسا گول ہی رگا ۔٢٠ ۔ایک ےس دض یک سپآ دعب ےک ےنوہ ملع وت ایک فالتخا )ےس نید
 اک ادخ فرص ماک اراہمت وت ںینام ہن )اہک اراہمت( رگا روا ںیلاپ تیادہ کش ےب وت ںیئآ ےل
 ۔ےہ انید اچنہپ ماغیپ
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 ؟ےہ یرورض ہمستپب اک یناپ ےئلیک ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ایگ ایِد ےھجُم رّایتِخا لُک اک نیِمز روا نامسآ ہک اہک ۔۔ ےن عوُِسی۔٨1۔۔۔۔٭٢٠ ۔ ٢٨:١٨ یتم
 سُدقلا ُحوُر روا ےٹَیب روا پاب وک ُنا روا ٔوانب درِگاش وک ںومَوق بس رک اج ُمت َسپ ۔١٩۔ےہ
 ںیَم اک نِج ںیرک لمع رپ ںوتاب بس ُنا ہک ود میِلعت ہی وک ُنا روا۔٢٠۔ود ہمِستپب ےس مان ےک
 ۔ںُوہ ھتاس ےراہُمت ہشیمہ کت رِخآ ےک ایُند ںیَم وھکید روا ایِد مکُح وک ُمت ےن
 ےئال ہن نامیِا وج روا اگ ےئاپ تاِجن هو ےل ہمِستپب روا ےئال نامیِا وج۔۔۔۔٭ ١٦:١٦ سقرم
 ۔اگ ےئاج ایارہھٹ مرجُم هو
 یک ںوہانُگ کیا رہ ےس ںیم ُمت روا ورک ہبُوت ہک اہک ےس ُنا ےن سرطپ۔۔۔۔٭ ٢:٣٨ لامعا
 ۔ ےگ واپ ںیم ماعنِا ُسدقلا ُحوُر ُمت وت ےل ہمِستپب رپ مان ےک حیِسم عوُِسی ےِئل ےک یفاعُم
 ںوہانُگ ےنپا رک ےل مان اک ُسا روا ےل ہمِستپب ھُٹا ؟ےہ اترک رید ںُویِک با۔۔۔۔٭ ٢٢:١٦ لامعا
 ۔لاڈ وھد وک
۔ںوہ یترک تاب یک ہمستپب ےک یناپ وج ںیہن تایآ یئوک ںیم نآُرق  :ٹون  
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 روا هدنہد تاجن روطب ںیم حیسم عوسی ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 هو ہک ےہ ہتسار دحاو ےئلیک  ںوہانُگ ےک صخش یسک نامیا  دنوادُخ
 ؟وہ لصاح یگدنز یک ہشیمہ روا ںیئاج ےئک فاعُم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 نامیِا رپ ھجُم وج ۔ںُوہ ںیَم وت یگدنِز روا تمایِق اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ١١:٢۵ انحوی

 ۔اگ ےہر هدنِز یھب ُوت ےئاج رم هو وگ ےہ اتال
 ےریم یئوک ںُوہ ںیَم یگدنِز روا قح روا هار ہک اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٦:١Y انحوی
 ۔اتآ ںیِہن ساپ ےک پاب رَیغب ےک ہلیِسو
 روا وک قحرب روا دِحاو ےئادُخ ھُجت هو ہک ےہ ہی یگدنِز یک ہشیمہ روا۔۔۔۔٭ ٣:١b انحوی
 ۔ںیئاج ےہ اجیھب ےنُوت ےسِج وک حیِسم عوُِسی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا( وج ےن باتک لہا روا ےہ مالسا کیدزن ےک ادخ وت نید۔19۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٣:١٩ نارمع لا
 مالسا گول ہی رگا ۔٢٠ ۔ایک ےس دض یک سپآ دعب ےک ےنوہ ملع وت ایک فالتخا )ےس نید
 اک ادخ فرص ماک اراہمت وت ںینام ہن )اہک اراہمت( رگا روا ںیلاپ تیادہ کش ےب وت ںیئآ ےل
 ۔ےہ انید اچنہپ ماغیپ
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 ؟ےہ یرورض ہمستپب اک یناپ ےئلیک ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ایگ ایِد ےھجُم رّایتِخا لُک اک نیِمز روا نامسآ ہک اہک ۔۔ ےن عوُِسی۔٨1۔۔۔۔٭٢٠ ۔ ٢٨:١٨ یتم
 سُدقلا ُحوُر روا ےٹَیب روا پاب وک ُنا روا ٔوانب درِگاش وک ںومَوق بس رک اج ُمت َسپ ۔١٩۔ےہ
 ںیَم اک نِج ںیرک لمع رپ ںوتاب بس ُنا ہک ود میِلعت ہی وک ُنا روا۔٢٠۔ود ہمِستپب ےس مان ےک
 ۔ںُوہ ھتاس ےراہُمت ہشیمہ کت رِخآ ےک ایُند ںیَم وھکید روا ایِد مکُح وک ُمت ےن
 ےئال ہن نامیِا وج روا اگ ےئاپ تاِجن هو ےل ہمِستپب روا ےئال نامیِا وج۔۔۔۔٭ ١٦:١٦ سقرم
 ۔اگ ےئاج ایارہھٹ مرجُم هو
 یک ںوہانُگ کیا رہ ےس ںیم ُمت روا ورک ہبُوت ہک اہک ےس ُنا ےن سرطپ۔۔۔۔٭ ٢:٣٨ لامعا
 ۔ ےگ واپ ںیم ماعنِا ُسدقلا ُحوُر ُمت وت ےل ہمِستپب رپ مان ےک حیِسم عوُِسی ےِئل ےک یفاعُم
 ںوہانُگ ےنپا رک ےل مان اک ُسا روا ےل ہمِستپب ھُٹا ؟ےہ اترک رید ںُویِک با۔۔۔۔٭ ٢٢:١٦ لامعا
 ۔لاڈ وھد وک
۔ںوہ یترک تاب یک ہمستپب ےک یناپ وج ںیہن تایآ یئوک ںیم نآُرق  :ٹون  
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 روا هدنہد تاجن روطب ںیم حیسم عوسی ہک ےہ اتاج ایک میلست ہی ایک
 هو ہک ےہ ہتسار دحاو ےئلیک  ںوہانُگ ےک صخش یسک نامیا  دنوادُخ
 ؟وہ لصاح یگدنز یک ہشیمہ روا ںیئاج ےئک فاعُم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 نامیِا رپ ھجُم وج ۔ںُوہ ںیَم وت یگدنِز روا تمایِق اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ١١:٢۵ انحوی

 ۔اگ ےہر هدنِز یھب ُوت ےئاج رم هو وگ ےہ اتال
 ےریم یئوک ںُوہ ںیَم یگدنِز روا قح روا هار ہک اہک ےس ُسا ےن عوُِسی۔۔۔۔٭ ٦:١Y انحوی
 ۔اتآ ںیِہن ساپ ےک پاب رَیغب ےک ہلیِسو
 روا وک قحرب روا دِحاو ےئادُخ ھُجت هو ہک ےہ ہی یگدنِز یک ہشیمہ روا۔۔۔۔٭ ٣:١b انحوی
 ۔ںیئاج ےہ اجیھب ےنُوت ےسِج وک حیِسم عوُِسی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سا( وج ےن باتک لہا روا ےہ مالسا کیدزن ےک ادخ وت نید۔19۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ٣:١٩ نارمع لا
 مالسا گول ہی رگا ۔٢٠ ۔ایک ےس دض یک سپآ دعب ےک ےنوہ ملع وت ایک فالتخا )ےس نید
 اک ادخ فرص ماک اراہمت وت ںینام ہن )اہک اراہمت( رگا روا ںیلاپ تیادہ کش ےب وت ںیئآ ےل
 ۔ےہ انید اچنہپ ماغیپ
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 ؟ےہ یرورض ہمستپب اک یناپ ےئلیک ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ایگ ایِد ےھجُم رّایتِخا لُک اک نیِمز روا نامسآ ہک اہک ۔۔ ےن عوُِسی۔٨1۔۔۔۔٭٢٠ ۔ ٢٨:١٨ یتم
 سُدقلا ُحوُر روا ےٹَیب روا پاب وک ُنا روا ٔوانب درِگاش وک ںومَوق بس رک اج ُمت َسپ ۔١٩۔ےہ
 ںیَم اک نِج ںیرک لمع رپ ںوتاب بس ُنا ہک ود میِلعت ہی وک ُنا روا۔٢٠۔ود ہمِستپب ےس مان ےک
 ۔ںُوہ ھتاس ےراہُمت ہشیمہ کت رِخآ ےک ایُند ںیَم وھکید روا ایِد مکُح وک ُمت ےن
 ےئال ہن نامیِا وج روا اگ ےئاپ تاِجن هو ےل ہمِستپب روا ےئال نامیِا وج۔۔۔۔٭ ١٦:١٦ سقرم
 ۔اگ ےئاج ایارہھٹ مرجُم هو
 یک ںوہانُگ کیا رہ ےس ںیم ُمت روا ورک ہبُوت ہک اہک ےس ُنا ےن سرطپ۔۔۔۔٭ ٢:٣٨ لامعا
 ۔ ےگ واپ ںیم ماعنِا ُسدقلا ُحوُر ُمت وت ےل ہمِستپب رپ مان ےک حیِسم عوُِسی ےِئل ےک یفاعُم
 ںوہانُگ ےنپا رک ےل مان اک ُسا روا ےل ہمِستپب ھُٹا ؟ےہ اترک رید ںُویِک با۔۔۔۔٭ ٢٢:١٦ لامعا
 ۔لاڈ وھد وک
۔ںوہ یترک تاب یک ہمستپب ےک یناپ وج ںیہن تایآ یئوک ںیم نآُرق  :ٹون  
 
 

	

 ٭115  ١١۵
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 روا وک قحرب روا دِحاو ےئادُخ ھُجت هو ہک ےہ ہی یگدنِز یک ہشیمہ روا۔۔۔۔٭ ٣:١b انحوی
 ۔ںیئاج ےہ اجیھب ےنُوت ےسِج وک حیِسم عوُِسی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٭117  ´١١

 ؟ےہ یرورض ےئلیک ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ہنتخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ےرامہ ہن وکسج رک ھکر اوئُج اسَیا رپ َندرَگ یک ںودرِگاش ُمت َبا َسپ۔۔۔۔٭ ١١ ۔ ١۵:۵ لامعا
 ۔ ؟وہ ےتامزآ ںُویِک وک ادُخ مہ ہن ےھت ےتکس اھُٹا اداد پاب

 وج ۔ےئاج وہ ہن نُوتخمان هو ایگ ایُالب نُوتخم وج۔18۔۔۔۔٭ ٢٠ روا ١٨:b ںویھتنرک ١
 ایُالب ںیم تلاح سِج صخَش رہ۔20۔ےئاج وہ ہن نُوتخم هو ایگ ایُالب ںیم تلاح یک ینُوتخمان
 ۔ےہر ںیم یُسا وہ ایگ
 ُمت ےس حیِسم وت ےگ ٔوارک ہنتخ ُمت رگا ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ُسلَوپ ںیَم وھکید۔۔۔۔٭ ۵:٢ ںویتلگ
 ۔اگوہ ہن هدِئاف ھچُک وک
 وج نامیِا رگم ینُوتخمان ہن ےہ اک ماک ھچُک ہنتخ وت ہن ںیم عوُِسی حیِسم روا۔۔۔۔٭ ۵:٦ ںویتلگ
 ۔ےہ اترک رثا ےس هار یک ّتبحم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رایتخا یوریپ یک میہاربا نید ہک یجیھب یحو فرط یراہمت ےن مہ رھپ۔۔۔۔٭ ١٦:١٢٣ لحنلا
 ۔ےھت ہن ےس ںیم ںوکرشم روا ےھت ےہر وہ ےک فرط کیا وج ورک
 ےِسا ۔ےہ مزال رپ ںوناملسُم سپ روا ےہ ہصح اک بہذم ےک ماہاربا ہنتخ ،ںیم مالسا :ٹون
 ملسُم روا ؛٣٨٨:٦ یراب لا حتف ،١٢۵٢ یراُخب :ےہ اتکس اج اھکید یھب ںیم ثیداحا

٢٣b٠:Y۔ 
 

 ٭118  ١١٨

 روا ںوہ ‘‘کاپ ’’هو ہک ںوہ یتید مکُح وک ںوگول وج ںیہ تایآ یئوک ایک
 ؟ےہ طرش یمزال ےئلیک ےنوہ لخاد ںیم تنج ‘‘یگزیکاپ’’ ایک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 روا انرک سدقم وک ٓپا ےنپا ےئلسا۔ںوہ ادخ اراہمت دنوادخ ںیم ہکنویک۔۔۔۔٭ YY:١١ رابحا
 ۔ںوہ سودق ںیم ہکنویک انوہ کاپ

 روا ےہ کاپ سِدقَم اک ادُخ ہکنُویِک۔١b۔وہ سِدقَم اک ادُخ ُمت۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٣:١٦ ںویھتنرک ١
 ۔وہ ُمت هو
 وہر بِلاط ےک یگزیِکاپ ُسا روا ےنھکر پالِم لیم ھتاس ےک بس۔۔۔۔٭ ١٢:١Y ںویناربع
 ۔اگ ےھکید ہن وک دنوادُخ یئوک رَیغب ےک سِج
 یھب ُمت حرط یُسا ےہ کاپ الاو ےنُالب اراہُمت حرط سِج ہکلب۔15۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ ١:١۵ سرطپ ١
 کاپ ںیَم ہک ےئِل سِا وہ کاپ ہک ےہ اھکِل ہکنُویِک۔١٦۔ونب کاپ ںیم نلچ لاچ ےراس ےنپا
 ۔ںونب
 ۔ےئاج اتوہ یہ کاپ هو ےہ کاپ وج روا ۔۔۔۔٭ ٢٢:١١ ہفشاکُم
 یترک هراشا ای ںوہ یتید مکُح اک ےنوہ کاپ وک ںوگول وج ںیہن تایآ یئوک ںیم نآُرق :ٹون
۔ںیہ ےتکسوہ کاپ هو ہک ںوہ  
 
 

	

 ٭117  ´١١
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 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ےرامہ ہن وکسج رک ھکر اوئُج اسَیا رپ َندرَگ یک ںودرِگاش ُمت َبا َسپ۔۔۔۔٭ ١١ ۔ ١۵:۵ لامعا
 ۔ ؟وہ ےتامزآ ںُویِک وک ادُخ مہ ہن ےھت ےتکس اھُٹا اداد پاب

 وج ۔ےئاج وہ ہن نُوتخمان هو ایگ ایُالب نُوتخم وج۔18۔۔۔۔٭ ٢٠ روا ١٨:b ںویھتنرک ١
 ایُالب ںیم تلاح سِج صخَش رہ۔20۔ےئاج وہ ہن نُوتخم هو ایگ ایُالب ںیم تلاح یک ینُوتخمان
 ۔ےہر ںیم یُسا وہ ایگ
 ُمت ےس حیِسم وت ےگ ٔوارک ہنتخ ُمت رگا ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ُسلَوپ ںیَم وھکید۔۔۔۔٭ ۵:٢ ںویتلگ
 ۔اگوہ ہن هدِئاف ھچُک وک
 وج نامیِا رگم ینُوتخمان ہن ےہ اک ماک ھچُک ہنتخ وت ہن ںیم عوُِسی حیِسم روا۔۔۔۔٭ ۵:٦ ںویتلگ
 ۔ےہ اترک رثا ےس هار یک ّتبحم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رایتخا یوریپ یک میہاربا نید ہک یجیھب یحو فرط یراہمت ےن مہ رھپ۔۔۔۔٭ ١٦:١٢٣ لحنلا
 ۔ےھت ہن ےس ںیم ںوکرشم روا ےھت ےہر وہ ےک فرط کیا وج ورک
 ےِسا ۔ےہ مزال رپ ںوناملسُم سپ روا ےہ ہصح اک بہذم ےک ماہاربا ہنتخ ،ںیم مالسا :ٹون
 ملسُم روا ؛٣٨٨:٦ یراب لا حتف ،١٢۵٢ یراُخب :ےہ اتکس اج اھکید یھب ںیم ثیداحا

٢٣b٠:Y۔ 
 

 ٭118  ١١٨

 روا ںوہ ‘‘کاپ ’’هو ہک ںوہ یتید مکُح وک ںوگول وج ںیہ تایآ یئوک ایک
 ؟ےہ طرش یمزال ےئلیک ےنوہ لخاد ںیم تنج ‘‘یگزیکاپ’’ ایک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 روا انرک سدقم وک ٓپا ےنپا ےئلسا۔ںوہ ادخ اراہمت دنوادخ ںیم ہکنویک۔۔۔۔٭ YY:١١ رابحا
 ۔ںوہ سودق ںیم ہکنویک انوہ کاپ

 روا ےہ کاپ سِدقَم اک ادُخ ہکنُویِک۔١b۔وہ سِدقَم اک ادُخ ُمت۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٣:١٦ ںویھتنرک ١
 ۔وہ ُمت هو
 وہر بِلاط ےک یگزیِکاپ ُسا روا ےنھکر پالِم لیم ھتاس ےک بس۔۔۔۔٭ ١٢:١Y ںویناربع
 ۔اگ ےھکید ہن وک دنوادُخ یئوک رَیغب ےک سِج
 یھب ُمت حرط یُسا ےہ کاپ الاو ےنُالب اراہُمت حرط سِج ہکلب۔15۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ ١:١۵ سرطپ ١
 کاپ ںیَم ہک ےئِل سِا وہ کاپ ہک ےہ اھکِل ہکنُویِک۔١٦۔ونب کاپ ںیم نلچ لاچ ےراس ےنپا
 ۔ںونب
 ۔ےئاج اتوہ یہ کاپ هو ےہ کاپ وج روا ۔۔۔۔٭ ٢٢:١١ ہفشاکُم
 یترک هراشا ای ںوہ یتید مکُح اک ےنوہ کاپ وک ںوگول وج ںیہن تایآ یئوک ںیم نآُرق :ٹون
۔ںیہ ےتکسوہ کاپ هو ہک ںوہ  
 
 

	

 ٭117  ´١١

 ؟ےہ یرورض ےئلیک ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ہنتخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ےرامہ ہن وکسج رک ھکر اوئُج اسَیا رپ َندرَگ یک ںودرِگاش ُمت َبا َسپ۔۔۔۔٭ ١١ ۔ ١۵:۵ لامعا
 ۔ ؟وہ ےتامزآ ںُویِک وک ادُخ مہ ہن ےھت ےتکس اھُٹا اداد پاب

 وج ۔ےئاج وہ ہن نُوتخمان هو ایگ ایُالب نُوتخم وج۔18۔۔۔۔٭ ٢٠ روا ١٨:b ںویھتنرک ١
 ایُالب ںیم تلاح سِج صخَش رہ۔20۔ےئاج وہ ہن نُوتخم هو ایگ ایُالب ںیم تلاح یک ینُوتخمان
 ۔ےہر ںیم یُسا وہ ایگ
 ُمت ےس حیِسم وت ےگ ٔوارک ہنتخ ُمت رگا ہک ںُوہ اتہک ےس ُمت ُسلَوپ ںیَم وھکید۔۔۔۔٭ ۵:٢ ںویتلگ
 ۔اگوہ ہن هدِئاف ھچُک وک
 وج نامیِا رگم ینُوتخمان ہن ےہ اک ماک ھچُک ہنتخ وت ہن ںیم عوُِسی حیِسم روا۔۔۔۔٭ ۵:٦ ںویتلگ
 ۔ےہ اترک رثا ےس هار یک ّتبحم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رایتخا یوریپ یک میہاربا نید ہک یجیھب یحو فرط یراہمت ےن مہ رھپ۔۔۔۔٭ ١٦:١٢٣ لحنلا
 ۔ےھت ہن ےس ںیم ںوکرشم روا ےھت ےہر وہ ےک فرط کیا وج ورک
 ےِسا ۔ےہ مزال رپ ںوناملسُم سپ روا ےہ ہصح اک بہذم ےک ماہاربا ہنتخ ،ںیم مالسا :ٹون
 ملسُم روا ؛٣٨٨:٦ یراب لا حتف ،١٢۵٢ یراُخب :ےہ اتکس اج اھکید یھب ںیم ثیداحا

٢٣b٠:Y۔ 
 

 ٭118  ١١٨

 روا ںوہ ‘‘کاپ ’’هو ہک ںوہ یتید مکُح وک ںوگول وج ںیہ تایآ یئوک ایک
 ؟ےہ طرش یمزال ےئلیک ےنوہ لخاد ںیم تنج ‘‘یگزیکاپ’’ ایک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 روا انرک سدقم وک ٓپا ےنپا ےئلسا۔ںوہ ادخ اراہمت دنوادخ ںیم ہکنویک۔۔۔۔٭ YY:١١ رابحا
 ۔ںوہ سودق ںیم ہکنویک انوہ کاپ

 روا ےہ کاپ سِدقَم اک ادُخ ہکنُویِک۔١b۔وہ سِدقَم اک ادُخ ُمت۔16۔۔۔۔٭ ١b ۔ ٣:١٦ ںویھتنرک ١
 ۔وہ ُمت هو
 وہر بِلاط ےک یگزیِکاپ ُسا روا ےنھکر پالِم لیم ھتاس ےک بس۔۔۔۔٭ ١٢:١Y ںویناربع
 ۔اگ ےھکید ہن وک دنوادُخ یئوک رَیغب ےک سِج
 یھب ُمت حرط یُسا ےہ کاپ الاو ےنُالب اراہُمت حرط سِج ہکلب۔15۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ ١:١۵ سرطپ ١
 کاپ ںیَم ہک ےئِل سِا وہ کاپ ہک ےہ اھکِل ہکنُویِک۔١٦۔ونب کاپ ںیم نلچ لاچ ےراس ےنپا
 ۔ںونب
 ۔ےئاج اتوہ یہ کاپ هو ےہ کاپ وج روا ۔۔۔۔٭ ٢٢:١١ ہفشاکُم
 یترک هراشا ای ںوہ یتید مکُح اک ےنوہ کاپ وک ںوگول وج ںیہن تایآ یئوک ںیم نآُرق :ٹون
۔ںیہ ےتکسوہ کاپ هو ہک ںوہ  
 
 

	



 ٭119  ١١٩

 انوہ دنزرف ےک ادُخ ےعیرذ ےک شہاوخ  روا یضرم دازآ ینپا گول ایک
 ؟ںیہ ےتکس نُچ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 قح اک ےننب دنزرف ےک ادُخ ںیِہُنا ےن ُسا ایِک لُوُبق ےُسا ےن ںونتِج نِکیل۔۔۔۔٭ ١:١٢ انحُوی
 ۔اشخب
 ںیہ ےتلچ ےس تیاِدہ یک حوُر ےک ادُخ ےنتِج ہک ےئِل سِا۔14۔۔۔۔٭ ١٦ روا ٨:١Y ںویمور
 ادُخ مہ ہک ےہ اتید یہاوگ رک لِم ھتاس ےک حوُر یرامہ دوُخ حوُر۔16۔ںیہ ےٹَیب ےک ادُخ یہُو
 ۔ںیہ دنزرف ےک
 ےک ادُخ ےہ ںیم عوُِسی حیِسم وج ےس ہلیِسو ےک نامیِا ُسا بس ُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٣:٢٦ ںویتلگ
 ۔وہ دنزرف

 حرط یک ںودنزرف ںیہُمت وج ےئگ لوُھب وک تحیِصن ُسا ُمت روا۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ١٢:۵ ںویناربع
 ےھُجت هو بج روا ناج ہن زیِچان وک ہیِبنت یک دنوادُخ !ےٹَیب ےریم َےا ہک ےہ یتاج یک
 اترک یھب ہیِبنت ےُسا ےہ اتھکر ّتبحم ادُخ ےس سِج ہکنُویِک۔6۔وہ ہن لِد ےب وت ےرک تمالم
 ۔ےہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےرایپ ےک سا روا ےٹیب ےک ادخ مہ ہک ںیہ ےتہک ٰیراصن روا دوہی روا۔۔۔۔٭ ۵:١٨ هدئاملا
 مت ہکلب )ںیہن( ےہ اتید ںویک باذع ںیھمت ببس ےک ںویلامعادب یراہمت هو رھپ ہک وہک ںیہ
 ۔وہ ناسنا )ےک حرط یک ںورسود( ںیم تاقولخم یک سا
 

 ٭120  ١٢٠

 اتیدرک صوُصخم ای ےط ےس ےلہپ ادُخرپ روط یلُک ردقُم اک ناسنا ایک 
 )تمسق ای ریدقت(؟ ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںونود تنعل روا تکرب ےٓگا ےراہمت ند ےک ٓجا ںیم وھکید۔26۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ١١:٢٦ انثعتسا

 ٓجا وج وک ںومکح ےک ادخ ےنپا دنوادخ ُمت بج ںیم لاح ُسا تکرب۔٢b۔ ںوہ اتید ےھکر
 ۔ونام ںوہ اتید وک ُمت ںیم
 اھکر ےگآ ےریت وک تنعل روا تکرب روا وک توم روا یگدنز ےن ںیم۔۔۔۔٭ ٣٠:١٩ انثعتسا
 ۔رک رایتخا وک یگدنز ُوت سپ ےہ
 روا یریم یہر با۔۔۔۔ول نچ ےگ ورک شتسرپ مت یک سج ےسا یہ جآ وت۔۔۔۔٭ ١۵:٢Y عوشی
 ۔ےگ ںیرک شتسرپ یک دنوادخ وت مہ وس تاب یک ےنارھگ ےریم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن ادخ وج ےک سا زجب یتکس چنہپ ںیہن تبیصم یئوک وک مہ ہک ود ہہک۔۔۔۔٭ ٩:۵١ ۃبوتلا
 ۔ید ھکل ےیل ےرامہ
 ۔ےہ ںیہن رایتخا اک سا وک نا۔۔۔۔٭ ٢٨:٦٨ صصقلا
 ۔ےہ اکچ رہھٹ مکح اک ادخ روا۔۔۔۔٭ ٣٣:٣٨ بازحالا
۔ںیہ ےتہک ‘‘ںاہ’’ ٹسنولیک نکیل ؛‘‘ںیہن‘‘ ںیہ ےتہک نیئنیمرآ نیبام ےک ںویحیسم :ٹون  
 
 

	

 ٭119  ١١٩

 انوہ دنزرف ےک ادُخ ےعیرذ ےک شہاوخ  روا یضرم دازآ ینپا گول ایک
 ؟ںیہ ےتکس نُچ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 قح اک ےننب دنزرف ےک ادُخ ںیِہُنا ےن ُسا ایِک لُوُبق ےُسا ےن ںونتِج نِکیل۔۔۔۔٭ ١:١٢ انحُوی
 ۔اشخب
 ںیہ ےتلچ ےس تیاِدہ یک حوُر ےک ادُخ ےنتِج ہک ےئِل سِا۔14۔۔۔۔٭ ١٦ روا ٨:١Y ںویمور
 ادُخ مہ ہک ےہ اتید یہاوگ رک لِم ھتاس ےک حوُر یرامہ دوُخ حوُر۔16۔ںیہ ےٹَیب ےک ادُخ یہُو
 ۔ںیہ دنزرف ےک
 ےک ادُخ ےہ ںیم عوُِسی حیِسم وج ےس ہلیِسو ےک نامیِا ُسا بس ُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٣:٢٦ ںویتلگ
 ۔وہ دنزرف

 حرط یک ںودنزرف ںیہُمت وج ےئگ لوُھب وک تحیِصن ُسا ُمت روا۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ١٢:۵ ںویناربع
 ےھُجت هو بج روا ناج ہن زیِچان وک ہیِبنت یک دنوادُخ !ےٹَیب ےریم َےا ہک ےہ یتاج یک
 اترک یھب ہیِبنت ےُسا ےہ اتھکر ّتبحم ادُخ ےس سِج ہکنُویِک۔6۔وہ ہن لِد ےب وت ےرک تمالم
 ۔ےہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےرایپ ےک سا روا ےٹیب ےک ادخ مہ ہک ںیہ ےتہک ٰیراصن روا دوہی روا۔۔۔۔٭ ۵:١٨ هدئاملا
 مت ہکلب )ںیہن( ےہ اتید ںویک باذع ںیھمت ببس ےک ںویلامعادب یراہمت هو رھپ ہک وہک ںیہ
 ۔وہ ناسنا )ےک حرط یک ںورسود( ںیم تاقولخم یک سا
 

 ٭120  ١٢٠

 اتیدرک صوُصخم ای ےط ےس ےلہپ ادُخرپ روط یلُک ردقُم اک ناسنا ایک 
 )تمسق ای ریدقت(؟ ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںونود تنعل روا تکرب ےٓگا ےراہمت ند ےک ٓجا ںیم وھکید۔26۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ١١:٢٦ انثعتسا

 ٓجا وج وک ںومکح ےک ادخ ےنپا دنوادخ ُمت بج ںیم لاح ُسا تکرب۔٢b۔ ںوہ اتید ےھکر
 ۔ونام ںوہ اتید وک ُمت ںیم
 اھکر ےگآ ےریت وک تنعل روا تکرب روا وک توم روا یگدنز ےن ںیم۔۔۔۔٭ ٣٠:١٩ انثعتسا
 ۔رک رایتخا وک یگدنز ُوت سپ ےہ
 روا یریم یہر با۔۔۔۔ول نچ ےگ ورک شتسرپ مت یک سج ےسا یہ جآ وت۔۔۔۔٭ ١۵:٢Y عوشی
 ۔ےگ ںیرک شتسرپ یک دنوادخ وت مہ وس تاب یک ےنارھگ ےریم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن ادخ وج ےک سا زجب یتکس چنہپ ںیہن تبیصم یئوک وک مہ ہک ود ہہک۔۔۔۔٭ ٩:۵١ ۃبوتلا
 ۔ید ھکل ےیل ےرامہ
 ۔ےہ ںیہن رایتخا اک سا وک نا۔۔۔۔٭ ٢٨:٦٨ صصقلا
 ۔ےہ اکچ رہھٹ مکح اک ادخ روا۔۔۔۔٭ ٣٣:٣٨ بازحالا
۔ںیہ ےتہک ‘‘ںاہ’’ ٹسنولیک نکیل ؛‘‘ںیہن‘‘ ںیہ ےتہک نیئنیمرآ نیبام ےک ںویحیسم :ٹون  
 
 

	

 ٭119  ١١٩

 انوہ دنزرف ےک ادُخ ےعیرذ ےک شہاوخ  روا یضرم دازآ ینپا گول ایک
 ؟ںیہ ےتکس نُچ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 قح اک ےننب دنزرف ےک ادُخ ںیِہُنا ےن ُسا ایِک لُوُبق ےُسا ےن ںونتِج نِکیل۔۔۔۔٭ ١:١٢ انحُوی
 ۔اشخب
 ںیہ ےتلچ ےس تیاِدہ یک حوُر ےک ادُخ ےنتِج ہک ےئِل سِا۔14۔۔۔۔٭ ١٦ روا ٨:١Y ںویمور
 ادُخ مہ ہک ےہ اتید یہاوگ رک لِم ھتاس ےک حوُر یرامہ دوُخ حوُر۔16۔ںیہ ےٹَیب ےک ادُخ یہُو
 ۔ںیہ دنزرف ےک
 ےک ادُخ ےہ ںیم عوُِسی حیِسم وج ےس ہلیِسو ےک نامیِا ُسا بس ُمت ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ٣:٢٦ ںویتلگ
 ۔وہ دنزرف

 حرط یک ںودنزرف ںیہُمت وج ےئگ لوُھب وک تحیِصن ُسا ُمت روا۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ١٢:۵ ںویناربع
 ےھُجت هو بج روا ناج ہن زیِچان وک ہیِبنت یک دنوادُخ !ےٹَیب ےریم َےا ہک ےہ یتاج یک
 اترک یھب ہیِبنت ےُسا ےہ اتھکر ّتبحم ادُخ ےس سِج ہکنُویِک۔6۔وہ ہن لِد ےب وت ےرک تمالم
 ۔ےہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےرایپ ےک سا روا ےٹیب ےک ادخ مہ ہک ںیہ ےتہک ٰیراصن روا دوہی روا۔۔۔۔٭ ۵:١٨ هدئاملا
 مت ہکلب )ںیہن( ےہ اتید ںویک باذع ںیھمت ببس ےک ںویلامعادب یراہمت هو رھپ ہک وہک ںیہ
 ۔وہ ناسنا )ےک حرط یک ںورسود( ںیم تاقولخم یک سا
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 ۔ےگ ںیرک شتسرپ یک دنوادخ وت مہ وس تاب یک ےنارھگ ےریم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن ادخ وج ےک سا زجب یتکس چنہپ ںیہن تبیصم یئوک وک مہ ہک ود ہہک۔۔۔۔٭ ٩:۵١ ۃبوتلا
 ۔ید ھکل ےیل ےرامہ
 ۔ےہ ںیہن رایتخا اک سا وک نا۔۔۔۔٭ ٢٨:٦٨ صصقلا
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 ٭121  ١٢١

 ای ےھچا ےک یسک ہک ات ےہ اترک لامعتسا ہنامیپ اک ےنلوت یئوک ادُخ ایک
 ؟ںیم خزود ای ےگ ںیئاج ںیم تنج هو ایآ ہک ےکس پام وک لامعا ےُرب
 )یزاریت(

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 روا ےہ یلِم تاِجن ےس یہ لضف ےس ہلیِسو ےک نامیِا وک ُمت ہکنُویِک۔٨۔۔۔۔٭ ٩ ۔ 8:2ںویسفا
 ۔ےہ شِشخب یک ادُخ ۔ںیِہن ےس فرط یراہُمت ہی

 یک ُسا ھتاس ےک ناسنِا روا ینابرہم یک ادُخ یّجنُم ےرامہ بج رگم۔Y۔۔۔۔٭۵ ۔ Y:٣ سطیط
 ےس ببس ےک ںوماک ےک یزابتسار رگم ید تاِجن وک مہ ےن ُسا وت۔5۔یئُوہ ِرہاظ تفُلا
 ۔ِقباطُم ےک تمحر ینپا ہکلب ےئک دوُخ ےن مہ وج ںیِہن
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 ؟‘‘وہ ادیپ
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 ٭123  ١٢٣

 ای تنامض یک یگدنز یک ہشیمہ وک ںورادنامیا مامت ںیم حیسم ،ادُخ ایک
 ؟ےہ اتید هدعو

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ۔ےہ یک ُسا یگدنِز یک ہشیمہ ےہ اتال نامیِا رپ ےٹَیب وج۔۔۔۔٭ ٣:٣٦ انحُوی
 یک ہشیمہ ےہ اترک نیِقی اک ےلاو ےنجیھب ےریم روا اتنُس مالک اریم وج۔۔۔۔٭ ۵:٢Y انحُوی
 ۔ےہ یک ُسا یگدنِز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یراہمت ںیم !ٰیسیع ہک ایامرف ےن ادخ تقو سا۔۵۵۔۔۔۔٭ ١١۵ ۔ ١١٣ روا ٣:۵۵ نارمع لا
 یک( ںورفاک ںیہمت روا اگ ںول اھٹا فرط ینپا وک مت ےکرک یروپ تدم یک ےنہر ںیم ایند

 رپ ںورفاک وک نا ےگ ںیرک یوریپ یراہمت گول وج روا اگ ںود رک کاپ ےس )تبحص
 یھب مئاق )رپ ادخ ِمکح( گول ھچک ںیم باتک ِلہا نا۔١١٣۔اگ ںوھکر)بلاغو( قئاف کت تمایق
 یک سا ےگ ںیرک یکین یک حرط سج ہی روا۔115۔ںیہ راکوکین گول یہی روا۔114۔ںیہ
 ۔یگ ےئاج یک ںیہن یردقان
 وک نا یئاسیع ای۔69۔ںیرک اید مکح قباطم ےک سا۔۔۔لیجنا لہا۔Yb ۔۔۔۔٭ ٦٩ روا Yb:۵ هدئاملا
 ۔ےگ ںوہ کانمغ ہن روا اگ وہ فوخ ھچک ہن )ند ےک تمایق(
 

 ںیتاب یک تقو ےلاو ےنآ
 ٭421  ١٢±    

 ےئلیک صخش ےسیا رپ روط یدایُنب ‘‘توبن’’ روا ‘‘یبن’’ ظافلا ایک
 اید ملع اک تقو ےلاو ےنآ ےس تمعن یک ادُخ ںیہنج ںیہ ےتوہ لامعتسا
 )یبن( ؟وہ ایگ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 

 هروشم ےس ادُخ صخش یئوک بج ںیم ںویلیئارِسا ںیم ہنامز ےلگا(۔۔۔۔٭ ٩:٩ لیئومیس ١
 ںیہ ےتہک یبن با وکسِج ہکنویک ںیلچ ساپ ےک نیب بیغ مہ ؤآ ہک اھت اتہک ہیوت اتاج ےنرک
 ۔)ےھت ےتہک نیب بیغ ےلہپ وکُسا
 ۔ےہ حوُر یک تُّوُبن یہاوگ یک عوُِسی ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١٩:١٠ ہفشاکُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ادخ وج رپ یُما ربمغیپ لوسر ےک سا روا رپ ادخ وت۔١۵٨۔۔۔۔٭ ١٨٨ روا ٨١۵:b فارعالا
 روا رڈ وک ںونموم وت ںیم۔١٨٨۔ؤال نامیا ںیہ ےتھکر نامیا رپ مالک مامت ےک سا روا رپ

 ۔ںوہ الاو ےنانس یربخشوخ
 ےریم ہک اتناج ںیہن ںیم روا ۔ایآ ںیہن ربمغیپ این یئوک ںیم ہک ود ہہک۔۔۔۔٭ Y٦:٩ فاقحالا

 یوریپ یک یسا وت ںیم )اگ ےئاج ایک( ایک ھتاس ےراہمت روا اگ ےئاج ایک کولس ایک ھتاس
 ۔ےہ انرک تیادہ ہینالع وت ماک اریم روا ےہ یتآ یحو رپ ھجم وج ںوہ اترک
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ادخ وج رپ یُما ربمغیپ لوسر ےک سا روا رپ ادخ وت۔١۵٨۔۔۔۔٭ ١٨٨ روا ٨١۵:b فارعالا
 روا رڈ وک ںونموم وت ںیم۔١٨٨۔ؤال نامیا ںیہ ےتھکر نامیا رپ مالک مامت ےک سا روا رپ

 ۔ںوہ الاو ےنانس یربخشوخ
 ےریم ہک اتناج ںیہن ںیم روا ۔ایآ ںیہن ربمغیپ این یئوک ںیم ہک ود ہہک۔۔۔۔٭ Y٦:٩ فاقحالا

 یوریپ یک یسا وت ںیم )اگ ےئاج ایک( ایک ھتاس ےراہمت روا اگ ےئاج ایک کولس ایک ھتاس
 ۔ےہ انرک تیادہ ہینالع وت ماک اریم روا ےہ یتآ یحو رپ ھجم وج ںوہ اترک

 
 

	

 ٭123  ١٢٣

 ای تنامض یک یگدنز یک ہشیمہ وک ںورادنامیا مامت ںیم حیسم ،ادُخ ایک
 ؟ےہ اتید هدعو

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ۔ےہ یک ُسا یگدنِز یک ہشیمہ ےہ اتال نامیِا رپ ےٹَیب وج۔۔۔۔٭ ٣:٣٦ انحُوی
 یک ہشیمہ ےہ اترک نیِقی اک ےلاو ےنجیھب ےریم روا اتنُس مالک اریم وج۔۔۔۔٭ ۵:٢Y انحُوی
 ۔ےہ یک ُسا یگدنِز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یراہمت ںیم !ٰیسیع ہک ایامرف ےن ادخ تقو سا۔۵۵۔۔۔۔٭ ١١۵ ۔ ١١٣ روا ٣:۵۵ نارمع لا
 یک( ںورفاک ںیہمت روا اگ ںول اھٹا فرط ینپا وک مت ےکرک یروپ تدم یک ےنہر ںیم ایند

 رپ ںورفاک وک نا ےگ ںیرک یوریپ یراہمت گول وج روا اگ ںود رک کاپ ےس )تبحص
 یھب مئاق )رپ ادخ ِمکح( گول ھچک ںیم باتک ِلہا نا۔١١٣۔اگ ںوھکر)بلاغو( قئاف کت تمایق
 یک سا ےگ ںیرک یکین یک حرط سج ہی روا۔115۔ںیہ راکوکین گول یہی روا۔114۔ںیہ
 ۔یگ ےئاج یک ںیہن یردقان
 وک نا یئاسیع ای۔69۔ںیرک اید مکح قباطم ےک سا۔۔۔لیجنا لہا۔Yb ۔۔۔۔٭ ٦٩ روا Yb:۵ هدئاملا
 ۔ےگ ںوہ کانمغ ہن روا اگ وہ فوخ ھچک ہن )ند ےک تمایق(
 

 ںیتاب یک تقو ےلاو ےنآ
 ٭421  ١٢±    

 ےئلیک صخش ےسیا رپ روط یدایُنب ‘‘توبن’’ روا ‘‘یبن’’ ظافلا ایک
 اید ملع اک تقو ےلاو ےنآ ےس تمعن یک ادُخ ںیہنج ںیہ ےتوہ لامعتسا
 )یبن( ؟وہ ایگ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 

 هروشم ےس ادُخ صخش یئوک بج ںیم ںویلیئارِسا ںیم ہنامز ےلگا(۔۔۔۔٭ ٩:٩ لیئومیس ١
 ںیہ ےتہک یبن با وکسِج ہکنویک ںیلچ ساپ ےک نیب بیغ مہ ؤآ ہک اھت اتہک ہیوت اتاج ےنرک
 ۔)ےھت ےتہک نیب بیغ ےلہپ وکُسا
 ۔ےہ حوُر یک تُّوُبن یہاوگ یک عوُِسی ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١٩:١٠ ہفشاکُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ادخ وج رپ یُما ربمغیپ لوسر ےک سا روا رپ ادخ وت۔١۵٨۔۔۔۔٭ ١٨٨ روا ٨١۵:b فارعالا
 روا رڈ وک ںونموم وت ںیم۔١٨٨۔ؤال نامیا ںیہ ےتھکر نامیا رپ مالک مامت ےک سا روا رپ

 ۔ںوہ الاو ےنانس یربخشوخ
 ےریم ہک اتناج ںیہن ںیم روا ۔ایآ ںیہن ربمغیپ این یئوک ںیم ہک ود ہہک۔۔۔۔٭ Y٦:٩ فاقحالا

 یوریپ یک یسا وت ںیم )اگ ےئاج ایک( ایک ھتاس ےراہمت روا اگ ےئاج ایک کولس ایک ھتاس
 ۔ےہ انرک تیادہ ہینالع وت ماک اریم روا ےہ یتآ یحو رپ ھجم وج ںوہ اترک

 
 

	



 ٭125  ١٢۵

 یلیصفت ےس ےلاوح ےک تاعقاو ےک لبقتسُم ںیم رخآ ےک اینُد ایک
 )ربخ بئاغ ؍رشح ِزور( ؟ےہ یئگ ید تامولعم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ایُند روا ےنآ ےریت روا ؟یگ ںوہ بک ںیتاب ہی ہک اتب وک مہ۔٣۔۔۔۔٭ ٢۵ روا ١Y ،٣:٢Y یتم
 ںیم ایُند مامت یدانم یک یربَخشوُخ سِا یک یہاشداب روا۔١Y؟اگوہ ناِشن ایک اک ےنوہ رِخآ ےک
 ُمت یہ ےلہپ ےن ںیم وھکید۔٢۵۔اگوہ ہمِتاخ بت ۔وہ یہاوگ ےئِل ےک ںومَوق بس ہکات یگوہ

 ۔ےہ ایِد ہہک ےس
 ےنپا ہک اُؤہ ےئِل سِا ےس فرط یک ادُخ ےُسا وج ہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔۔۔۔٭ ١:١ ہفشاکُم
 ۔ےہ روُرض انوہ دلج اک نِج ےئاھکِد ںیتاب هو وک ںودنب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےنازخ ےک ٰیلاعت هللا ساپ ےریم ہک اتہک ںیہن ہی ےس مت ںیم ہک ود ہہک۔۔۔۔٭ ٦:۵٠ ماعنالا
 وت ںیم ۔ںوہ ہتشرف ںیم ہک اتہک ہی ےس مت ہن روا ںوہ اتناج بیغ ںیم )ہک ہی( ہن روا ںیہ

 ۔ےہ اتآ )ےس فرط یک ادخ( ےھجم وج ںوہ اتلچ رپ مکح سا فرص
 

 ٭126  ١٢٦

 یک دمآ یک مکاح ےک اینُد یناطیش روتقاط وج ںیہ تایآ یتوبن یئوک ایک
 ؍ حیسم فلاخُم( ؟اگ ےئآ ںیم ںوند یرخآ وج ںوہ یترک یئوگنشیپ
 )یدہم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ھُٹا یبن ےٹوُھج روا حیِسم ےٹوُھج ہکنُویِک۔٢Y۔انرک ہن نیِقی وت۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢۵ ۔ ٢١:٢Y یتم
 ۔ےگ ںوہ ےڑھک
 ہنُم ےنپا عوُِسی دنوادُخ ےسِج اگوہ ِرہاظ نیِد ےب هو تقو ُسا۔٨۔۔۔۔٭ ٩ ۔ b:٢ ںویکینلسھت ٢
 ناطیَش دمآ یک سِج روا۔٩۔اگ ےرک تسیِن ےس ّیلجت یک دمآ ینپا روا کالہ ےس کنوُھپ یک
 ۔۔ھتاس ےک ںوماک بیِجع روا ںوناِشن روا ترُدق یٹوُھج یک حرط رہ ِقفاوُم ےک ِرثات یک
 حیِسم ِفِلاخُم ہک ےہ انُس ےن ُمت اسیَج روا ےہ تقو ریِخا ہی !وکڑل َےا۔۔۔۔٭ ٢:١٨ انحُوی ١
 مہ ےس سِا ۔ںیہ ےئگ وہ ادَیپ حیِسم ِفِلاخُم ےس تُہب یھب َبا ِقفاوُم ےک ُسا ۔ےہ الاو ےنآ

 ۔ےہ تقو ریِخا ہی ہک ںیہ ےتناج
 بس ُنا ینعی یک یہاوگ یک حیِسم عوُِسی روا مالک ےک ادُخ ےن سِج۔٢۔۔۔۔٭٢ ۔ ٦:١ ہفشاکُم
 ۔ید تداہش ںیِھت یھکید ےن ُسا وج یک ںوزیِچ
 ۔اترک ںیہن رکذ یئوک اک دمآ یک  یدہم ای حیسم فلاخُم نآُرق :ٹون
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 یلیصفت ےس ےلاوح ےک تاعقاو ےک لبقتسُم ںیم رخآ ےک اینُد ایک
 )ربخ بئاغ ؍رشح ِزور( ؟ےہ یئگ ید تامولعم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ایُند روا ےنآ ےریت روا ؟یگ ںوہ بک ںیتاب ہی ہک اتب وک مہ۔٣۔۔۔۔٭ ٢۵ روا ١Y ،٣:٢Y یتم
 ںیم ایُند مامت یدانم یک یربَخشوُخ سِا یک یہاشداب روا۔١Y؟اگوہ ناِشن ایک اک ےنوہ رِخآ ےک
 ُمت یہ ےلہپ ےن ںیم وھکید۔٢۵۔اگوہ ہمِتاخ بت ۔وہ یہاوگ ےئِل ےک ںومَوق بس ہکات یگوہ

 ۔ےہ ایِد ہہک ےس
 ےنپا ہک اُؤہ ےئِل سِا ےس فرط یک ادُخ ےُسا وج ہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔۔۔۔٭ ١:١ ہفشاکُم
 ۔ےہ روُرض انوہ دلج اک نِج ےئاھکِد ںیتاب هو وک ںودنب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےنازخ ےک ٰیلاعت هللا ساپ ےریم ہک اتہک ںیہن ہی ےس مت ںیم ہک ود ہہک۔۔۔۔٭ ٦:۵٠ ماعنالا
 وت ںیم ۔ںوہ ہتشرف ںیم ہک اتہک ہی ےس مت ہن روا ںوہ اتناج بیغ ںیم )ہک ہی( ہن روا ںیہ

 ۔ےہ اتآ )ےس فرط یک ادخ( ےھجم وج ںوہ اتلچ رپ مکح سا فرص
 

 ٭126  ١٢٦

 یک دمآ یک مکاح ےک اینُد یناطیش روتقاط وج ںیہ تایآ یتوبن یئوک ایک
 ؍ حیسم فلاخُم( ؟اگ ےئآ ںیم ںوند یرخآ وج ںوہ یترک یئوگنشیپ
 )یدہم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ھُٹا یبن ےٹوُھج روا حیِسم ےٹوُھج ہکنُویِک۔٢Y۔انرک ہن نیِقی وت۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢۵ ۔ ٢١:٢Y یتم
 ۔ےگ ںوہ ےڑھک
 ہنُم ےنپا عوُِسی دنوادُخ ےسِج اگوہ ِرہاظ نیِد ےب هو تقو ُسا۔٨۔۔۔۔٭ ٩ ۔ b:٢ ںویکینلسھت ٢
 ناطیَش دمآ یک سِج روا۔٩۔اگ ےرک تسیِن ےس ّیلجت یک دمآ ینپا روا کالہ ےس کنوُھپ یک
 ۔۔ھتاس ےک ںوماک بیِجع روا ںوناِشن روا ترُدق یٹوُھج یک حرط رہ ِقفاوُم ےک ِرثات یک
 حیِسم ِفِلاخُم ہک ےہ انُس ےن ُمت اسیَج روا ےہ تقو ریِخا ہی !وکڑل َےا۔۔۔۔٭ ٢:١٨ انحُوی ١
 مہ ےس سِا ۔ںیہ ےئگ وہ ادَیپ حیِسم ِفِلاخُم ےس تُہب یھب َبا ِقفاوُم ےک ُسا ۔ےہ الاو ےنآ

 ۔ےہ تقو ریِخا ہی ہک ںیہ ےتناج
 بس ُنا ینعی یک یہاوگ یک حیِسم عوُِسی روا مالک ےک ادُخ ےن سِج۔٢۔۔۔۔٭٢ ۔ ٦:١ ہفشاکُم
 ۔ید تداہش ںیِھت یھکید ےن ُسا وج یک ںوزیِچ
 ۔اترک ںیہن رکذ یئوک اک دمآ یک  یدہم ای حیسم فلاخُم نآُرق :ٹون
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 یلیصفت ےس ےلاوح ےک تاعقاو ےک لبقتسُم ںیم رخآ ےک اینُد ایک
 )ربخ بئاغ ؍رشح ِزور( ؟ےہ یئگ ید تامولعم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ایُند روا ےنآ ےریت روا ؟یگ ںوہ بک ںیتاب ہی ہک اتب وک مہ۔٣۔۔۔۔٭ ٢۵ روا ١Y ،٣:٢Y یتم
 ںیم ایُند مامت یدانم یک یربَخشوُخ سِا یک یہاشداب روا۔١Y؟اگوہ ناِشن ایک اک ےنوہ رِخآ ےک
 ُمت یہ ےلہپ ےن ںیم وھکید۔٢۵۔اگوہ ہمِتاخ بت ۔وہ یہاوگ ےئِل ےک ںومَوق بس ہکات یگوہ

 ۔ےہ ایِد ہہک ےس
 ےنپا ہک اُؤہ ےئِل سِا ےس فرط یک ادُخ ےُسا وج ہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔۔۔۔٭ ١:١ ہفشاکُم
 ۔ےہ روُرض انوہ دلج اک نِج ےئاھکِد ںیتاب هو وک ںودنب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےنازخ ےک ٰیلاعت هللا ساپ ےریم ہک اتہک ںیہن ہی ےس مت ںیم ہک ود ہہک۔۔۔۔٭ ٦:۵٠ ماعنالا
 وت ںیم ۔ںوہ ہتشرف ںیم ہک اتہک ہی ےس مت ہن روا ںوہ اتناج بیغ ںیم )ہک ہی( ہن روا ںیہ

 ۔ےہ اتآ )ےس فرط یک ادخ( ےھجم وج ںوہ اتلچ رپ مکح سا فرص
 

 ٭126  ١٢٦

 یک دمآ یک مکاح ےک اینُد یناطیش روتقاط وج ںیہ تایآ یتوبن یئوک ایک
 ؍ حیسم فلاخُم( ؟اگ ےئآ ںیم ںوند یرخآ وج ںوہ یترک یئوگنشیپ
 )یدہم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ھُٹا یبن ےٹوُھج روا حیِسم ےٹوُھج ہکنُویِک۔٢Y۔انرک ہن نیِقی وت۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢۵ ۔ ٢١:٢Y یتم
 ۔ےگ ںوہ ےڑھک
 ہنُم ےنپا عوُِسی دنوادُخ ےسِج اگوہ ِرہاظ نیِد ےب هو تقو ُسا۔٨۔۔۔۔٭ ٩ ۔ b:٢ ںویکینلسھت ٢
 ناطیَش دمآ یک سِج روا۔٩۔اگ ےرک تسیِن ےس ّیلجت یک دمآ ینپا روا کالہ ےس کنوُھپ یک
 ۔۔ھتاس ےک ںوماک بیِجع روا ںوناِشن روا ترُدق یٹوُھج یک حرط رہ ِقفاوُم ےک ِرثات یک
 حیِسم ِفِلاخُم ہک ےہ انُس ےن ُمت اسیَج روا ےہ تقو ریِخا ہی !وکڑل َےا۔۔۔۔٭ ٢:١٨ انحُوی ١
 مہ ےس سِا ۔ںیہ ےئگ وہ ادَیپ حیِسم ِفِلاخُم ےس تُہب یھب َبا ِقفاوُم ےک ُسا ۔ےہ الاو ےنآ

 ۔ےہ تقو ریِخا ہی ہک ںیہ ےتناج
 بس ُنا ینعی یک یہاوگ یک حیِسم عوُِسی روا مالک ےک ادُخ ےن سِج۔٢۔۔۔۔٭٢ ۔ ٦:١ ہفشاکُم
 ۔ید تداہش ںیِھت یھکید ےن ُسا وج یک ںوزیِچ
 ۔اترک ںیہن رکذ یئوک اک دمآ یک  یدہم ای حیسم فلاخُم نآُرق :ٹون
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 یلیصفت ےس ےلاوح ےک تاعقاو ےک لبقتسُم ںیم رخآ ےک اینُد ایک
 )ربخ بئاغ ؍رشح ِزور( ؟ےہ یئگ ید تامولعم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ایُند روا ےنآ ےریت روا ؟یگ ںوہ بک ںیتاب ہی ہک اتب وک مہ۔٣۔۔۔۔٭ ٢۵ روا ١Y ،٣:٢Y یتم
 ںیم ایُند مامت یدانم یک یربَخشوُخ سِا یک یہاشداب روا۔١Y؟اگوہ ناِشن ایک اک ےنوہ رِخآ ےک
 ُمت یہ ےلہپ ےن ںیم وھکید۔٢۵۔اگوہ ہمِتاخ بت ۔وہ یہاوگ ےئِل ےک ںومَوق بس ہکات یگوہ

 ۔ےہ ایِد ہہک ےس
 ےنپا ہک اُؤہ ےئِل سِا ےس فرط یک ادُخ ےُسا وج ہفشاکُم اک حیِسم عوُِسی۔۔۔۔٭ ١:١ ہفشاکُم
 ۔ےہ روُرض انوہ دلج اک نِج ےئاھکِد ںیتاب هو وک ںودنب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےنازخ ےک ٰیلاعت هللا ساپ ےریم ہک اتہک ںیہن ہی ےس مت ںیم ہک ود ہہک۔۔۔۔٭ ٦:۵٠ ماعنالا
 وت ںیم ۔ںوہ ہتشرف ںیم ہک اتہک ہی ےس مت ہن روا ںوہ اتناج بیغ ںیم )ہک ہی( ہن روا ںیہ

 ۔ےہ اتآ )ےس فرط یک ادخ( ےھجم وج ںوہ اتلچ رپ مکح سا فرص
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 یک دمآ یک مکاح ےک اینُد یناطیش روتقاط وج ںیہ تایآ یتوبن یئوک ایک
 ؍ حیسم فلاخُم( ؟اگ ےئآ ںیم ںوند یرخآ وج ںوہ یترک یئوگنشیپ
 )یدہم

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ھُٹا یبن ےٹوُھج روا حیِسم ےٹوُھج ہکنُویِک۔٢Y۔انرک ہن نیِقی وت۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢۵ ۔ ٢١:٢Y یتم
 ۔ےگ ںوہ ےڑھک
 ہنُم ےنپا عوُِسی دنوادُخ ےسِج اگوہ ِرہاظ نیِد ےب هو تقو ُسا۔٨۔۔۔۔٭ ٩ ۔ b:٢ ںویکینلسھت ٢
 ناطیَش دمآ یک سِج روا۔٩۔اگ ےرک تسیِن ےس ّیلجت یک دمآ ینپا روا کالہ ےس کنوُھپ یک
 ۔۔ھتاس ےک ںوماک بیِجع روا ںوناِشن روا ترُدق یٹوُھج یک حرط رہ ِقفاوُم ےک ِرثات یک
 حیِسم ِفِلاخُم ہک ےہ انُس ےن ُمت اسیَج روا ےہ تقو ریِخا ہی !وکڑل َےا۔۔۔۔٭ ٢:١٨ انحُوی ١
 مہ ےس سِا ۔ںیہ ےئگ وہ ادَیپ حیِسم ِفِلاخُم ےس تُہب یھب َبا ِقفاوُم ےک ُسا ۔ےہ الاو ےنآ

 ۔ےہ تقو ریِخا ہی ہک ںیہ ےتناج
 بس ُنا ینعی یک یہاوگ یک حیِسم عوُِسی روا مالک ےک ادُخ ےن سِج۔٢۔۔۔۔٭٢ ۔ ٦:١ ہفشاکُم
 ۔ید تداہش ںیِھت یھکید ےن ُسا وج یک ںوزیِچ
 ۔اترک ںیہن رکذ یئوک اک دمآ یک  یدہم ای حیسم فلاخُم نآُرق :ٹون
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 ںیم ںودرُم وک ناسنا کیا رہ ادُخ بج اگوہ ‘‘تلادع موی’’ یئوک   ایک
 ای ےگ ںیئاج ںیم تنج هو ایآ ہک اگ ےرک تلادع روا اگ ےرک هدنز ےس
 )هانُگ تریحا( ؟ےگ ںیئاج ںیم خزود

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 تلادع دعب ےک ُسا روا انرم راب کیا ےئِل ےک ںویِمدآ حرط سِج روا۔۔۔۔٭ ٩:٢b ںویناربع
 ۔ےہ رّرقُم انوہ اک
 تلادع وک ںوراکدب روا اتیل لاِکن ےس شیامزآ وک ںورادنیِد دنوادُخ وت۔۔۔۔٭ ٢:٩ سرطپ ٢
 ۔ےہ اتناج انھکر ںیم ازس کت نِد ےک
 روا۔١۵۔ایگ ایِک فاصنِا اک ںودرُم ِقباطُم ےک لامعا ےک ُنا۔١٢۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ٢٠:١١ ہفشاکُم
 ۔ایگ الاڈ ںیم لیِھج یک گآ هو الِم ہن أُوہ اھکِل ںیم تایح ِباتِک مان اک یسِک سِج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نا اک سا ند ےک تمایق ادخ ےہر رک فالتخا گول ہی ںیم تاب سج وت۔۔۔۔٭ ٢:١١٣ ةرقبلا
 ۔اگ ےد رک ہلصیف ںیم
 ند ےک تمایق وک مت روا ےہ انھکچ ازم اک توم وک سفنتم رہ۔۔۔۔٭ ٣:١٨۵ نارمع لا
 ۔اگ ےئاج اید الدب اروپ اروپ اک لامعا ےراہمت
 

 ٭281  ١٢٨

 ؟اگوہ انرازُگ ںیم تیذا  یک  خزود ہصرع ھچُک وک یسک رہ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 یک ہشیمہ ےہ اترک نیِقی اک ےلاو ےنجیھب ےریم روا اتنُس مالک اریم وج۔۔۔۔٭ ۵:٢Y انحُوی
 ںیَم یگدنِز رک لِکن ےس توَم هو ہکلب اتوہ ںیِہن مکُح اک ازس رپ ُسا روا ےہ یک ُسا یگدنِز
 ۔ےہ ایگوہ لِخاد
 ۔ںیِہن مکُح اک ازس رپ ُنا ںیہ ںیم عوُِسی حیِسم وج َبا َسپ۔۔۔۔٭ ٨:١ ںویمور
 ایِک رّرقُم ےئِل سِا ہکلب ںیِہن ےئِل ےک بضغ ںیمہ ےن ادُخ ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ۵:٩ ںویکینلسھت ١
 ۔ںیرک لِصاح تاِجن ےس ہلیِسو ےک حیِسم عوُِسی دنوادُخ ےنپا مہ ہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک لخاد ںیم تشہب روا ایگ اھکر رود ےس منہج شتآ صخش وج وت۔۔۔۔٭ ٣:٨۵١ نارمع لا
 ۔ےہ ناماس اک ےکوھد وت یگدنز یک ایند روا ایگ چنہپ وک دارم هو ایگ
 ےنوہ لخاد ںیم نا وج ںیہ فقاو بوخ ےس ںوگول نا مہ روا۔b٠۔۔۔۔٭ b٢ ۔ b٠:١٩ میرم
 ہی ۔اگوہ انرزگ رپ سا ےسا رگم ںیہن )صخش( یئوک ںیم مت روا۔b١۔ںیہ قئال هدایز ےک
 روا ۔ےگ ںید تاجن وک ںوراگزیہرپ مہ رھپ۔b٢۔ےہ ررقم روا مزال رپ راگدرورپ ےراہمت

 ۔ےگ ںید ڑوھچ اوہ اڑپ لب ےک ںونٹھگ ںیم سا وک ںوملاظ
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 ںیم ںودرُم وک ناسنا کیا رہ ادُخ بج اگوہ ‘‘تلادع موی’’ یئوک   ایک
 ای ےگ ںیئاج ںیم تنج هو ایآ ہک اگ ےرک تلادع روا اگ ےرک هدنز ےس
 )هانُگ تریحا( ؟ےگ ںیئاج ںیم خزود

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 تلادع دعب ےک ُسا روا انرم راب کیا ےئِل ےک ںویِمدآ حرط سِج روا۔۔۔۔٭ ٩:٢b ںویناربع
 ۔ےہ رّرقُم انوہ اک
 تلادع وک ںوراکدب روا اتیل لاِکن ےس شیامزآ وک ںورادنیِد دنوادُخ وت۔۔۔۔٭ ٢:٩ سرطپ ٢
 ۔ےہ اتناج انھکر ںیم ازس کت نِد ےک
 روا۔١۵۔ایگ ایِک فاصنِا اک ںودرُم ِقباطُم ےک لامعا ےک ُنا۔١٢۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ٢٠:١١ ہفشاکُم
 ۔ایگ الاڈ ںیم لیِھج یک گآ هو الِم ہن أُوہ اھکِل ںیم تایح ِباتِک مان اک یسِک سِج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نا اک سا ند ےک تمایق ادخ ےہر رک فالتخا گول ہی ںیم تاب سج وت۔۔۔۔٭ ٢:١١٣ ةرقبلا
 ۔اگ ےد رک ہلصیف ںیم
 ند ےک تمایق وک مت روا ےہ انھکچ ازم اک توم وک سفنتم رہ۔۔۔۔٭ ٣:١٨۵ نارمع لا
 ۔اگ ےئاج اید الدب اروپ اروپ اک لامعا ےراہمت
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 ؟اگوہ انرازُگ ںیم تیذا  یک  خزود ہصرع ھچُک وک یسک رہ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 یک ہشیمہ ےہ اترک نیِقی اک ےلاو ےنجیھب ےریم روا اتنُس مالک اریم وج۔۔۔۔٭ ۵:٢Y انحُوی
 ںیَم یگدنِز رک لِکن ےس توَم هو ہکلب اتوہ ںیِہن مکُح اک ازس رپ ُسا روا ےہ یک ُسا یگدنِز
 ۔ےہ ایگوہ لِخاد
 ۔ںیِہن مکُح اک ازس رپ ُنا ںیہ ںیم عوُِسی حیِسم وج َبا َسپ۔۔۔۔٭ ٨:١ ںویمور
 ایِک رّرقُم ےئِل سِا ہکلب ںیِہن ےئِل ےک بضغ ںیمہ ےن ادُخ ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ۵:٩ ںویکینلسھت ١
 ۔ںیرک لِصاح تاِجن ےس ہلیِسو ےک حیِسم عوُِسی دنوادُخ ےنپا مہ ہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک لخاد ںیم تشہب روا ایگ اھکر رود ےس منہج شتآ صخش وج وت۔۔۔۔٭ ٣:٨۵١ نارمع لا
 ۔ےہ ناماس اک ےکوھد وت یگدنز یک ایند روا ایگ چنہپ وک دارم هو ایگ
 ےنوہ لخاد ںیم نا وج ںیہ فقاو بوخ ےس ںوگول نا مہ روا۔b٠۔۔۔۔٭ b٢ ۔ b٠:١٩ میرم
 ہی ۔اگوہ انرزگ رپ سا ےسا رگم ںیہن )صخش( یئوک ںیم مت روا۔b١۔ںیہ قئال هدایز ےک
 روا ۔ےگ ںید تاجن وک ںوراگزیہرپ مہ رھپ۔b٢۔ےہ ررقم روا مزال رپ راگدرورپ ےراہمت

 ۔ےگ ںید ڑوھچ اوہ اڑپ لب ےک ںونٹھگ ںیم سا وک ںوملاظ
	
	
	

 ٭127  ´١٢

 ںیم ںودرُم وک ناسنا کیا رہ ادُخ بج اگوہ ‘‘تلادع موی’’ یئوک   ایک
 ای ےگ ںیئاج ںیم تنج هو ایآ ہک اگ ےرک تلادع روا اگ ےرک هدنز ےس
 )هانُگ تریحا( ؟ےگ ںیئاج ںیم خزود

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 تلادع دعب ےک ُسا روا انرم راب کیا ےئِل ےک ںویِمدآ حرط سِج روا۔۔۔۔٭ ٩:٢b ںویناربع
 ۔ےہ رّرقُم انوہ اک
 تلادع وک ںوراکدب روا اتیل لاِکن ےس شیامزآ وک ںورادنیِد دنوادُخ وت۔۔۔۔٭ ٢:٩ سرطپ ٢
 ۔ےہ اتناج انھکر ںیم ازس کت نِد ےک
 روا۔١۵۔ایگ ایِک فاصنِا اک ںودرُم ِقباطُم ےک لامعا ےک ُنا۔١٢۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ٢٠:١١ ہفشاکُم
 ۔ایگ الاڈ ںیم لیِھج یک گآ هو الِم ہن أُوہ اھکِل ںیم تایح ِباتِک مان اک یسِک سِج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نا اک سا ند ےک تمایق ادخ ےہر رک فالتخا گول ہی ںیم تاب سج وت۔۔۔۔٭ ٢:١١٣ ةرقبلا
 ۔اگ ےد رک ہلصیف ںیم
 ند ےک تمایق وک مت روا ےہ انھکچ ازم اک توم وک سفنتم رہ۔۔۔۔٭ ٣:١٨۵ نارمع لا
 ۔اگ ےئاج اید الدب اروپ اروپ اک لامعا ےراہمت
 

 ٭281  ١٢٨

 ؟اگوہ انرازُگ ںیم تیذا  یک  خزود ہصرع ھچُک وک یسک رہ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 یک ہشیمہ ےہ اترک نیِقی اک ےلاو ےنجیھب ےریم روا اتنُس مالک اریم وج۔۔۔۔٭ ۵:٢Y انحُوی
 ںیَم یگدنِز رک لِکن ےس توَم هو ہکلب اتوہ ںیِہن مکُح اک ازس رپ ُسا روا ےہ یک ُسا یگدنِز
 ۔ےہ ایگوہ لِخاد
 ۔ںیِہن مکُح اک ازس رپ ُنا ںیہ ںیم عوُِسی حیِسم وج َبا َسپ۔۔۔۔٭ ٨:١ ںویمور
 ایِک رّرقُم ےئِل سِا ہکلب ںیِہن ےئِل ےک بضغ ںیمہ ےن ادُخ ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ۵:٩ ںویکینلسھت ١
 ۔ںیرک لِصاح تاِجن ےس ہلیِسو ےک حیِسم عوُِسی دنوادُخ ےنپا مہ ہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک لخاد ںیم تشہب روا ایگ اھکر رود ےس منہج شتآ صخش وج وت۔۔۔۔٭ ٣:٨۵١ نارمع لا
 ۔ےہ ناماس اک ےکوھد وت یگدنز یک ایند روا ایگ چنہپ وک دارم هو ایگ
 ےنوہ لخاد ںیم نا وج ںیہ فقاو بوخ ےس ںوگول نا مہ روا۔b٠۔۔۔۔٭ b٢ ۔ b٠:١٩ میرم
 ہی ۔اگوہ انرزگ رپ سا ےسا رگم ںیہن )صخش( یئوک ںیم مت روا۔b١۔ںیہ قئال هدایز ےک
 روا ۔ےگ ںید تاجن وک ںوراگزیہرپ مہ رھپ۔b٢۔ےہ ررقم روا مزال رپ راگدرورپ ےراہمت

 ۔ےگ ںید ڑوھچ اوہ اڑپ لب ےک ںونٹھگ ںیم سا وک ںوملاظ
	
	
	

 ٭127  ´١٢

 ںیم ںودرُم وک ناسنا کیا رہ ادُخ بج اگوہ ‘‘تلادع موی’’ یئوک   ایک
 ای ےگ ںیئاج ںیم تنج هو ایآ ہک اگ ےرک تلادع روا اگ ےرک هدنز ےس
 )هانُگ تریحا( ؟ےگ ںیئاج ںیم خزود

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 تلادع دعب ےک ُسا روا انرم راب کیا ےئِل ےک ںویِمدآ حرط سِج روا۔۔۔۔٭ ٩:٢b ںویناربع
 ۔ےہ رّرقُم انوہ اک
 تلادع وک ںوراکدب روا اتیل لاِکن ےس شیامزآ وک ںورادنیِد دنوادُخ وت۔۔۔۔٭ ٢:٩ سرطپ ٢
 ۔ےہ اتناج انھکر ںیم ازس کت نِد ےک
 روا۔١۵۔ایگ ایِک فاصنِا اک ںودرُم ِقباطُم ےک لامعا ےک ُنا۔١٢۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ٢٠:١١ ہفشاکُم
 ۔ایگ الاڈ ںیم لیِھج یک گآ هو الِم ہن أُوہ اھکِل ںیم تایح ِباتِک مان اک یسِک سِج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نا اک سا ند ےک تمایق ادخ ےہر رک فالتخا گول ہی ںیم تاب سج وت۔۔۔۔٭ ٢:١١٣ ةرقبلا
 ۔اگ ےد رک ہلصیف ںیم
 ند ےک تمایق وک مت روا ےہ انھکچ ازم اک توم وک سفنتم رہ۔۔۔۔٭ ٣:١٨۵ نارمع لا
 ۔اگ ےئاج اید الدب اروپ اروپ اک لامعا ےراہمت
 

 ٭281  ١٢٨

 ؟اگوہ انرازُگ ںیم تیذا  یک  خزود ہصرع ھچُک وک یسک رہ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 یک ہشیمہ ےہ اترک نیِقی اک ےلاو ےنجیھب ےریم روا اتنُس مالک اریم وج۔۔۔۔٭ ۵:٢Y انحُوی
 ںیَم یگدنِز رک لِکن ےس توَم هو ہکلب اتوہ ںیِہن مکُح اک ازس رپ ُسا روا ےہ یک ُسا یگدنِز
 ۔ےہ ایگوہ لِخاد
 ۔ںیِہن مکُح اک ازس رپ ُنا ںیہ ںیم عوُِسی حیِسم وج َبا َسپ۔۔۔۔٭ ٨:١ ںویمور
 ایِک رّرقُم ےئِل سِا ہکلب ںیِہن ےئِل ےک بضغ ںیمہ ےن ادُخ ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ۵:٩ ںویکینلسھت ١
 ۔ںیرک لِصاح تاِجن ےس ہلیِسو ےک حیِسم عوُِسی دنوادُخ ےنپا مہ ہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک لخاد ںیم تشہب روا ایگ اھکر رود ےس منہج شتآ صخش وج وت۔۔۔۔٭ ٣:٨۵١ نارمع لا
 ۔ےہ ناماس اک ےکوھد وت یگدنز یک ایند روا ایگ چنہپ وک دارم هو ایگ
 ےنوہ لخاد ںیم نا وج ںیہ فقاو بوخ ےس ںوگول نا مہ روا۔b٠۔۔۔۔٭ b٢ ۔ b٠:١٩ میرم
 ہی ۔اگوہ انرزگ رپ سا ےسا رگم ںیہن )صخش( یئوک ںیم مت روا۔b١۔ںیہ قئال هدایز ےک
 روا ۔ےگ ںید تاجن وک ںوراگزیہرپ مہ رھپ۔b٢۔ےہ ررقم روا مزال رپ راگدرورپ ےراہمت

 ۔ےگ ںید ڑوھچ اوہ اڑپ لب ےک ںونٹھگ ںیم سا وک ںوملاظ
	
	
	



 ٭  ٩١٢129

 هو ہک ںیہ تانکمم ےسیا ایک وت ، ےہ اتاج ںیم خزود صخش یئوک رگا
 ؟ےہ اتکس اج ںیم تنج روا ےہ اتکس لکن ےس ںیم ُسا ںیم دعب

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےریم ونُوعلم َےا اگ ےہک ےس ںولاو فرط ںیِئاب هو رِھپ۔Y١۔۔۔۔٭ Y٦ روا Y١:٢۵ یتم
 رّایت ےئِل ےک ںوتشِرف ےک ُسا روا سیِلبِا وج ٔواج ےلچ ںیم گآ یک ہشیمہ ُسا ےس ےنماس
 ۔یگدنِز یک ہشیمہ زابتسار رگم ےگ ںیئاپ ازس یک ہشیمہ ہی روا۔46۔ےہ یئگ یک
 اتپڑت ُوت روا ےہ اتاپ ّیلست ںاہی هو َبا نِکیل ۔۔۔ اہک ےن ماہربا۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٦ ۔ ١٦:٢۵ اقُول
 ہک اسَیا ۔ےہ عِقاو اھڑگ اڑب کیا نایِمرد ےراہُمت ےرامہ اوِس ےک ںوتاب بس ِنا روا۔٢6۔ےہ

 یرامہ ےس رھُدا یئوک ہن روا ںیکس اج ہن ںیہاچ اناج راپ فرط یراہُمت ےس ںاہی وج
 ۔ےکس آ فرط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وہر )ےتلج( ںیم سا ہشیمہ ےہ خزود ہناکھٹ اراہمت )با( اگ ےئامرف ادخ۔۔۔۔٭ ٦:١٢٨ ماعنالا
 ۔ےہ رادربخ روا اناد راگدرورپ اراہمت کشےب ےہاچ ادخ وج رگم ےگ
 )ےگ ںیئاج ےئید لاڈ( ںیم خزود هو ےگ ںوہ تخبدب وج وت۔١٠٦۔۔۔۔٭ ١٠b ۔ ١١:١٠٦دوھ
 ںیم یسا ،ںیہ نیمز روا نامسآ کت بج )روا(۔١٠b۔اگوہ انڑاھد روا انالچ اک نا ںیم سا

 ۔ےہاچ راگدرورپ اراہمت انتج رگم ےگ ںیہر
 ٭130  ١٣٠

 ؟اگوہ ندب ینامسج اک نوُخ روا ںویڈہ ،تشوگ ، ندب اھُٹا یج ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ںیہ ےتھُٹا یج حرط سِک ےدرُم ہک اگ ےہک ہی یئوک َبا۔٣۵۔۔۔۔٭ ۵٠ ۔ ١۵:٣۵ ںویھتنرک ١
 یج مسِج یناحوُر روا ےہ اتاج ایوب مسِج یناسفن۔YY؟ںیہ ےتآ ھتاس ےک مسِج ےسیَک روا
 یک ادُخ نوُخ روا تشوگ۔۵٠۔ےہ یھب مسِج یناحوُر وت ےہ مسِج یناسفن بج ۔ےہ اتھُٹا
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 وک تمعن یس نوک نوک یک راگدرورپ ےنپا مت وت۔۵۵۔۔۔۔٭ b٢ ۔ b٠ ،۵٦ ۔ ۵۵:۵۵ نمحرلا

 یسک ہن ےلہپ ےس تنج لہا وک نج ںیہ ںیتروع یلاو هاگن یچین ںیم نا۔56؟ےگ ؤالٹھج
 ںیتروع تروصبوخ )روا( تریس کین ںیم نا۔70۔ےن نج یسک ہن روا ایاگل ھتاہ ےن ناسنا
 ۔)ںیہ( روتسم ںیم ںومیخ )وج ںیہ( ںیروح )هو(۔72۔ںیہ
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 ؟ےہ یتاج یک روصت ‘‘نہلُد یک حیسم’’ ایسیلک ریگملاع ایک
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 اسایپ وج روا ۔آ ےہک یھب الاو ےننُس روا آ ںیہ یتہک نہُلد روا حوُر روا۔۔۔۔٭ ٢٢:١b ہفشاکُم
 ۔ےل تفُم تایح ِبآ ےہاچ یئوک وج روا ےئآ هو وہ
 رکذ یئوک اک ‘‘نہُلد یک حیسم’’ روا ےہ اترک راب کیا فرص رکذ اک ایسیلک نآُرق :ٹون
  Y٠:٢٠ جح :اترک ںیہن
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ؟ےہ یتاج یک روصت ‘‘نہلُد یک حیسم’’ ایسیلک ریگملاع ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
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  Y٠:٢٠ جح :اترک ںیہن

 
 

	



 تالماعم ےک یگدنز یلمع
 ٭133  ١٣٣

 ےک ںومکُح هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
   )تعیرش( ؟ںیرازُگ  یگدنز تحت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںیِہن تحتام ےک َتعیِرَش ُمت ہکنُویِک اگوہ رّایتِخا رپ ُمت اک هانُگ ہک ےئِل سِا۔۔۔۔٭ ٦:١Y ںویمور
 ۔وہ تحتام ےک لضف ہکلب
 َتعیِرَش حیِسم ےئِل ےک یزابتسار یک ےلاو ےنال نامیِا کیا رہ ہکنُویِک۔۔۔۔٭ Y:١٠ ںویمور
 ۔ےہ ماجنا اک
 صخَش یئوک ےس ہلیِسو ےک َتعیِرَش ہک ےہ ِرہاظ تاب ہی روا۔١١۔۔۔۔٭ ٢۵ روا ٣:١١ ںویتلگ
 ےہر اتیِج ےس نامیِا زابتسار ہک ےہ اھکِل ہکنُویِک اترہھٹ ںیِہن زابتسار کیِدزن ےک ادُخ
 ۔ےہر ہن تحتام ےک داتُسا مہ وت اکُچ آ نامیِا بج رگم۔25۔اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ررقم ہقیرط روا روتسد کیا ےیل ےک )ےقرف( کیا رہ ےس ںیم مت ےن مہ۔۔۔۔٭ Y٨:۵ هدئاملا
 ۔ےہ ایک
 )ےتسر( یسا وت اید رک )مئاق( رپ ےتسر ےلھک ےک نید وک مت ےن مہ رھپ۔۔۔۔٭ ١٨:۵Y ہیثاجلا
 ۔انلچ ہن ےھچیپ ےک ںوشہاوخ یک ںونادان روا ولچ ےلچ رپ
 

 ٭134  ±١٣

 ؟ےہ عونمم انیپ بارش وک رادنامیا یسک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 یبارش روا ُواھک وھکید ہک وہ ےتہک ُمت روا ایآ اتیِپ اتاھک مدآ ِنبِا۔ ٣Y۔۔۔۔٭ ٣۵ ۔ ٣Y:b اقُول
 فرط یک ںوکڑل بس ےنپا تمکِح نِکیل۔رای اک ںوراگہنُگ روا ںولاو ےنیل لوُصحم یِمدآ

 ۔یئُوہ تِباث تسار ےس
 رھب یناپ ںیم ںوکٹم اہک ےس ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔یکُچوہ متخ ےَم بج روا۔۔۔۔٭ ١١۔ ٢:١ انحُوی
 ۔اھت ایگ نب ےَم وج اّھکچ یناپ هو۔۔۔ود
 روزمک رثکا روا هدعم ےنپا ہکلب رک ایِپ ہن یہ یناپ فرِص وک هدنیآ۔۔۔۔٭ ۵:٢٣ سیھتمت ١
 ۔رک ایال ںیم ماک یھب ےَم یس ارذ ےس ہجو یک ےنہر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ ےترک تفایرد مکح اک ےئوج روا بارش ےس مت گول )ربمغیپ ےا(۔۔۔۔٭ ٢:٢١٩ ةرقبلا
 ۔ںیہ ےڑب ناصقن ںیم نا ہک ود ہہک
 کاپان )بس ہی( ےساپ روا تب روا اوج روا بارش !ولاو نامیا ےا۔٩٠۔۔۔۔٭ ٩١ ۔ ۵:٩٠ هدئاملا
 ںوماک نا( وک مت وت۔٩١۔ؤاپ تاجن ہکات انہر ےتچب ےس نا وس ںیہ ےس ناطیش لامعا ماک
 ۔ےئیہاچ انہر زاب )ےس
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 ۔ےہ ایک
 )ےتسر( یسا وت اید رک )مئاق( رپ ےتسر ےلھک ےک نید وک مت ےن مہ رھپ۔۔۔۔٭ ١٨:۵Y ہیثاجلا
 ۔انلچ ہن ےھچیپ ےک ںوشہاوخ یک ںونادان روا ولچ ےلچ رپ
 

 ٭134  ±١٣

 ؟ےہ عونمم انیپ بارش وک رادنامیا یسک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 یبارش روا ُواھک وھکید ہک وہ ےتہک ُمت روا ایآ اتیِپ اتاھک مدآ ِنبِا۔ ٣Y۔۔۔۔٭ ٣۵ ۔ ٣Y:b اقُول
 فرط یک ںوکڑل بس ےنپا تمکِح نِکیل۔رای اک ںوراگہنُگ روا ںولاو ےنیل لوُصحم یِمدآ

 ۔یئُوہ تِباث تسار ےس
 رھب یناپ ںیم ںوکٹم اہک ےس ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔یکُچوہ متخ ےَم بج روا۔۔۔۔٭ ١١۔ ٢:١ انحُوی
 ۔اھت ایگ نب ےَم وج اّھکچ یناپ هو۔۔۔ود
 روزمک رثکا روا هدعم ےنپا ہکلب رک ایِپ ہن یہ یناپ فرِص وک هدنیآ۔۔۔۔٭ ۵:٢٣ سیھتمت ١
 ۔رک ایال ںیم ماک یھب ےَم یس ارذ ےس ہجو یک ےنہر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ ےترک تفایرد مکح اک ےئوج روا بارش ےس مت گول )ربمغیپ ےا(۔۔۔۔٭ ٢:٢١٩ ةرقبلا
 ۔ںیہ ےڑب ناصقن ںیم نا ہک ود ہہک
 کاپان )بس ہی( ےساپ روا تب روا اوج روا بارش !ولاو نامیا ےا۔٩٠۔۔۔۔٭ ٩١ ۔ ۵:٩٠ هدئاملا
 ںوماک نا( وک مت وت۔٩١۔ؤاپ تاجن ہکات انہر ےتچب ےس نا وس ںیہ ےس ناطیش لامعا ماک
 ۔ےئیہاچ انہر زاب )ےس

 
 

	

 تالماعم ےک یگدنز یلمع
 ٭133  ١٣٣

 ےک ںومکُح هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
   )تعیرش( ؟ںیرازُگ  یگدنز تحت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںیِہن تحتام ےک َتعیِرَش ُمت ہکنُویِک اگوہ رّایتِخا رپ ُمت اک هانُگ ہک ےئِل سِا۔۔۔۔٭ ٦:١Y ںویمور
 ۔وہ تحتام ےک لضف ہکلب
 َتعیِرَش حیِسم ےئِل ےک یزابتسار یک ےلاو ےنال نامیِا کیا رہ ہکنُویِک۔۔۔۔٭ Y:١٠ ںویمور
 ۔ےہ ماجنا اک
 صخَش یئوک ےس ہلیِسو ےک َتعیِرَش ہک ےہ ِرہاظ تاب ہی روا۔١١۔۔۔۔٭ ٢۵ روا ٣:١١ ںویتلگ
 ےہر اتیِج ےس نامیِا زابتسار ہک ےہ اھکِل ہکنُویِک اترہھٹ ںیِہن زابتسار کیِدزن ےک ادُخ
 ۔ےہر ہن تحتام ےک داتُسا مہ وت اکُچ آ نامیِا بج رگم۔25۔اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ررقم ہقیرط روا روتسد کیا ےیل ےک )ےقرف( کیا رہ ےس ںیم مت ےن مہ۔۔۔۔٭ Y٨:۵ هدئاملا
 ۔ےہ ایک
 )ےتسر( یسا وت اید رک )مئاق( رپ ےتسر ےلھک ےک نید وک مت ےن مہ رھپ۔۔۔۔٭ ١٨:۵Y ہیثاجلا
 ۔انلچ ہن ےھچیپ ےک ںوشہاوخ یک ںونادان روا ولچ ےلچ رپ
 

 ٭134  ±١٣

 ؟ےہ عونمم انیپ بارش وک رادنامیا یسک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 یبارش روا ُواھک وھکید ہک وہ ےتہک ُمت روا ایآ اتیِپ اتاھک مدآ ِنبِا۔ ٣Y۔۔۔۔٭ ٣۵ ۔ ٣Y:b اقُول
 فرط یک ںوکڑل بس ےنپا تمکِح نِکیل۔رای اک ںوراگہنُگ روا ںولاو ےنیل لوُصحم یِمدآ

 ۔یئُوہ تِباث تسار ےس
 رھب یناپ ںیم ںوکٹم اہک ےس ُنا ےن عوُِسی۔۔۔۔یکُچوہ متخ ےَم بج روا۔۔۔۔٭ ١١۔ ٢:١ انحُوی
 ۔اھت ایگ نب ےَم وج اّھکچ یناپ هو۔۔۔ود
 روزمک رثکا روا هدعم ےنپا ہکلب رک ایِپ ہن یہ یناپ فرِص وک هدنیآ۔۔۔۔٭ ۵:٢٣ سیھتمت ١
 ۔رک ایال ںیم ماک یھب ےَم یس ارذ ےس ہجو یک ےنہر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ ےترک تفایرد مکح اک ےئوج روا بارش ےس مت گول )ربمغیپ ےا(۔۔۔۔٭ ٢:٢١٩ ةرقبلا
 ۔ںیہ ےڑب ناصقن ںیم نا ہک ود ہہک
 کاپان )بس ہی( ےساپ روا تب روا اوج روا بارش !ولاو نامیا ےا۔٩٠۔۔۔۔٭ ٩١ ۔ ۵:٩٠ هدئاملا
 ںوماک نا( وک مت وت۔٩١۔ؤاپ تاجن ہکات انہر ےتچب ےس نا وس ںیہ ےس ناطیش لامعا ماک
 ۔ےئیہاچ انہر زاب )ےس

 
 

	



 ٭135  ١٣۵

 ؟ےہ عونمم اناھک تشوگ اک روُس وک رادنامیا یسک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 َےا اہک ےن سرطپ رگم۔١Y۔اھک روا رک حبذ !ھُٹا سرطپ َےا۔١٣۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ١٠:١٣ لامعا
 رِھپ۔١۵۔یئاھک ںیِہن زیِچ کاپان ای مارح یئوک یھبک ےن ںیَم ہکنُویِک ںیِہن زِگرہ !دنوادُخ
 ۔ہہک ہن مارح ںیِہُنا ُوت ےہ ایارہھٹ کاپ ےن ادُخ وک نِج ہک یئآ زاوآ ےُسا راب یرسُود
 ینیِد روا ؤاھک هو ےہ اتِکب ںیم ںوناکُود یک ںوباّصق ھچُک وج۔۔۔۔٭ ١٠:٢۵ ںویھتنرک ١
 ۔وھچُوپ ہن ھچُک ےس ببس ےک زایتمِا
 ہن مازلِا رپ ُمت یئوک تباب یک تبَس ای دناچ ےئن ای دیِع ای ےنیِپ ےناھک َسپ۔۔۔۔٭ ٢:١٦ ںویسلُک
 ۔ےئاگل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔ںیہ مارح بس ہی ۔۔۔۔ تشوگ اک روس روا وہل )اتہب( روا روناج اوہ ارم رپ مت۔۔۔۔٭ ۵:٣ هدئاملا
 ےسج زیچ یئوک ںیم نا ںیہ ےئوہ لزان رپ ھجم ماکحا وج ہک وہک۔۔۔۔٭ ٦:١Y۵ ماعنالا
 اک روس ای وہل اتہب ای روناج اوہ ارم هو ہک ےک سا زجب اتاپ ںیہن مارح ےئاھک الاو ےناھک
 ۔ںیہ کاپان بس ہی ہک تشوگ
 

 ٭136  ١٣٦

 اترک عقوت یک ےنھکر هزور ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ہیرگ روارک ھکر هزور روا ےس لد ےرُوپ یھب باےہ اتامرف دنوادُخ نکیل۔۔۔۔٭ ٢:١٢ لیئوی
 ۔ ؤال عوُجر فرط یریمےئُوہ ےترک متام و یراز
 ۔وھد ہنُم روا لاڈ لیت ںیم رس ےنپا وت ےّھکر هزور ُوت بج ہکلب۔۔۔۔٭ ٦:١b یتم
 هزور هو تقو ُسا ۔اگ ےئاج ایِک ادُج ےس ُنا اہُلد ہک ےگ ںیئآ نِد هو رگم۔۔۔۔٭ ٢:٢٠ سقرم
 ۔ےگ ںیّھکر
 ےطساو ےک اُعد ہکات ےس یگدنماضر یک سپآ کت ّتدُم یڑوھت رگم۔۔۔۔٭ b:۵ ںویھتنرک١
 ۔ٔواج وہ ےھٹکِا رِھپ روا ےلِم تصُرف
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مت حرط سج ۔ںیہ ےئگ ےئک ضرف ےزور رپ مت !ونموم۔٨٣١۔۔۔۔٭ ١٨۵ روا ٢:١٨٣ ةرقبلا
 )ےہ( ہنیہم اک ناضمر )ہنیہم اک ںوزور)۔١85 ۔ےھت ےئگ ےئک ضرف رپ ںوگول ےلہپ ےس
 سا ےس ںیم مت یئوک وج وت ۔۔ ےہ امنہر اک ںوگول وج اوہ لزان )لوا لوا( نآرق ںیم سج
 ۔ےھکر ےزور ےک ےنیہم ےروپ ہک ےئیہاچ وہ دوجوم ںیم ےنیہم
 روا ۔۔)ینعی ںیہ ےلاو ےنرک مخ تعاطا رس ےگآ ےک ادخ گول وج(۔۔۔۔٭ ٣٣:٣۵بازحالا

 ششخب ےن ادخ ےئل ےک نا ہک۔۔ںیتروع یلاو ےنھکر ےزور روا درم ےلاو ےنھکر ےزور
 ۔ےہ اھکر رک رایت میظع رجا روا

 
 

	

 ٭135  ١٣۵

 ؟ےہ عونمم اناھک تشوگ اک روُس وک رادنامیا یسک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 َےا اہک ےن سرطپ رگم۔١Y۔اھک روا رک حبذ !ھُٹا سرطپ َےا۔١٣۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ١٠:١٣ لامعا
 رِھپ۔١۵۔یئاھک ںیِہن زیِچ کاپان ای مارح یئوک یھبک ےن ںیَم ہکنُویِک ںیِہن زِگرہ !دنوادُخ
 ۔ہہک ہن مارح ںیِہُنا ُوت ےہ ایارہھٹ کاپ ےن ادُخ وک نِج ہک یئآ زاوآ ےُسا راب یرسُود
 ینیِد روا ؤاھک هو ےہ اتِکب ںیم ںوناکُود یک ںوباّصق ھچُک وج۔۔۔۔٭ ١٠:٢۵ ںویھتنرک ١
 ۔وھچُوپ ہن ھچُک ےس ببس ےک زایتمِا
 ہن مازلِا رپ ُمت یئوک تباب یک تبَس ای دناچ ےئن ای دیِع ای ےنیِپ ےناھک َسپ۔۔۔۔٭ ٢:١٦ ںویسلُک
 ۔ےئاگل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔ںیہ مارح بس ہی ۔۔۔۔ تشوگ اک روس روا وہل )اتہب( روا روناج اوہ ارم رپ مت۔۔۔۔٭ ۵:٣ هدئاملا
 ےسج زیچ یئوک ںیم نا ںیہ ےئوہ لزان رپ ھجم ماکحا وج ہک وہک۔۔۔۔٭ ٦:١Y۵ ماعنالا
 اک روس ای وہل اتہب ای روناج اوہ ارم هو ہک ےک سا زجب اتاپ ںیہن مارح ےئاھک الاو ےناھک
 ۔ںیہ کاپان بس ہی ہک تشوگ
 

 ٭136  ١٣٦

 اترک عقوت یک ےنھکر هزور ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ہیرگ روارک ھکر هزور روا ےس لد ےرُوپ یھب باےہ اتامرف دنوادُخ نکیل۔۔۔۔٭ ٢:١٢ لیئوی
 ۔ ؤال عوُجر فرط یریمےئُوہ ےترک متام و یراز
 ۔وھد ہنُم روا لاڈ لیت ںیم رس ےنپا وت ےّھکر هزور ُوت بج ہکلب۔۔۔۔٭ ٦:١b یتم
 هزور هو تقو ُسا ۔اگ ےئاج ایِک ادُج ےس ُنا اہُلد ہک ےگ ںیئآ نِد هو رگم۔۔۔۔٭ ٢:٢٠ سقرم
 ۔ےگ ںیّھکر
 ےطساو ےک اُعد ہکات ےس یگدنماضر یک سپآ کت ّتدُم یڑوھت رگم۔۔۔۔٭ b:۵ ںویھتنرک١
 ۔ٔواج وہ ےھٹکِا رِھپ روا ےلِم تصُرف
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مت حرط سج ۔ںیہ ےئگ ےئک ضرف ےزور رپ مت !ونموم۔٨٣١۔۔۔۔٭ ١٨۵ روا ٢:١٨٣ ةرقبلا
 )ےہ( ہنیہم اک ناضمر )ہنیہم اک ںوزور)۔١85 ۔ےھت ےئگ ےئک ضرف رپ ںوگول ےلہپ ےس
 سا ےس ںیم مت یئوک وج وت ۔۔ ےہ امنہر اک ںوگول وج اوہ لزان )لوا لوا( نآرق ںیم سج
 ۔ےھکر ےزور ےک ےنیہم ےروپ ہک ےئیہاچ وہ دوجوم ںیم ےنیہم
 روا ۔۔)ینعی ںیہ ےلاو ےنرک مخ تعاطا رس ےگآ ےک ادخ گول وج(۔۔۔۔٭ ٣٣:٣۵بازحالا

 ششخب ےن ادخ ےئل ےک نا ہک۔۔ںیتروع یلاو ےنھکر ےزور روا درم ےلاو ےنھکر ےزور
 ۔ےہ اھکر رک رایت میظع رجا روا

 
 

	

 ٭135  ١٣۵

 ؟ےہ عونمم اناھک تشوگ اک روُس وک رادنامیا یسک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 َےا اہک ےن سرطپ رگم۔١Y۔اھک روا رک حبذ !ھُٹا سرطپ َےا۔١٣۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ١٠:١٣ لامعا
 رِھپ۔١۵۔یئاھک ںیِہن زیِچ کاپان ای مارح یئوک یھبک ےن ںیَم ہکنُویِک ںیِہن زِگرہ !دنوادُخ
 ۔ہہک ہن مارح ںیِہُنا ُوت ےہ ایارہھٹ کاپ ےن ادُخ وک نِج ہک یئآ زاوآ ےُسا راب یرسُود
 ینیِد روا ؤاھک هو ےہ اتِکب ںیم ںوناکُود یک ںوباّصق ھچُک وج۔۔۔۔٭ ١٠:٢۵ ںویھتنرک ١
 ۔وھچُوپ ہن ھچُک ےس ببس ےک زایتمِا
 ہن مازلِا رپ ُمت یئوک تباب یک تبَس ای دناچ ےئن ای دیِع ای ےنیِپ ےناھک َسپ۔۔۔۔٭ ٢:١٦ ںویسلُک
 ۔ےئاگل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔ںیہ مارح بس ہی ۔۔۔۔ تشوگ اک روس روا وہل )اتہب( روا روناج اوہ ارم رپ مت۔۔۔۔٭ ۵:٣ هدئاملا
 ےسج زیچ یئوک ںیم نا ںیہ ےئوہ لزان رپ ھجم ماکحا وج ہک وہک۔۔۔۔٭ ٦:١Y۵ ماعنالا
 اک روس ای وہل اتہب ای روناج اوہ ارم هو ہک ےک سا زجب اتاپ ںیہن مارح ےئاھک الاو ےناھک
 ۔ںیہ کاپان بس ہی ہک تشوگ
 

 ٭136  ١٣٦

 اترک عقوت یک ےنھکر هزور ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ہیرگ روارک ھکر هزور روا ےس لد ےرُوپ یھب باےہ اتامرف دنوادُخ نکیل۔۔۔۔٭ ٢:١٢ لیئوی
 ۔ ؤال عوُجر فرط یریمےئُوہ ےترک متام و یراز
 ۔وھد ہنُم روا لاڈ لیت ںیم رس ےنپا وت ےّھکر هزور ُوت بج ہکلب۔۔۔۔٭ ٦:١b یتم
 هزور هو تقو ُسا ۔اگ ےئاج ایِک ادُج ےس ُنا اہُلد ہک ےگ ںیئآ نِد هو رگم۔۔۔۔٭ ٢:٢٠ سقرم
 ۔ےگ ںیّھکر
 ےطساو ےک اُعد ہکات ےس یگدنماضر یک سپآ کت ّتدُم یڑوھت رگم۔۔۔۔٭ b:۵ ںویھتنرک١
 ۔ٔواج وہ ےھٹکِا رِھپ روا ےلِم تصُرف
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مت حرط سج ۔ںیہ ےئگ ےئک ضرف ےزور رپ مت !ونموم۔٨٣١۔۔۔۔٭ ١٨۵ روا ٢:١٨٣ ةرقبلا
 )ےہ( ہنیہم اک ناضمر )ہنیہم اک ںوزور)۔١85 ۔ےھت ےئگ ےئک ضرف رپ ںوگول ےلہپ ےس
 سا ےس ںیم مت یئوک وج وت ۔۔ ےہ امنہر اک ںوگول وج اوہ لزان )لوا لوا( نآرق ںیم سج
 ۔ےھکر ےزور ےک ےنیہم ےروپ ہک ےئیہاچ وہ دوجوم ںیم ےنیہم
 روا ۔۔)ینعی ںیہ ےلاو ےنرک مخ تعاطا رس ےگآ ےک ادخ گول وج(۔۔۔۔٭ ٣٣:٣۵بازحالا

 ششخب ےن ادخ ےئل ےک نا ہک۔۔ںیتروع یلاو ےنھکر ےزور روا درم ےلاو ےنھکر ےزور
 ۔ےہ اھکر رک رایت میظع رجا روا

 
 

	

 ٭135  ١٣۵

 ؟ےہ عونمم اناھک تشوگ اک روُس وک رادنامیا یسک ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 َےا اہک ےن سرطپ رگم۔١Y۔اھک روا رک حبذ !ھُٹا سرطپ َےا۔١٣۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ١٠:١٣ لامعا
 رِھپ۔١۵۔یئاھک ںیِہن زیِچ کاپان ای مارح یئوک یھبک ےن ںیَم ہکنُویِک ںیِہن زِگرہ !دنوادُخ
 ۔ہہک ہن مارح ںیِہُنا ُوت ےہ ایارہھٹ کاپ ےن ادُخ وک نِج ہک یئآ زاوآ ےُسا راب یرسُود
 ینیِد روا ؤاھک هو ےہ اتِکب ںیم ںوناکُود یک ںوباّصق ھچُک وج۔۔۔۔٭ ١٠:٢۵ ںویھتنرک ١
 ۔وھچُوپ ہن ھچُک ےس ببس ےک زایتمِا
 ہن مازلِا رپ ُمت یئوک تباب یک تبَس ای دناچ ےئن ای دیِع ای ےنیِپ ےناھک َسپ۔۔۔۔٭ ٢:١٦ ںویسلُک
 ۔ےئاگل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔ںیہ مارح بس ہی ۔۔۔۔ تشوگ اک روس روا وہل )اتہب( روا روناج اوہ ارم رپ مت۔۔۔۔٭ ۵:٣ هدئاملا
 ےسج زیچ یئوک ںیم نا ںیہ ےئوہ لزان رپ ھجم ماکحا وج ہک وہک۔۔۔۔٭ ٦:١Y۵ ماعنالا
 اک روس ای وہل اتہب ای روناج اوہ ارم هو ہک ےک سا زجب اتاپ ںیہن مارح ےئاھک الاو ےناھک
 ۔ںیہ کاپان بس ہی ہک تشوگ
 

 ٭136  ١٣٦

 اترک عقوت یک ےنھکر هزور ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ہیرگ روارک ھکر هزور روا ےس لد ےرُوپ یھب باےہ اتامرف دنوادُخ نکیل۔۔۔۔٭ ٢:١٢ لیئوی
 ۔ ؤال عوُجر فرط یریمےئُوہ ےترک متام و یراز
 ۔وھد ہنُم روا لاڈ لیت ںیم رس ےنپا وت ےّھکر هزور ُوت بج ہکلب۔۔۔۔٭ ٦:١b یتم
 هزور هو تقو ُسا ۔اگ ےئاج ایِک ادُج ےس ُنا اہُلد ہک ےگ ںیئآ نِد هو رگم۔۔۔۔٭ ٢:٢٠ سقرم
 ۔ےگ ںیّھکر
 ےطساو ےک اُعد ہکات ےس یگدنماضر یک سپآ کت ّتدُم یڑوھت رگم۔۔۔۔٭ b:۵ ںویھتنرک١
 ۔ٔواج وہ ےھٹکِا رِھپ روا ےلِم تصُرف
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مت حرط سج ۔ںیہ ےئگ ےئک ضرف ےزور رپ مت !ونموم۔٨٣١۔۔۔۔٭ ١٨۵ روا ٢:١٨٣ ةرقبلا
 )ےہ( ہنیہم اک ناضمر )ہنیہم اک ںوزور)۔١85 ۔ےھت ےئگ ےئک ضرف رپ ںوگول ےلہپ ےس
 سا ےس ںیم مت یئوک وج وت ۔۔ ےہ امنہر اک ںوگول وج اوہ لزان )لوا لوا( نآرق ںیم سج
 ۔ےھکر ےزور ےک ےنیہم ےروپ ہک ےئیہاچ وہ دوجوم ںیم ےنیہم
 روا ۔۔)ینعی ںیہ ےلاو ےنرک مخ تعاطا رس ےگآ ےک ادخ گول وج(۔۔۔۔٭ ٣٣:٣۵بازحالا

 ششخب ےن ادخ ےئل ےک نا ہک۔۔ںیتروع یلاو ےنھکر ےزور روا درم ےلاو ےنھکر ےزور
 ۔ےہ اھکر رک رایت میظع رجا روا

 
 

	



 ٭137  ´١٣

 ات  ےئاج یک شئاُمن ہینالعا یک هزور روا اعُد ہک ےہ اتید حیجرت ادُخ ایک
 ؟ںیکس ھکید گول ےرسوُد وک پآ  ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےک رک دنب هزاورد روا اج ںیم یرھٹوک ینپا وت ےرک اُعد ُوت بج ہکلب۔6۔۔۔۔٭ ٨ ۔ ٦:۵ یتم
 ںیم یگدیِشوپ وج پاب اریت ںیم تروُص سِا ۔رک اُعد ےہ ںیم یگدیِشوپ وج ےس پاب ےنپا
 ۔اگ ےد ہلدب ےھُجت ےہ اتھکید
 وج پاب اریت ہکلب ںیِہن یِمدآ ہکات۔١٨۔۔وّھکر هزور ُمت بج روا۔١٦۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ٦:١٦ یتم
 ںیم یگدیِشوپ وج پاب اریت ںیم تروُص سِا ۔ےناج راد هزور ےھُجت ےہ ںیم یگدیِشوپ
 ۔اگ ےد ہلدب ےھُجت ےہ اتھکید
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تلاح رہ( ےٹیل روا ےھٹیب روا ےڑھک وت وکچرک مامت زامن مت بج رھپ۔۔۔۔٭ ١٠٣:Y اسنلا
 ۔ورک دای وک ادخ )ںیم
 دای یک ادخ وت ےئاج ید ناذا ےئل ےک زامن ند ےک ےعمج بج !ونموم۔۔۔۔٭٦٢:٩ ۃعمجلا
 ہی وت وھجمس رگا ۔ودرک کرت تخورف )ودیرخ( روا ورک یدلج ےئل ےک )زامن ینعی(
 ۔ےہ رتہب ںیم قح ےراہمت
 

 ٭138  ١٣٨

 هزور ںیم ند ہنیہم کیا اک  لاس رہ هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںوگول ادُخ ایک
 )ناضمر( ؟ںیئپ ںیئاھک ںیم تار روا ںیھکر

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 روا ںیڑوت ںیریجنز یک ملظ ںیہن ہی ںوہ اتہاچ ںیم وج هزور هو ایک۔٦۔۔۔۔٭ b ۔ ۵٨:٣ هایعسی

 ۔ںیلاڈ ڑوت وک ےئوج کیا رہ یکلب ںیرک دازآ وک ںومولظم روا ںیلاہک نھدنب ےک ےئوج
 وج پاب اریت ہکلب ںیِہن یِمدآ ہکات۔٨١۔۔وّھکر هزور ُمت بج روا ۔١٦۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ٦:١٦ یتم
 ۔ےناج راد هزور ےھُجت ےہ ںیم یگدیِشوپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مت حرط سج ۔ںیہ ےئگ ےئک ضرف ےزور رپ مت !ونموم ۔١٨٣۔۔۔۔٭ ١٨۵ ۔ ٢:١٨٣ ةرقبلا
 )ےہ( ہنیہم اک ناضمر )ہنیہم اک ںوزور)۔١85 ۔ےھت ےئگ ےئک ضرف رپ ںوگول ےلہپ ےس
 سا ےس ںیم مت یئوک وج وت ۔۔ ےہ امنہر اک ںوگول وج اوہ لزان )لوا لوا( نآرق ںیم سج
 رفس ای وہ رامیب وج روا ےھکر ےزور ےک ےنیہم ےروپ ہک ےئیہاچ وہ دوجوم ںیم ےنیہم
 یناسآ ںیم قح ےراہمت ادخ ۔ےلرک اروپ رامش اک نا )رک ھکر( ںیم ںوند ےرسود وت وہ ںیم
 ںوزور مت ہک )ےہ ایگ اید( ےئل سا )مکح اک یناسآ ہی( روا اتہاچ ںیہن یتخس روا ےہ اتہاچ
 ۔ولرک اروپ رامش اک

 
 

	

 ٭137  ´١٣

 ات  ےئاج یک شئاُمن ہینالعا یک هزور روا اعُد ہک ےہ اتید حیجرت ادُخ ایک
 ؟ںیکس ھکید گول ےرسوُد وک پآ  ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےک رک دنب هزاورد روا اج ںیم یرھٹوک ینپا وت ےرک اُعد ُوت بج ہکلب۔6۔۔۔۔٭ ٨ ۔ ٦:۵ یتم
 ںیم یگدیِشوپ وج پاب اریت ںیم تروُص سِا ۔رک اُعد ےہ ںیم یگدیِشوپ وج ےس پاب ےنپا
 ۔اگ ےد ہلدب ےھُجت ےہ اتھکید
 وج پاب اریت ہکلب ںیِہن یِمدآ ہکات۔١٨۔۔وّھکر هزور ُمت بج روا۔١٦۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ٦:١٦ یتم
 ںیم یگدیِشوپ وج پاب اریت ںیم تروُص سِا ۔ےناج راد هزور ےھُجت ےہ ںیم یگدیِشوپ
 ۔اگ ےد ہلدب ےھُجت ےہ اتھکید
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تلاح رہ( ےٹیل روا ےھٹیب روا ےڑھک وت وکچرک مامت زامن مت بج رھپ۔۔۔۔٭ ١٠٣:Y اسنلا
 ۔ورک دای وک ادخ )ںیم
 دای یک ادخ وت ےئاج ید ناذا ےئل ےک زامن ند ےک ےعمج بج !ونموم۔۔۔۔٭٦٢:٩ ۃعمجلا
 ہی وت وھجمس رگا ۔ودرک کرت تخورف )ودیرخ( روا ورک یدلج ےئل ےک )زامن ینعی(
 ۔ےہ رتہب ںیم قح ےراہمت
 

 ٭138  ١٣٨

 هزور ںیم ند ہنیہم کیا اک  لاس رہ هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںوگول ادُخ ایک
 )ناضمر( ؟ںیئپ ںیئاھک ںیم تار روا ںیھکر

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 روا ںیڑوت ںیریجنز یک ملظ ںیہن ہی ںوہ اتہاچ ںیم وج هزور هو ایک۔٦۔۔۔۔٭ b ۔ ۵٨:٣ هایعسی

 ۔ںیلاڈ ڑوت وک ےئوج کیا رہ یکلب ںیرک دازآ وک ںومولظم روا ںیلاہک نھدنب ےک ےئوج
 وج پاب اریت ہکلب ںیِہن یِمدآ ہکات۔٨١۔۔وّھکر هزور ُمت بج روا ۔١٦۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ٦:١٦ یتم
 ۔ےناج راد هزور ےھُجت ےہ ںیم یگدیِشوپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مت حرط سج ۔ںیہ ےئگ ےئک ضرف ےزور رپ مت !ونموم ۔١٨٣۔۔۔۔٭ ١٨۵ ۔ ٢:١٨٣ ةرقبلا
 )ےہ( ہنیہم اک ناضمر )ہنیہم اک ںوزور)۔١85 ۔ےھت ےئگ ےئک ضرف رپ ںوگول ےلہپ ےس
 سا ےس ںیم مت یئوک وج وت ۔۔ ےہ امنہر اک ںوگول وج اوہ لزان )لوا لوا( نآرق ںیم سج
 رفس ای وہ رامیب وج روا ےھکر ےزور ےک ےنیہم ےروپ ہک ےئیہاچ وہ دوجوم ںیم ےنیہم
 یناسآ ںیم قح ےراہمت ادخ ۔ےلرک اروپ رامش اک نا )رک ھکر( ںیم ںوند ےرسود وت وہ ںیم
 ںوزور مت ہک )ےہ ایگ اید( ےئل سا )مکح اک یناسآ ہی( روا اتہاچ ںیہن یتخس روا ےہ اتہاچ
 ۔ولرک اروپ رامش اک

 
 

	

 ٭137  ´١٣

 ات  ےئاج یک شئاُمن ہینالعا یک هزور روا اعُد ہک ےہ اتید حیجرت ادُخ ایک
 ؟ںیکس ھکید گول ےرسوُد وک پآ  ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےک رک دنب هزاورد روا اج ںیم یرھٹوک ینپا وت ےرک اُعد ُوت بج ہکلب۔6۔۔۔۔٭ ٨ ۔ ٦:۵ یتم
 ںیم یگدیِشوپ وج پاب اریت ںیم تروُص سِا ۔رک اُعد ےہ ںیم یگدیِشوپ وج ےس پاب ےنپا
 ۔اگ ےد ہلدب ےھُجت ےہ اتھکید
 وج پاب اریت ہکلب ںیِہن یِمدآ ہکات۔١٨۔۔وّھکر هزور ُمت بج روا۔١٦۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ٦:١٦ یتم
 ںیم یگدیِشوپ وج پاب اریت ںیم تروُص سِا ۔ےناج راد هزور ےھُجت ےہ ںیم یگدیِشوپ
 ۔اگ ےد ہلدب ےھُجت ےہ اتھکید
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تلاح رہ( ےٹیل روا ےھٹیب روا ےڑھک وت وکچرک مامت زامن مت بج رھپ۔۔۔۔٭ ١٠٣:Y اسنلا
 ۔ورک دای وک ادخ )ںیم
 دای یک ادخ وت ےئاج ید ناذا ےئل ےک زامن ند ےک ےعمج بج !ونموم۔۔۔۔٭٦٢:٩ ۃعمجلا
 ہی وت وھجمس رگا ۔ودرک کرت تخورف )ودیرخ( روا ورک یدلج ےئل ےک )زامن ینعی(
 ۔ےہ رتہب ںیم قح ےراہمت
 

 ٭138  ١٣٨

 هزور ںیم ند ہنیہم کیا اک  لاس رہ هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںوگول ادُخ ایک
 )ناضمر( ؟ںیئپ ںیئاھک ںیم تار روا ںیھکر

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 روا ںیڑوت ںیریجنز یک ملظ ںیہن ہی ںوہ اتہاچ ںیم وج هزور هو ایک۔٦۔۔۔۔٭ b ۔ ۵٨:٣ هایعسی

 ۔ںیلاڈ ڑوت وک ےئوج کیا رہ یکلب ںیرک دازآ وک ںومولظم روا ںیلاہک نھدنب ےک ےئوج
 وج پاب اریت ہکلب ںیِہن یِمدآ ہکات۔٨١۔۔وّھکر هزور ُمت بج روا ۔١٦۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ٦:١٦ یتم
 ۔ےناج راد هزور ےھُجت ےہ ںیم یگدیِشوپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مت حرط سج ۔ںیہ ےئگ ےئک ضرف ےزور رپ مت !ونموم ۔١٨٣۔۔۔۔٭ ١٨۵ ۔ ٢:١٨٣ ةرقبلا
 )ےہ( ہنیہم اک ناضمر )ہنیہم اک ںوزور)۔١85 ۔ےھت ےئگ ےئک ضرف رپ ںوگول ےلہپ ےس
 سا ےس ںیم مت یئوک وج وت ۔۔ ےہ امنہر اک ںوگول وج اوہ لزان )لوا لوا( نآرق ںیم سج
 رفس ای وہ رامیب وج روا ےھکر ےزور ےک ےنیہم ےروپ ہک ےئیہاچ وہ دوجوم ںیم ےنیہم
 یناسآ ںیم قح ےراہمت ادخ ۔ےلرک اروپ رامش اک نا )رک ھکر( ںیم ںوند ےرسود وت وہ ںیم
 ںوزور مت ہک )ےہ ایگ اید( ےئل سا )مکح اک یناسآ ہی( روا اتہاچ ںیہن یتخس روا ےہ اتہاچ
 ۔ولرک اروپ رامش اک

 
 

	

 ٭137  ´١٣

 ات  ےئاج یک شئاُمن ہینالعا یک هزور روا اعُد ہک ےہ اتید حیجرت ادُخ ایک
 ؟ںیکس ھکید گول ےرسوُد وک پآ  ہک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےک رک دنب هزاورد روا اج ںیم یرھٹوک ینپا وت ےرک اُعد ُوت بج ہکلب۔6۔۔۔۔٭ ٨ ۔ ٦:۵ یتم
 ںیم یگدیِشوپ وج پاب اریت ںیم تروُص سِا ۔رک اُعد ےہ ںیم یگدیِشوپ وج ےس پاب ےنپا
 ۔اگ ےد ہلدب ےھُجت ےہ اتھکید
 وج پاب اریت ہکلب ںیِہن یِمدآ ہکات۔١٨۔۔وّھکر هزور ُمت بج روا۔١٦۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ٦:١٦ یتم
 ںیم یگدیِشوپ وج پاب اریت ںیم تروُص سِا ۔ےناج راد هزور ےھُجت ےہ ںیم یگدیِشوپ
 ۔اگ ےد ہلدب ےھُجت ےہ اتھکید
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تلاح رہ( ےٹیل روا ےھٹیب روا ےڑھک وت وکچرک مامت زامن مت بج رھپ۔۔۔۔٭ ١٠٣:Y اسنلا
 ۔ورک دای وک ادخ )ںیم
 دای یک ادخ وت ےئاج ید ناذا ےئل ےک زامن ند ےک ےعمج بج !ونموم۔۔۔۔٭٦٢:٩ ۃعمجلا
 ہی وت وھجمس رگا ۔ودرک کرت تخورف )ودیرخ( روا ورک یدلج ےئل ےک )زامن ینعی(
 ۔ےہ رتہب ںیم قح ےراہمت
 

 ٭138  ١٣٨

 هزور ںیم ند ہنیہم کیا اک  لاس رہ هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںوگول ادُخ ایک
 )ناضمر( ؟ںیئپ ںیئاھک ںیم تار روا ںیھکر

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 روا ںیڑوت ںیریجنز یک ملظ ںیہن ہی ںوہ اتہاچ ںیم وج هزور هو ایک۔٦۔۔۔۔٭ b ۔ ۵٨:٣ هایعسی

 ۔ںیلاڈ ڑوت وک ےئوج کیا رہ یکلب ںیرک دازآ وک ںومولظم روا ںیلاہک نھدنب ےک ےئوج
 وج پاب اریت ہکلب ںیِہن یِمدآ ہکات۔٨١۔۔وّھکر هزور ُمت بج روا ۔١٦۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ٦:١٦ یتم
 ۔ےناج راد هزور ےھُجت ےہ ںیم یگدیِشوپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ؟ ںید تاریخ روا یکی هد هو ہک ےہ اترک عقوت ےس ںورادنامیا ادُخ ایک
 )ةاوکز(

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 مہ وہ ےتہکروا وہ ےتگھٹ وک ھجم مت رپ ؟ اگ ےگھٹ وک ادخ یمدآ یئوک ایک ۔۔۔۔٭ ٣:٨ یکالم
 ۔ ںیم ہیدہ روا یکی هد ؟اگھٹ ےھجت ںیم تاب سک ےن
 ھتاہ ںایاب اریت ےُسا ےہ اترک ھتاہ انہد اریت وج وت ےرک تاریخ ُوت بج ہکلب ۔۔۔۔٭  ٦:٣ یتم
 ۔ےناج ہن
 بابسا و لام انپا اج وت ےہ اتہاچ انوہ لِماک ُوت رگا اہک ےس ُسا ےن عوُِسی ۔۔۔۔٭ ١٩:٢١ یتم
 ۔ےلوہ ےھچیِپ ےریم رک آ روا اگ ےلِم ہنازخ رپ نامسآ ےھُجت ۔ےد وک ںوبیرغ رک چیب
 کاپ ےئِل ےراہُمت ھچُک بس وھکید وت ودرک تاریَخ ںیزیِچ یک ردَنا ںاہ ۔۔۔۔٭ Y١:١١ اقُول
 ۔اگوہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںید ةٰوکز روا ںیھڑپ زامن روا ۔۔۔۔٭ ٢:١bb ةرقبلا
 ےنپا یہ ادخ ۔١٠Y۔ول رک لوبق ةٰوکز ےس ںیم لام ےک نا ۔١٠٣۔۔۔۔٭ ١٠Y ۔ ٩:١٠٣ ہبوتلا
 ۔ےہ اتیل )تاریخو( تاقدص روا ےہ اتامرف لوبق ہبوت ےس ںودنب
 ادا ةٰوکز وج روا ۔Y۔ےئگوہ راگتسر ےلاو نامیا کشےب ۔١۔۔۔۔٭ Y روا ٢٣:١ نونموملا
 ۔ںیہ ےترک
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 یلاو ےناج یھڑپ راب چناپ ںیم ند ںیم تقو یہ کیا زور رہ ادُخ ایک
 )زامن( ؟ےہ اتہاچ اننُس وک  ںؤاعُد یتاموسر

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ورک ہن کب کب حرط یک ںوگول ےک ںومَوق ریَغ تقو ےترک اُعد روا ۔۔۔۔٭ b:٦ یتم
 ۔یگ ےئاج ینُس یرامہ ےس ببس ےک ےنلوب تُہب ےرامہ ہک ںیہ ےتھجَمَس هو ہکنُویِک
 شتسرپ ےس یئاچس روا حوُرراتسرپ ُسا ہک ےہ رورض روا ےہ حوُر ادُخ ۔۔۔۔٭ ٢Y:Y انحُوی
 ۔ںیرک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ورک ایل ددم ےس زامن روا ربص )ںیم فیلکتو جنر( روا ۔۔۔۔٭ Y۵:٢ ةرقبلا
 تار روا )ںیم تاقوا ےک ماش روا حبص ینعی( ںورس ںونود ےک ند روا ۔۔۔۔٭ ١١:١١Y دوھ
 ۔ورک اھڑپ زامن ںیم تاعاس )یلہپ( دنچ یک
 ،رہظ( کت ےریھدنا ےک تار ےس ےنلھڈ ےک جروس )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا(۔۔۔۔٭٨b:١b ارسالا

 اک نآرق تقو ےک حبص ںویک ۔ورک اھڑپ نآرق وک حبص روا ںیزامن یک) اشع ،برغم ،رصع
 ۔ےہ )ہکئالم(روضح بجوم انھڑپ
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 ؟ ںید تاریخ روا یکی هد هو ہک ےہ اترک عقوت ےس ںورادنامیا ادُخ ایک
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 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 مہ وہ ےتہکروا وہ ےتگھٹ وک ھجم مت رپ ؟ اگ ےگھٹ وک ادخ یمدآ یئوک ایک ۔۔۔۔٭ ٣:٨ یکالم
 ۔ ںیم ہیدہ روا یکی هد ؟اگھٹ ےھجت ںیم تاب سک ےن
 ھتاہ ںایاب اریت ےُسا ےہ اترک ھتاہ انہد اریت وج وت ےرک تاریخ ُوت بج ہکلب ۔۔۔۔٭  ٦:٣ یتم
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 مک زا مک ںیم یگدنز ینپا هو ہک ےہ اتھکر عقوت  ےس ںورادنامیا ادُخ ایک
 )جح( ؟ںیئاج ےئلیک ترایز رپ ماقُم سدقُم راب کیا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ہن ِرہاب وت ےہ ںیم نابایِب هو وھکید ہک ںیہک ےس ُمت هو رگا َسپ ۔٢٦۔۔۔۔٭ ٢٦ ۔ ٢Y:٢Y یتم
 ۔اناج
 هو ہک رک نیقی اک تاب یریم ! تروع ےا اہک ےس ُسا ےن عوسی ۔٢١۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١٩:Y انحُوی
 ادُخ ۔٢Y۔ںیم ملشوری ہن روا ےگورک شتسرپ یک پاب رپ ڑاہپ سِا وت ہن مت ہک ےہ اتآ تقو
 ۔ںیرک شتسرپ ےس یئاچس روا حوُرراتسرپ ُسا ہک ےہ رورض روا ےہ حوُر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ورک اروپ وک ےرمع روا جح ےئل ےک )یدونشوخ یک( ادخ روا ۔۔۔۔٭ ٢:١٩٦ ةرقبلا
 ےناج کت رھگ سا وج ہک ےہ )ضرف ینعی( قح اک ادخ رپ ںوگول روا ۔۔۔۔٭ ٣:٩b نارمع لا
 ۔ےرک جح اک سا هو ےھکر رودقم اک
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 راب کیا ںیم لاس هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںوگول یھب یھبا ادُخ ایک
 )ینابُرق( ؟ںیرک شیپ ںاینابُرق یک ںوروناج

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 وس ۔اتید ںیم ہنرو ںیہن یدونشوُخ یریت ںیم ینابُرق ہکنویک ۔١٦۔۔۔۔٭ ١b ۔ ۵١:١٦  رُوبز
 ُوت ادُخ َےا ۔ےہ ینابُرق یک ادُخ حُور ہتسِکش ۔١٨۔ںیہن یشوُخ ھچُک ےھجت ےس ینابُرق ینتخ
 ۔اگیناج ہن ریِقح لِد ہتسخ روا ہتسکِش
 رک ےل نوُخ یہ انپا ہکلب ۔١٢۔۔حیِسم بج نِکیل ۔١١۔۔۔۔ ٭٢٨ ۔ ٢۵ روا ١٢ ۔ ٩:١١ ںویناربع
 ےنپا هو ہک ںیِہن ہی ۔٢۵۔۔۔یئارک یصالخ یدبا روا ایگ وہ لِخاد راب یہ کیا ںیم ناکم کاپ
 ےنپا ہکات أُوہ ِرہاظ راب کیا ںیم رِخآ ےک ںونامز َبا رگم ۔٢٦۔۔ےرک نابُرق راب راب وک پآ
 ںوگول تُہب راب کیا یھب حیِسم حرط یُسا ۔٢٨۔ےد اٹِم وک هانُگ ےس ےنرک نابُرق وک پآ
 ۔۔۔ رک وہ نابُرق ےئِل ےک ےناھُٹا هانُگ ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 فیلکت یک حرط یسک ںیم رس ےک سا ای وہ رامیب ںیم مت یئوک رگا روا ۔۔۔۔٭ ٢:١٩٦ ةرقبلا
 ۔ےرک ینابرق ای ےد ہقدص ای ےھکر ےزور ےلدب ےک سا )وت ےلاڈنم رس هو رگا( وت وہ
 حبذ ےک( یشیوم ںایاپ راہچ ںیم مولعم مایا )ےک ینابرق( روا ۔٢٨۔۔۔۔٭٣Y روا ٢٢:٢٨ جحلا
 ؤاھک یھب دوخ مت ےس ںیم سا ۔ںیل مان اک ادخ رپ نا ںیہ ےئید وک نا ےن ادخ وج )تقو ےک
 ررقم قیرط اک ینابرق ےئل ےک تُما رہ ےن مہ روا ۔٣Y۔۔ؤالھک یھب وک هدنامرد ریقف روا
 ۔ےہ ایدرک
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 هو ہک رک نیقی اک تاب یریم ! تروع ےا اہک ےس ُسا ےن عوسی ۔٢١۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١٩:Y انحُوی
 ادُخ ۔٢Y۔ںیم ملشوری ہن روا ےگورک شتسرپ یک پاب رپ ڑاہپ سِا وت ہن مت ہک ےہ اتآ تقو
 ۔ںیرک شتسرپ ےس یئاچس روا حوُرراتسرپ ُسا ہک ےہ رورض روا ےہ حوُر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ورک اروپ وک ےرمع روا جح ےئل ےک )یدونشوخ یک( ادخ روا ۔۔۔۔٭ ٢:١٩٦ ةرقبلا
 ےناج کت رھگ سا وج ہک ےہ )ضرف ینعی( قح اک ادخ رپ ںوگول روا ۔۔۔۔٭ ٣:٩b نارمع لا
 ۔ےرک جح اک سا هو ےھکر رودقم اک
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 راب کیا ںیم لاس هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںوگول یھب یھبا ادُخ ایک
 )ینابُرق( ؟ںیرک شیپ ںاینابُرق یک ںوروناج

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 وس ۔اتید ںیم ہنرو ںیہن یدونشوُخ یریت ںیم ینابُرق ہکنویک ۔١٦۔۔۔۔٭ ١b ۔ ۵١:١٦  رُوبز
 ُوت ادُخ َےا ۔ےہ ینابُرق یک ادُخ حُور ہتسِکش ۔١٨۔ںیہن یشوُخ ھچُک ےھجت ےس ینابُرق ینتخ
 ۔اگیناج ہن ریِقح لِد ہتسخ روا ہتسکِش
 رک ےل نوُخ یہ انپا ہکلب ۔١٢۔۔حیِسم بج نِکیل ۔١١۔۔۔۔ ٭٢٨ ۔ ٢۵ روا ١٢ ۔ ٩:١١ ںویناربع
 ےنپا هو ہک ںیِہن ہی ۔٢۵۔۔۔یئارک یصالخ یدبا روا ایگ وہ لِخاد راب یہ کیا ںیم ناکم کاپ
 ےنپا ہکات أُوہ ِرہاظ راب کیا ںیم رِخآ ےک ںونامز َبا رگم ۔٢٦۔۔ےرک نابُرق راب راب وک پآ
 ںوگول تُہب راب کیا یھب حیِسم حرط یُسا ۔٢٨۔ےد اٹِم وک هانُگ ےس ےنرک نابُرق وک پآ
 ۔۔۔ رک وہ نابُرق ےئِل ےک ےناھُٹا هانُگ ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 فیلکت یک حرط یسک ںیم رس ےک سا ای وہ رامیب ںیم مت یئوک رگا روا ۔۔۔۔٭ ٢:١٩٦ ةرقبلا
 ۔ےرک ینابرق ای ےد ہقدص ای ےھکر ےزور ےلدب ےک سا )وت ےلاڈنم رس هو رگا( وت وہ
 حبذ ےک( یشیوم ںایاپ راہچ ںیم مولعم مایا )ےک ینابرق( روا ۔٢٨۔۔۔۔٭٣Y روا ٢٢:٢٨ جحلا
 ؤاھک یھب دوخ مت ےس ںیم سا ۔ںیل مان اک ادخ رپ نا ںیہ ےئید وک نا ےن ادخ وج )تقو ےک
 ررقم قیرط اک ینابرق ےئل ےک تُما رہ ےن مہ روا ۔٣Y۔۔ؤالھک یھب وک هدنامرد ریقف روا
 ۔ےہ ایدرک
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 مک زا مک ںیم یگدنز ینپا هو ہک ےہ اتھکر عقوت  ےس ںورادنامیا ادُخ ایک
 )جح( ؟ںیئاج ےئلیک ترایز رپ ماقُم سدقُم راب کیا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ہن ِرہاب وت ےہ ںیم نابایِب هو وھکید ہک ںیہک ےس ُمت هو رگا َسپ ۔٢٦۔۔۔۔٭ ٢٦ ۔ ٢Y:٢Y یتم
 ۔اناج
 هو ہک رک نیقی اک تاب یریم ! تروع ےا اہک ےس ُسا ےن عوسی ۔٢١۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١٩:Y انحُوی
 ادُخ ۔٢Y۔ںیم ملشوری ہن روا ےگورک شتسرپ یک پاب رپ ڑاہپ سِا وت ہن مت ہک ےہ اتآ تقو
 ۔ںیرک شتسرپ ےس یئاچس روا حوُرراتسرپ ُسا ہک ےہ رورض روا ےہ حوُر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ورک اروپ وک ےرمع روا جح ےئل ےک )یدونشوخ یک( ادخ روا ۔۔۔۔٭ ٢:١٩٦ ةرقبلا
 ےناج کت رھگ سا وج ہک ےہ )ضرف ینعی( قح اک ادخ رپ ںوگول روا ۔۔۔۔٭ ٣:٩b نارمع لا
 ۔ےرک جح اک سا هو ےھکر رودقم اک
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 راب کیا ںیم لاس هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںوگول یھب یھبا ادُخ ایک
 )ینابُرق( ؟ںیرک شیپ ںاینابُرق یک ںوروناج

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 وس ۔اتید ںیم ہنرو ںیہن یدونشوُخ یریت ںیم ینابُرق ہکنویک ۔١٦۔۔۔۔٭ ١b ۔ ۵١:١٦  رُوبز
 ُوت ادُخ َےا ۔ےہ ینابُرق یک ادُخ حُور ہتسِکش ۔١٨۔ںیہن یشوُخ ھچُک ےھجت ےس ینابُرق ینتخ
 ۔اگیناج ہن ریِقح لِد ہتسخ روا ہتسکِش
 رک ےل نوُخ یہ انپا ہکلب ۔١٢۔۔حیِسم بج نِکیل ۔١١۔۔۔۔ ٭٢٨ ۔ ٢۵ روا ١٢ ۔ ٩:١١ ںویناربع
 ےنپا هو ہک ںیِہن ہی ۔٢۵۔۔۔یئارک یصالخ یدبا روا ایگ وہ لِخاد راب یہ کیا ںیم ناکم کاپ
 ےنپا ہکات أُوہ ِرہاظ راب کیا ںیم رِخآ ےک ںونامز َبا رگم ۔٢٦۔۔ےرک نابُرق راب راب وک پآ
 ںوگول تُہب راب کیا یھب حیِسم حرط یُسا ۔٢٨۔ےد اٹِم وک هانُگ ےس ےنرک نابُرق وک پآ
 ۔۔۔ رک وہ نابُرق ےئِل ےک ےناھُٹا هانُگ ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 فیلکت یک حرط یسک ںیم رس ےک سا ای وہ رامیب ںیم مت یئوک رگا روا ۔۔۔۔٭ ٢:١٩٦ ةرقبلا
 ۔ےرک ینابرق ای ےد ہقدص ای ےھکر ےزور ےلدب ےک سا )وت ےلاڈنم رس هو رگا( وت وہ
 حبذ ےک( یشیوم ںایاپ راہچ ںیم مولعم مایا )ےک ینابرق( روا ۔٢٨۔۔۔۔٭٣Y روا ٢٢:٢٨ جحلا
 ؤاھک یھب دوخ مت ےس ںیم سا ۔ںیل مان اک ادخ رپ نا ںیہ ےئید وک نا ےن ادخ وج )تقو ےک
 ررقم قیرط اک ینابرق ےئل ےک تُما رہ ےن مہ روا ۔٣Y۔۔ؤالھک یھب وک هدنامرد ریقف روا
 ۔ےہ ایدرک
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 ُنا ہی ایک وت ےہ اتھکر لاوس تباب یک تاب یسک ںیم لبئاب ناملسُم رگا
 تباب یک سِا ےس یدوہی یسک ای یحیسم هو ہک ےہ بسانُم ےئلیک
  ؟ںیھچُوپ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 وج روا وھجَمَس ّسدقُم ںیم ںولِد ےنپا رک ناج دنوادُخ وک حیِسم ہکلب ۔۔۔٭ ٣:١۵ سرطپ ١
 تقو رہ ےئِل ےک ےنید باوج وک ُسا ےرک تفایرد ہجو یک دیُِما یراہُمت ےس ُمت یئوک
 ۔ ھتاس ےک فوخ روا مِلح رگم وہر دِعتسُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ھچک ےہ یک لزان رپ مت ےن مہ وج ںیم ےراب )ےک باتک( سا وک مت رگا ۔۔۔۔٭ ١٠:٩Y سنُوی
 ۔ول ھچوپ ےس نا ںیہ ےتھڑپ ںیباتک )یئوہ یرُتا( یک ےلہپ ےس مت گول وج وت وہ کش
 ںولاو ےنرک کش زگرہ مت وت ےہ اکچآ قح ساپ ےراہمت ےس فرط یک راگدرورپ ےراہمت
 ۔انوہ ہن ںیم
 یک نج اھت اجیھب رک انب ربمغیپ وک یہ ںودرم ےلہپ ےس مت ےن مہ روا ۔۔۔۔٭ Y٣:١٦ لحنلا

 ۔ول ھچوپ ےس باتک لہا وت ےتناج ںیہن گول مت رگا ےھت ےترک اجیھب یحو مہ فرط
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 یک تاب یسک  ںیم کیا یسک ےس ںیم ںوباتک کاپ صخش یئوک رگا
 تالاوس ہنارادتناید وک ںورادنامیا ایک وت ےہ اتھکر  ضارتعا تباب
 اترک ہن دنسپ وک تاباوج هو رگا ےئہاچ انرک زیرُگ ےس ےناج ےھچُوپ
  ؟وہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںوہُنا ہکنُویِک ےھت تاذ کیِن ےس ںویِدوُہی ےک ےکیُِنلّسِھت گول ہی ۔١١۔۔۔۔٭ ١١:١b لامعا
 ہک ےھت ےترک قیِقحت ںیم ّسدقُم باتِک زورب زور روا ایِک لُوُبق وک مالک ےس قوش ےڑب ےن
 ۔ںیہ حرط یِسا ںیتاب ہی ایآ

 هو ہک ٔوامآ وک ںوحوُر ہکلب ورک ہن نیِقی اک حوُر کیا رہ !وزیزِع َےا ۔١۔۔۔۔٭ ١:Y انحُوی ١
 ےئُوہ ےڑھک لِکن ںیم ایُند یبن ےٹوُھج ےس تُہب ہکنُویِک ںیِہن ای ںیہ ےس فرط یک ادُخ
 ۔ںیہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سج ،ورک لاوس ےک حرط یسا ےس ربمغیپ ےنپا ہک وہ ےتہاچ ہی مت ایک ۔۔۔۔٭ ٢:٨٠١ ةرقبلا
 رک ڑوھچ( نامیا ےن صخش سج روا ۔ےھت ےئگ ےئک ےس ٰیسوم ےلہپ لاوس ےک حرط
 ۔ایگ کٹھب ےس ےتسر ےھدیس هو ،ایل رفک ےلدب ےک )سا
 رگا ہک ورک لاوس تم ںیم ےراب ےک ںوزیچ یسیا !ونموم ۔١٠١۔۔۔۔٭ ١٠٢ ۔ ۵:١٠١ هدئاملا
 ےنوہ لزان ےک نآرق رگا روا ںیگل یرب ںیہمت وت ںیئاج ید رک رہاظ رپ مت )ںیتقیقح یک نا(
 حرط سا ۔١٠٢۔یگ ںیئاج ید رک یھب رہاظ رپ مت وت ےگ وھچوپ ںیتاب یسیا ںیم مایا ےک
 ےس نا رھپ )وت ںیئگ یئاتب بج رگم( ںیھت یھچوپ یھب ےن ںوگول ےلہپ ےس مت ںیتاب یک
 ۔ےئگ وہ رکنم
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 ُنا ہی ایک وت ےہ اتھکر لاوس تباب یک تاب یسک ںیم لبئاب ناملسُم رگا
 تباب یک سِا ےس یدوہی یسک ای یحیسم هو ہک ےہ بسانُم ےئلیک
  ؟ںیھچُوپ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 وج روا وھجَمَس ّسدقُم ںیم ںولِد ےنپا رک ناج دنوادُخ وک حیِسم ہکلب ۔۔۔٭ ٣:١۵ سرطپ ١
 تقو رہ ےئِل ےک ےنید باوج وک ُسا ےرک تفایرد ہجو یک دیُِما یراہُمت ےس ُمت یئوک
 ۔ ھتاس ےک فوخ روا مِلح رگم وہر دِعتسُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ھچک ےہ یک لزان رپ مت ےن مہ وج ںیم ےراب )ےک باتک( سا وک مت رگا ۔۔۔۔٭ ١٠:٩Y سنُوی
 ۔ول ھچوپ ےس نا ںیہ ےتھڑپ ںیباتک )یئوہ یرُتا( یک ےلہپ ےس مت گول وج وت وہ کش
 ںولاو ےنرک کش زگرہ مت وت ےہ اکچآ قح ساپ ےراہمت ےس فرط یک راگدرورپ ےراہمت
 ۔انوہ ہن ںیم
 یک نج اھت اجیھب رک انب ربمغیپ وک یہ ںودرم ےلہپ ےس مت ےن مہ روا ۔۔۔۔٭ Y٣:١٦ لحنلا

 ۔ول ھچوپ ےس باتک لہا وت ےتناج ںیہن گول مت رگا ےھت ےترک اجیھب یحو مہ فرط
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 یک تاب یسک  ںیم کیا یسک ےس ںیم ںوباتک کاپ صخش یئوک رگا
 تالاوس ہنارادتناید وک ںورادنامیا ایک وت ےہ اتھکر  ضارتعا تباب
 اترک ہن دنسپ وک تاباوج هو رگا ےئہاچ انرک زیرُگ ےس ےناج ےھچُوپ
  ؟وہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںوہُنا ہکنُویِک ےھت تاذ کیِن ےس ںویِدوُہی ےک ےکیُِنلّسِھت گول ہی ۔١١۔۔۔۔٭ ١١:١b لامعا
 ہک ےھت ےترک قیِقحت ںیم ّسدقُم باتِک زورب زور روا ایِک لُوُبق وک مالک ےس قوش ےڑب ےن
 ۔ںیہ حرط یِسا ںیتاب ہی ایآ

 هو ہک ٔوامآ وک ںوحوُر ہکلب ورک ہن نیِقی اک حوُر کیا رہ !وزیزِع َےا ۔١۔۔۔۔٭ ١:Y انحُوی ١
 ےئُوہ ےڑھک لِکن ںیم ایُند یبن ےٹوُھج ےس تُہب ہکنُویِک ںیِہن ای ںیہ ےس فرط یک ادُخ
 ۔ںیہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سج ،ورک لاوس ےک حرط یسا ےس ربمغیپ ےنپا ہک وہ ےتہاچ ہی مت ایک ۔۔۔۔٭ ٢:٨٠١ ةرقبلا
 رک ڑوھچ( نامیا ےن صخش سج روا ۔ےھت ےئگ ےئک ےس ٰیسوم ےلہپ لاوس ےک حرط
 ۔ایگ کٹھب ےس ےتسر ےھدیس هو ،ایل رفک ےلدب ےک )سا
 رگا ہک ورک لاوس تم ںیم ےراب ےک ںوزیچ یسیا !ونموم ۔١٠١۔۔۔۔٭ ١٠٢ ۔ ۵:١٠١ هدئاملا
 ےنوہ لزان ےک نآرق رگا روا ںیگل یرب ںیہمت وت ںیئاج ید رک رہاظ رپ مت )ںیتقیقح یک نا(
 حرط سا ۔١٠٢۔یگ ںیئاج ید رک یھب رہاظ رپ مت وت ےگ وھچوپ ںیتاب یسیا ںیم مایا ےک
 ےس نا رھپ )وت ںیئگ یئاتب بج رگم( ںیھت یھچوپ یھب ےن ںوگول ےلہپ ےس مت ںیتاب یک
 ۔ےئگ وہ رکنم
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 ُنا ہی ایک وت ےہ اتھکر لاوس تباب یک تاب یسک ںیم لبئاب ناملسُم رگا
 تباب یک سِا ےس یدوہی یسک ای یحیسم هو ہک ےہ بسانُم ےئلیک
  ؟ںیھچُوپ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 وج روا وھجَمَس ّسدقُم ںیم ںولِد ےنپا رک ناج دنوادُخ وک حیِسم ہکلب ۔۔۔٭ ٣:١۵ سرطپ ١
 تقو رہ ےئِل ےک ےنید باوج وک ُسا ےرک تفایرد ہجو یک دیُِما یراہُمت ےس ُمت یئوک
 ۔ ھتاس ےک فوخ روا مِلح رگم وہر دِعتسُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ھچک ےہ یک لزان رپ مت ےن مہ وج ںیم ےراب )ےک باتک( سا وک مت رگا ۔۔۔۔٭ ١٠:٩Y سنُوی
 ۔ول ھچوپ ےس نا ںیہ ےتھڑپ ںیباتک )یئوہ یرُتا( یک ےلہپ ےس مت گول وج وت وہ کش
 ںولاو ےنرک کش زگرہ مت وت ےہ اکچآ قح ساپ ےراہمت ےس فرط یک راگدرورپ ےراہمت
 ۔انوہ ہن ںیم
 یک نج اھت اجیھب رک انب ربمغیپ وک یہ ںودرم ےلہپ ےس مت ےن مہ روا ۔۔۔۔٭ Y٣:١٦ لحنلا

 ۔ول ھچوپ ےس باتک لہا وت ےتناج ںیہن گول مت رگا ےھت ےترک اجیھب یحو مہ فرط
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 یک تاب یسک  ںیم کیا یسک ےس ںیم ںوباتک کاپ صخش یئوک رگا
 تالاوس ہنارادتناید وک ںورادنامیا ایک وت ےہ اتھکر  ضارتعا تباب
 اترک ہن دنسپ وک تاباوج هو رگا ےئہاچ انرک زیرُگ ےس ےناج ےھچُوپ
  ؟وہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںوہُنا ہکنُویِک ےھت تاذ کیِن ےس ںویِدوُہی ےک ےکیُِنلّسِھت گول ہی ۔١١۔۔۔۔٭ ١١:١b لامعا
 ہک ےھت ےترک قیِقحت ںیم ّسدقُم باتِک زورب زور روا ایِک لُوُبق وک مالک ےس قوش ےڑب ےن
 ۔ںیہ حرط یِسا ںیتاب ہی ایآ

 هو ہک ٔوامآ وک ںوحوُر ہکلب ورک ہن نیِقی اک حوُر کیا رہ !وزیزِع َےا ۔١۔۔۔۔٭ ١:Y انحُوی ١
 ےئُوہ ےڑھک لِکن ںیم ایُند یبن ےٹوُھج ےس تُہب ہکنُویِک ںیِہن ای ںیہ ےس فرط یک ادُخ
 ۔ںیہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سج ،ورک لاوس ےک حرط یسا ےس ربمغیپ ےنپا ہک وہ ےتہاچ ہی مت ایک ۔۔۔۔٭ ٢:٨٠١ ةرقبلا
 رک ڑوھچ( نامیا ےن صخش سج روا ۔ےھت ےئگ ےئک ےس ٰیسوم ےلہپ لاوس ےک حرط
 ۔ایگ کٹھب ےس ےتسر ےھدیس هو ،ایل رفک ےلدب ےک )سا
 رگا ہک ورک لاوس تم ںیم ےراب ےک ںوزیچ یسیا !ونموم ۔١٠١۔۔۔۔٭ ١٠٢ ۔ ۵:١٠١ هدئاملا
 ےنوہ لزان ےک نآرق رگا روا ںیگل یرب ںیہمت وت ںیئاج ید رک رہاظ رپ مت )ںیتقیقح یک نا(
 حرط سا ۔١٠٢۔یگ ںیئاج ید رک یھب رہاظ رپ مت وت ےگ وھچوپ ںیتاب یسیا ںیم مایا ےک
 ےس نا رھپ )وت ںیئگ یئاتب بج رگم( ںیھت یھچوپ یھب ےن ںوگول ےلہپ ےس مت ںیتاب یک
 ۔ےئگ وہ رکنم
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 ُنا ہی ایک وت ےہ اتھکر لاوس تباب یک تاب یسک ںیم لبئاب ناملسُم رگا
 تباب یک سِا ےس یدوہی یسک ای یحیسم هو ہک ےہ بسانُم ےئلیک
  ؟ںیھچُوپ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 وج روا وھجَمَس ّسدقُم ںیم ںولِد ےنپا رک ناج دنوادُخ وک حیِسم ہکلب ۔۔۔٭ ٣:١۵ سرطپ ١
 تقو رہ ےئِل ےک ےنید باوج وک ُسا ےرک تفایرد ہجو یک دیُِما یراہُمت ےس ُمت یئوک
 ۔ ھتاس ےک فوخ روا مِلح رگم وہر دِعتسُم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ھچک ےہ یک لزان رپ مت ےن مہ وج ںیم ےراب )ےک باتک( سا وک مت رگا ۔۔۔۔٭ ١٠:٩Y سنُوی
 ۔ول ھچوپ ےس نا ںیہ ےتھڑپ ںیباتک )یئوہ یرُتا( یک ےلہپ ےس مت گول وج وت وہ کش
 ںولاو ےنرک کش زگرہ مت وت ےہ اکچآ قح ساپ ےراہمت ےس فرط یک راگدرورپ ےراہمت
 ۔انوہ ہن ںیم
 یک نج اھت اجیھب رک انب ربمغیپ وک یہ ںودرم ےلہپ ےس مت ےن مہ روا ۔۔۔۔٭ Y٣:١٦ لحنلا

 ۔ول ھچوپ ےس باتک لہا وت ےتناج ںیہن گول مت رگا ےھت ےترک اجیھب یحو مہ فرط
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 یک تاب یسک  ںیم کیا یسک ےس ںیم ںوباتک کاپ صخش یئوک رگا
 تالاوس ہنارادتناید وک ںورادنامیا ایک وت ےہ اتھکر  ضارتعا تباب
 اترک ہن دنسپ وک تاباوج هو رگا ےئہاچ انرک زیرُگ ےس ےناج ےھچُوپ
  ؟وہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںوہُنا ہکنُویِک ےھت تاذ کیِن ےس ںویِدوُہی ےک ےکیُِنلّسِھت گول ہی ۔١١۔۔۔۔٭ ١١:١b لامعا
 ہک ےھت ےترک قیِقحت ںیم ّسدقُم باتِک زورب زور روا ایِک لُوُبق وک مالک ےس قوش ےڑب ےن
 ۔ںیہ حرط یِسا ںیتاب ہی ایآ

 هو ہک ٔوامآ وک ںوحوُر ہکلب ورک ہن نیِقی اک حوُر کیا رہ !وزیزِع َےا ۔١۔۔۔۔٭ ١:Y انحُوی ١
 ےئُوہ ےڑھک لِکن ںیم ایُند یبن ےٹوُھج ےس تُہب ہکنُویِک ںیِہن ای ںیہ ےس فرط یک ادُخ
 ۔ںیہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سج ،ورک لاوس ےک حرط یسا ےس ربمغیپ ےنپا ہک وہ ےتہاچ ہی مت ایک ۔۔۔۔٭ ٢:٨٠١ ةرقبلا
 رک ڑوھچ( نامیا ےن صخش سج روا ۔ےھت ےئگ ےئک ےس ٰیسوم ےلہپ لاوس ےک حرط
 ۔ایگ کٹھب ےس ےتسر ےھدیس هو ،ایل رفک ےلدب ےک )سا
 رگا ہک ورک لاوس تم ںیم ےراب ےک ںوزیچ یسیا !ونموم ۔١٠١۔۔۔۔٭ ١٠٢ ۔ ۵:١٠١ هدئاملا
 ےنوہ لزان ےک نآرق رگا روا ںیگل یرب ںیہمت وت ںیئاج ید رک رہاظ رپ مت )ںیتقیقح یک نا(
 حرط سا ۔١٠٢۔یگ ںیئاج ید رک یھب رہاظ رپ مت وت ےگ وھچوپ ںیتاب یسیا ںیم مایا ےک
 ےس نا رھپ )وت ںیئگ یئاتب بج رگم( ںیھت یھچوپ یھب ےن ںوگول ےلہپ ےس مت ںیتاب یک
 ۔ےئگ وہ رکنم
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 روا ںوتواہک یتیاور یک ںویمدآ  ایک ،رک ٹہ ےس ےفشاکُم یہلا
 روا ترورض ےئلیک یراکناج روط بسانُم یک ںوباتک کاپ یک تاحیرشت
 )ثیداحا( ؟ےئہاچ اناج انادرگ ہسورھب ِلباق

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
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 وت انب مالک اسیا وت ںیہ ےچس ہی رگا ۔٣Y۔ےتھکر ںیہن نامیا )رپ ادخ( ہی ہک ےہ ہی تاب

 ۔ںیئال
 ےک  ثیداحا ےلاو ےنوہ لامعتسا رثکا روا ہسورھب ِلباق هدایز ےس بس ںیم مالسا :ٹون
 یلع دمحُم ؛)٨٣٣ یڈ( مشاہ ِنبا ؛)bb۵ یڈ( دؤاد وبا ،)b٦٨ یڈ( قاحسا ِنبا  ںیم ےعومجم
 ؛)٨٩٢ یڈ( یذمرت لا ؛)٨٨٦ یڈ( ہجام ِنبا ؛)٨b۵ یڈ( ملسُم حیحص ؛)٨b٠ یڈ( یراُخب
 نارود ےک یگدنز یک دمحُم یھب صخش یئوک ےس ںیم ِنا ؛)٩٢٣ یڈ( یربط رفعج ُوبا
 ۔)٦٣٢ ۔ ۵b٠( اہر بیرق ےک ُسا ہن روا اھت ںیہن
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 یمرگرس  ںیم رود ےک جآ هو ہک ےہ اترک عقوت ےس ںورادنامیا ادُخ ایک
 ؟ںیرک راچرپ اک نامیا ےنپا روا ںیرک تدابع ےھٹکا ےس

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 روا ےٹَیب روا پاب وک ُنا روا ٔوانب درِگاش وک ںومَوق بس رک اج ُمت َسپ ۔۔۔۔٭ ٢٨:١٩ یتم
 ۔ود ہمِستپب ےس مان ےک سُدقلا ُحوُر
 سامتلِا ادُخ ےس ہلیِسو ےرامہ ایوگ ۔ںیہ یچلیا ےک حیِسم مہ َسپ ۔٢٠۔۔۔۔٭ ۵:٢٠ ںویھتنرک ٢
  ۔ےہ اترک
 وک ُسا ےرک تفایرد ہجو یک دیُِما یراہُمت ےس ُمت یئوک وج روا ۔۔۔۔٭ ٣:١۵ سرطپ ١
 ۔ ھتاس ےک فوخ روا مِلح رگم وہر دِعتسُم تقو رہ ےئِل ےک ےنید باوج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہکات اجیھب رک ےد قح نید روا تیادہ وک ربمغیپ ےنپا ےن سج ےہ وت یہو ۔۔۔۔٭ ٩:٣٣ ہبوتلا
 ۔ےرک بلاغ رپ ںونید مامت )ےک ایند( وک )نید( سا
 راگدرورپ ےنپا ےس تحیصن کین روا شناد وک ںوگول )ربمغیپ ےا(۔۔۔۔٭ ١٦:١٢۵ لحنلا
 ۔ورک هرظانم ےس نا ےس قیرط ےھچا یہ تہب روا ۔ؤالب فرط یک ےتسر ےک
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 ، ںوکلسم ،ںوقرف فلتخم هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ادُخ ایک
 ؟ںوہ میسقت ںیم ںوہورگ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےک مان ےک ُسا ےہ دنوادُخ ارامہ وج حیِسم عوُِسی !ویِئاھب َےا با ۔۔۔۔٭ ١:١٠ ںویھتنرک ١
 ںوہ ہن ےقرفت ںیم ُمت روا وہک تاب یہ کیا بس ہک ںُوہ اترک سامتلِا ےس ُمت ںیَم ےس ہلیِسو
 ۔وہر ےنب لِماک رکوہ ےئار کی روا لِ◌ دکی مہاب ہکلب

 روا دسح ںیم ُمت بج ہک ےئِل سِا ۔وہ ینامسِج کت یھبا ہکنُویِک ۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ٣:٣ ںویھتنرک ١
 بج ہک ےئِل سِا ۔Y؟ےلچ ہن رپ قیِرط یناسنِا روا ےئُوہ ںیِہن ینامسِج ُمت ایک وت ےہ اڑگھج
 ُمت ایک وت ںُوہ اک سّولپا ںیَم ہک ےہ اتہک ارسُود روا ںُوہ اک ُسلَوپ ںیَم ہک ےہ اتہک کیا
 ؟ےئُوہ ہن ناسنِا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انہر ےڑکپ طوبضم وک )یسر یک تیادہ( یک ادخ رک لم بس روا ۔۔۔۔٭ ٣:١٠٣ نارمع لا
 .انوہ ہن قرفتم روا
 یئک یئک روا ےلاکن ےتسر )ےس تہب( ںیم نید ےنپا ےن ںوگول نج ۔۔۔۔٭ ٦:١۵٩ ماعنالا
 ےترک هو ھچک وج رھپ ےلاوح ےک ادخ ماک اک نا ںیہن ماک ھچک وک مت ےس نا ےئگ وہ ےقرف
 ۔اگ ےئاتب )بس( وک نا هو ںیہ ےہر
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 ہک ںیہ یترک یئازفا ہلصوح یک ںوگول وج ںیہ تایآ ںیم ںوباتک کاپ ایک
 ؟ںیہر نامداش روا شوُخ ںاہی ںیم یگدنز سِا ںیم اینُد هو

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 یشوُخ ادس هو ۔ںوہ نامداش ںیہ ےتھکر اسورھب رپ ھجت وج بس هو نکیل۔۔۔۔٭ ۵:١١ رُوبز
 ںیہ ےتھکر تبحم ےس مان ےریت وج روا ےہ اترک تیامح یک ُنا ُوت ہکنویک ںیراکل ےس
 ۔ںیہر داش ںیم ھجت
 لیم روا یزابتسار ہکلب ںیِہن رپ ےنیپ ےناھک یہاشداب یک ادُخ ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١b:١Y ںویمور
 ۔ےہ یتوہ ےس فرط یک سُدقلا ُحوُر وج ےہ فُوقوُم رپ یشوُخ ُسا روا پالِم
 ۔وہر شوُخ ہک ںُوہ اتہک رِھپ ۔وہر شوُخ تقو رہ ںیم دنوادُخ۔۔۔۔٭ Y:Y ںویئپلف
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک )مارتحاو( تزع ںایویب یراہمت روا مت ہک )اگ ےئاج اہک ےس نا(۔۔۔۔٭ b٠:Y٣ فورحزلا
 ۔ؤاجوہ لخاد ںیم تشہب ھتاس
 شوخ روا یگزات روا اگ ےلاچب ےس یتخس یک ند سا وک نا ادخ وت۔۔۔۔٭ b٦:١١ ناسنالا
 ۔اگ ےئامرف تیانع یلد
 تقو ےلاو ےنآ  هو ںیہ یترک تاب تباب یک ےناپ ینامداش  وج تایآ دحاو ںیم نآُرق :ٹون
 ۔ےہ ہلاوح اک یگدنز ںیم
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 ، ںوکلسم ،ںوقرف فلتخم هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ادُخ ایک
 ؟ںوہ میسقت ںیم ںوہورگ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےک مان ےک ُسا ےہ دنوادُخ ارامہ وج حیِسم عوُِسی !ویِئاھب َےا با ۔۔۔۔٭ ١:١٠ ںویھتنرک ١
 ںوہ ہن ےقرفت ںیم ُمت روا وہک تاب یہ کیا بس ہک ںُوہ اترک سامتلِا ےس ُمت ںیَم ےس ہلیِسو
 ۔وہر ےنب لِماک رکوہ ےئار کی روا لِ◌ دکی مہاب ہکلب

 روا دسح ںیم ُمت بج ہک ےئِل سِا ۔وہ ینامسِج کت یھبا ہکنُویِک ۔٣۔۔۔۔٭ Y ۔ ٣:٣ ںویھتنرک ١
 بج ہک ےئِل سِا ۔Y؟ےلچ ہن رپ قیِرط یناسنِا روا ےئُوہ ںیِہن ینامسِج ُمت ایک وت ےہ اڑگھج
 ُمت ایک وت ںُوہ اک سّولپا ںیَم ہک ےہ اتہک ارسُود روا ںُوہ اک ُسلَوپ ںیَم ہک ےہ اتہک کیا
 ؟ےئُوہ ہن ناسنِا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انہر ےڑکپ طوبضم وک )یسر یک تیادہ( یک ادخ رک لم بس روا ۔۔۔۔٭ ٣:١٠٣ نارمع لا
 .انوہ ہن قرفتم روا
 یئک یئک روا ےلاکن ےتسر )ےس تہب( ںیم نید ےنپا ےن ںوگول نج ۔۔۔۔٭ ٦:١۵٩ ماعنالا
 ےترک هو ھچک وج رھپ ےلاوح ےک ادخ ماک اک نا ںیہن ماک ھچک وک مت ےس نا ےئگ وہ ےقرف
 ۔اگ ےئاتب )بس( وک نا هو ںیہ ےہر
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 .انوہ ہن قرفتم روا
 یئک یئک روا ےلاکن ےتسر )ےس تہب( ںیم نید ےنپا ےن ںوگول نج ۔۔۔۔٭ ٦:١۵٩ ماعنالا
 ےترک هو ھچک وج رھپ ےلاوح ےک ادخ ماک اک نا ںیہن ماک ھچک وک مت ےس نا ےئگ وہ ےقرف
 ۔اگ ےئاتب )بس( وک نا هو ںیہ ےہر
 

 ٭148  ٨±١

 ہک ںیہ یترک یئازفا ہلصوح یک ںوگول وج ںیہ تایآ ںیم ںوباتک کاپ ایک
 ؟ںیہر نامداش روا شوُخ ںاہی ںیم یگدنز سِا ںیم اینُد هو

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 یشوُخ ادس هو ۔ںوہ نامداش ںیہ ےتھکر اسورھب رپ ھجت وج بس هو نکیل۔۔۔۔٭ ۵:١١ رُوبز
 ںیہ ےتھکر تبحم ےس مان ےریت وج روا ےہ اترک تیامح یک ُنا ُوت ہکنویک ںیراکل ےس
 ۔ںیہر داش ںیم ھجت
 لیم روا یزابتسار ہکلب ںیِہن رپ ےنیپ ےناھک یہاشداب یک ادُخ ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١b:١Y ںویمور
 ۔ےہ یتوہ ےس فرط یک سُدقلا ُحوُر وج ےہ فُوقوُم رپ یشوُخ ُسا روا پالِم
 ۔وہر شوُخ ہک ںُوہ اتہک رِھپ ۔وہر شوُخ تقو رہ ںیم دنوادُخ۔۔۔۔٭ Y:Y ںویئپلف
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک )مارتحاو( تزع ںایویب یراہمت روا مت ہک )اگ ےئاج اہک ےس نا(۔۔۔۔٭ b٠:Y٣ فورحزلا
 ۔ؤاجوہ لخاد ںیم تشہب ھتاس
 شوخ روا یگزات روا اگ ےلاچب ےس یتخس یک ند سا وک نا ادخ وت۔۔۔۔٭ b٦:١١ ناسنالا
 ۔اگ ےئامرف تیانع یلد
 تقو ےلاو ےنآ  هو ںیہ یترک تاب تباب یک ےناپ ینامداش  وج تایآ دحاو ںیم نآُرق :ٹون
 ۔ےہ ہلاوح اک یگدنز ںیم
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 ، ںوکلسم ،ںوقرف فلتخم هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ادُخ ایک
 ؟ںوہ میسقت ںیم ںوہورگ
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 بج ہک ےئِل سِا ۔Y؟ےلچ ہن رپ قیِرط یناسنِا روا ےئُوہ ںیِہن ینامسِج ُمت ایک وت ےہ اڑگھج
 ُمت ایک وت ںُوہ اک سّولپا ںیَم ہک ےہ اتہک ارسُود روا ںُوہ اک ُسلَوپ ںیَم ہک ےہ اتہک کیا
 ؟ےئُوہ ہن ناسنِا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 یئک یئک روا ےلاکن ےتسر )ےس تہب( ںیم نید ےنپا ےن ںوگول نج ۔۔۔۔٭ ٦:١۵٩ ماعنالا
 ےترک هو ھچک وج رھپ ےلاوح ےک ادخ ماک اک نا ںیہن ماک ھچک وک مت ےس نا ےئگ وہ ےقرف
 ۔اگ ےئاتب )بس( وک نا هو ںیہ ےہر
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 ؟ںیہر نامداش روا شوُخ ںاہی ںیم یگدنز سِا ںیم اینُد هو
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 اتید افش ینامسج وک ںوگول  ادُخ ںاہج ںیہ ںیلاثم یئوک ںیم ںوباتک کاپ
 ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ۔ںُوہ یفاش اریت دنوادُخ َںیم ںیم ہکنویک۔۔۔۔٭ ١۵:٢٦ جورخ
 وک تمعن یسِک یک ُسا روا ہہک کِرابُم وک دنوادُخ !ناج یریم َےا۔٢۔۔۔۔٭ ٣ ۔ ١٠٣:٢ رُوبز
 اتید افِش ےس ںویرامیب مامت ےھجت هو ۔ےہ اتشخب یراکدب یراس یریت هو ٣ ،رک ہن شومارف
 ۔ےہ
 اتید میِلعت ںیم ںوناخ تدابِع ےک ُنا روا اہر اترِھپ ںیم لیلگ مامت عوُِسی روا۔۔۔۔٭ ٢٣:Y یتم
 رہ روا یرامیب یک حرط رہ یک ںوگول روا اترک یدانم یک یربَخشوُخ یک یہاشداب روا

 ۔اہر اترک رود وک یروزمک یک حرط
 روا ںویِئاپراچ رکالال رپ ںوکڑس وک ںورامیِب گول ہک کت ںاہی۔١۵۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ ۵:١۵ لامعا
 ۔ ےھت ےتاج ےئِد رک ےّھچا بس هو روا۔١٦۔۔ےھت ےتید اٹل رپ ںولوٹھک
 تُّوق یک ےنید افِش وک بس ایک۔٣٠ ۔ےلاو ےنید افِش رِھپ۔٢٨۔۔۔۔٭ ٣٠ روا ١٢:٢٨ ںویھتنرک ١
 ؟یئُوہ تیانِع
 دمحُم نکیل  ںیہ ںیئافش جردنم ٢٦ ےس ںوھتاہ ےک عوسی فرص ںیم ےمان دہع ےئن :ٹون
 ۔ےہ ںیہن لاثم یئوک یک ےنید ںیئافش ےک ادُخ وک ںوگول  ںیم نآُرق ںیم یگدنز ِرود ےک
 

 ٭150  ١۵٠

 ہک ےہ اترک یئازفا ہلصوح یک ںورادنامیا ادُخ ںاہج ںیہ تایآ یئوک ایک
 ؟ںیرک لامعتسا اک  ںوناگ روا صقر ،یقیسوم ںیم شتسرپ ینپا هو

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 روا اناھکس وک لیئارسا ینب ےُسا ُوت روا ول ھکل ےیل ےنپا تیگ ہی ُمت وس۔۔۔۔٭٣١:١٩ انثعتسا
 ۔ ےہر هاوگ اریم فالخ ےک لیئارسا ینب تیگ ہی ہکات انید ارک ظفح وکُنا

 ۔٢۔ورام هرعن اک یشوُخ روُضُح ےک دنوادُخ بس !نیمز ِلہا َےا۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ١٠٠:١ رُوبز
 ۔وہ رضاح روُضُح ےکُسا ےئوہ ےتاگ
 روا ریِمازم ںیم سپآ روا۔١٩۔ٔواج ےتوہ روُمعم ےس حوُر ہکلب۔١٨۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ۵:١٨ ںویسفا
 ۔ورک اہر ےتاجب ےتاگ ےئِل ےک دنوادُخ ےس لِد روا ورک ایاگ ںیلزغ یناحوُر روا تیِگ
 یئاناد لامک روا ود ےنسب ےس ترثک ںیم ںولِد ےنپا وک مالک ےک حیِسم۔۔۔۔٭ ٣:١٦ ںویسلُک
 ےئِل ےک ادُخ ھتاس ےک لضف ںیم ںولِد ےنپا روا ورک تحیِصن روا میِلعت ںیم سپآ ےس
 ۔ٔواگ ںیلزغ یناحوُر روا تیِگ روا ریِمازم
 یئازفا ہلصوح یک ںوناگ روا صقر ،یقیسوم وج  ںیہ تایآ Y۵٠ یئوک ںیم لبئاب :ٹون
 ۔ےہ ںیہن یئوک یک حرط سِا ںیم نآُرق نکیل ںیہ یترک
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 اتید افش ینامسج وک ںوگول  ادُخ ںاہج ںیہ ںیلاثم یئوک ںیم ںوباتک کاپ
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 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
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 یئاناد لامک روا ود ےنسب ےس ترثک ںیم ںولِد ےنپا وک مالک ےک حیِسم۔۔۔۔٭ ٣:١٦ ںویسلُک
 ےئِل ےک ادُخ ھتاس ےک لضف ںیم ںولِد ےنپا روا ورک تحیِصن روا میِلعت ںیم سپآ ےس
 ۔ٔواگ ںیلزغ یناحوُر روا تیِگ روا ریِمازم
 یئازفا ہلصوح یک ںوناگ روا صقر ،یقیسوم وج  ںیہ تایآ Y۵٠ یئوک ںیم لبئاب :ٹون
 ۔ےہ ںیہن یئوک یک حرط سِا ںیم نآُرق نکیل ںیہ یترک

 
 

	

 ٭149  ٩±١

 اتید افش ینامسج وک ںوگول  ادُخ ںاہج ںیہ ںیلاثم یئوک ںیم ںوباتک کاپ
 ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ۔ںُوہ یفاش اریت دنوادُخ َںیم ںیم ہکنویک۔۔۔۔٭ ١۵:٢٦ جورخ
 وک تمعن یسِک یک ُسا روا ہہک کِرابُم وک دنوادُخ !ناج یریم َےا۔٢۔۔۔۔٭ ٣ ۔ ١٠٣:٢ رُوبز
 اتید افِش ےس ںویرامیب مامت ےھجت هو ۔ےہ اتشخب یراکدب یراس یریت هو ٣ ،رک ہن شومارف
 ۔ےہ
 اتید میِلعت ںیم ںوناخ تدابِع ےک ُنا روا اہر اترِھپ ںیم لیلگ مامت عوُِسی روا۔۔۔۔٭ ٢٣:Y یتم
 رہ روا یرامیب یک حرط رہ یک ںوگول روا اترک یدانم یک یربَخشوُخ یک یہاشداب روا

 ۔اہر اترک رود وک یروزمک یک حرط
 روا ںویِئاپراچ رکالال رپ ںوکڑس وک ںورامیِب گول ہک کت ںاہی۔١۵۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ ۵:١۵ لامعا
 ۔ ےھت ےتاج ےئِد رک ےّھچا بس هو روا۔١٦۔۔ےھت ےتید اٹل رپ ںولوٹھک
 تُّوق یک ےنید افِش وک بس ایک۔٣٠ ۔ےلاو ےنید افِش رِھپ۔٢٨۔۔۔۔٭ ٣٠ روا ١٢:٢٨ ںویھتنرک ١
 ؟یئُوہ تیانِع
 دمحُم نکیل  ںیہ ںیئافش جردنم ٢٦ ےس ںوھتاہ ےک عوسی فرص ںیم ےمان دہع ےئن :ٹون
 ۔ےہ ںیہن لاثم یئوک یک ےنید ںیئافش ےک ادُخ وک ںوگول  ںیم نآُرق ںیم یگدنز ِرود ےک
 

 ٭150  ١۵٠

 ہک ےہ اترک یئازفا ہلصوح یک ںورادنامیا ادُخ ںاہج ںیہ تایآ یئوک ایک
 ؟ںیرک لامعتسا اک  ںوناگ روا صقر ،یقیسوم ںیم شتسرپ ینپا هو

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 روا اناھکس وک لیئارسا ینب ےُسا ُوت روا ول ھکل ےیل ےنپا تیگ ہی ُمت وس۔۔۔۔٭٣١:١٩ انثعتسا
 ۔ ےہر هاوگ اریم فالخ ےک لیئارسا ینب تیگ ہی ہکات انید ارک ظفح وکُنا

 ۔٢۔ورام هرعن اک یشوُخ روُضُح ےک دنوادُخ بس !نیمز ِلہا َےا۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ١٠٠:١ رُوبز
 ۔وہ رضاح روُضُح ےکُسا ےئوہ ےتاگ
 روا ریِمازم ںیم سپآ روا۔١٩۔ٔواج ےتوہ روُمعم ےس حوُر ہکلب۔١٨۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ۵:١٨ ںویسفا
 ۔ورک اہر ےتاجب ےتاگ ےئِل ےک دنوادُخ ےس لِد روا ورک ایاگ ںیلزغ یناحوُر روا تیِگ
 یئاناد لامک روا ود ےنسب ےس ترثک ںیم ںولِد ےنپا وک مالک ےک حیِسم۔۔۔۔٭ ٣:١٦ ںویسلُک
 ےئِل ےک ادُخ ھتاس ےک لضف ںیم ںولِد ےنپا روا ورک تحیِصن روا میِلعت ںیم سپآ ےس
 ۔ٔواگ ںیلزغ یناحوُر روا تیِگ روا ریِمازم
 یئازفا ہلصوح یک ںوناگ روا صقر ،یقیسوم وج  ںیہ تایآ Y۵٠ یئوک ںیم لبئاب :ٹون
 ۔ےہ ںیہن یئوک یک حرط سِا ںیم نآُرق نکیل ںیہ یترک
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 تقو کیا یمدآ ہک ےہ تسرُد ہی ایک ،قباطُم ےک دصقم حضاو ےک ادُخ
 ؟ےھکر ںایویب هدایز ےس کیا ںیم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےئاج رھپ لد اکُسا ہک وہ ہن ات ےھکر ہن یھب ںایویب یس تہب هو روا۔۔۔۔٭ ١b:١b انثعتسا
 ۔ ےرک هریخذ یدناچ انوس ےیل ےنپا هو ہن روا

 انپا تروَع رہ روا یویِب ینپا درم رہ ےس ہشیدنا ےک یراکمارح نِکیل۔۔۔۔٭ ٢:b ںویھتنرک ١
 ۔ےّھکر رہوش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک ںویکڑل میتی ہک وہ فوخ اک تاب سا وک مت رگا روا۔٣۔۔۔۔٭ ٢Y روا ٣:Y اسنلا
 ای نیت نیت ای ود ود ںوہ دنسپ وک مت ںیتروع وج اوس ےک نا وت ےگوکسرک ہن فاصناےراب

 هو رگم )ںیہ مارح رپ مت( یھب ںیتروع یلاو رہوش روا۔٢Y۔۔۔۔ولرک حاکن ےس نا راچ راچ
 ۔ںیئاجآ ںیم ےضبق ےراہمت )رپ روط ےک ںویڈنول رک وہ ریسا( وج
 رتہب )ینرک( یوریپ یک ادخ ربمغیپ وک مت۔٢١۔۔۔۔٭ ۵٠ روا ٣٨ ،٣٣ ۔ ٣٢ ،٣٣:٢١ بازحالا
 نا ےن ادخ وج ںیہن یگنت ھچک ںیم ماک سا رپ ربمغیپ۔٣٨۔۔۔ویویب یک ربمغیپ ےا۔٣٢۔۔۔۔ےہ
 ینعی( ےد شخب وک ربمغیپ ںیئت ےنپا رگا تروع نموم یئوک روا۔۵٠۔ایدرک ررقم ےئل ےک
 هو( ںیہاچ انرک حاکن ےس نا یھب ربمغیپ ہکیطرشب )ےہاچ انآ ںیم حاکن ریغب ےک ےنیل رہم
 ۔ںیہن وک ںوناملسم بس ےہ وک یہ مت صاخ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا( تزاجا ہی )نکیل ےہ لالح یھب
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 رگا ےہ اتکس ھکر تاواسم ےس ںویویب ینپا رپ روط ہنکمم یمدآ ایک
 ؟ںوہ ںایویب دئاز ےس کیا ںیم تقو یہ کیا یک ُسا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ریغ یرسود روا ہبوبحم کیا روا ںوہ ںایویب ود یک درم یسک رگا۔۔۔۔٭ ٢١:١۵ انثعتسا
 ۔وہ ہبوبحم
 وت ۔٢b ؟ایک ںیہن هانگ ےس ںوتاب ِنا ےن نامیلُس لیئارِسا ِهاش ایک۔٢٦۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ١٣:٢٦ هایمحن
 ۔ایاسنھپ ںیم هانگ یھب ےُسا ےن ںوتروع یبنجا یھب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہن فاصناےراب ےک ںویکڑل میتی ہک وہ فوخ اک تاب سا وک مت رگا روا۔۔۔۔٭ ٣:Y اسنلا
 ےس نا راچ راچ ای نیت نیت ای ود ود ںوہ دنسپ وک مت ںیتروع وج اوس ےک نا وت ےگوکسرک
 وکسرک ہن کولس ںاسکی )ےس ںوتروع بس( ہک وہ ہشیدنا اک تاب سا رگا روا ۔ولرک حاکن
 ےس یفاصناےب مت ےس سا ۔وہ کلام مت ےک سج یڈنول ای )ےہ یفاک( تروع کیا وت ےگ
 ۔ےگ ؤاج چب
 وت ےگ وکسرک ںیہن یربارب زگرہ ںیم ںوتروع وہاچ یہ انتک اوخ مت روا۔۔۔۔٭ ١٢٩:Y اسنلا
 ۔انرک ہن یھب اسیا
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 هو رگم )ںیہ مارح رپ مت( یھب ںیتروع یلاو رہوش روا۔٢Y۔۔۔۔ولرک حاکن ےس نا راچ راچ
 ۔ںیئاجآ ںیم ےضبق ےراہمت )رپ روط ےک ںویڈنول رک وہ ریسا( وج
 رتہب )ینرک( یوریپ یک ادخ ربمغیپ وک مت۔٢١۔۔۔۔٭ ۵٠ روا ٣٨ ،٣٣ ۔ ٣٢ ،٣٣:٢١ بازحالا
 نا ےن ادخ وج ںیہن یگنت ھچک ںیم ماک سا رپ ربمغیپ۔٣٨۔۔۔ویویب یک ربمغیپ ےا۔٣٢۔۔۔۔ےہ
 ینعی( ےد شخب وک ربمغیپ ںیئت ےنپا رگا تروع نموم یئوک روا۔۵٠۔ایدرک ررقم ےئل ےک
 هو( ںیہاچ انرک حاکن ےس نا یھب ربمغیپ ہکیطرشب )ےہاچ انآ ںیم حاکن ریغب ےک ےنیل رہم
 ۔ںیہن وک ںوناملسم بس ےہ وک یہ مت صاخ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا( تزاجا ہی )نکیل ےہ لالح یھب
 

 ٭152  ١۵٢

 رگا ےہ اتکس ھکر تاواسم ےس ںویویب ینپا رپ روط ہنکمم یمدآ ایک
 ؟ںوہ ںایویب دئاز ےس کیا ںیم تقو یہ کیا یک ُسا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ریغ یرسود روا ہبوبحم کیا روا ںوہ ںایویب ود یک درم یسک رگا۔۔۔۔٭ ٢١:١۵ انثعتسا
 ۔وہ ہبوبحم
 وت ۔٢b ؟ایک ںیہن هانگ ےس ںوتاب ِنا ےن نامیلُس لیئارِسا ِهاش ایک۔٢٦۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ١٣:٢٦ هایمحن
 ۔ایاسنھپ ںیم هانگ یھب ےُسا ےن ںوتروع یبنجا یھب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہن فاصناےراب ےک ںویکڑل میتی ہک وہ فوخ اک تاب سا وک مت رگا روا۔۔۔۔٭ ٣:Y اسنلا
 ےس نا راچ راچ ای نیت نیت ای ود ود ںوہ دنسپ وک مت ںیتروع وج اوس ےک نا وت ےگوکسرک
 وکسرک ہن کولس ںاسکی )ےس ںوتروع بس( ہک وہ ہشیدنا اک تاب سا رگا روا ۔ولرک حاکن
 ےس یفاصناےب مت ےس سا ۔وہ کلام مت ےک سج یڈنول ای )ےہ یفاک( تروع کیا وت ےگ
 ۔ےگ ؤاج چب
 وت ےگ وکسرک ںیہن یربارب زگرہ ںیم ںوتروع وہاچ یہ انتک اوخ مت روا۔۔۔۔٭ ١٢٩:Y اسنلا
 ۔انرک ہن یھب اسیا

 
 

	

 ٭١۵١151

 تقو کیا یمدآ ہک ےہ تسرُد ہی ایک ،قباطُم ےک دصقم حضاو ےک ادُخ
 ؟ےھکر ںایویب هدایز ےس کیا ںیم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےئاج رھپ لد اکُسا ہک وہ ہن ات ےھکر ہن یھب ںایویب یس تہب هو روا۔۔۔۔٭ ١b:١b انثعتسا
 ۔ ےرک هریخذ یدناچ انوس ےیل ےنپا هو ہن روا

 انپا تروَع رہ روا یویِب ینپا درم رہ ےس ہشیدنا ےک یراکمارح نِکیل۔۔۔۔٭ ٢:b ںویھتنرک ١
 ۔ےّھکر رہوش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک ںویکڑل میتی ہک وہ فوخ اک تاب سا وک مت رگا روا۔٣۔۔۔۔٭ ٢Y روا ٣:Y اسنلا
 ای نیت نیت ای ود ود ںوہ دنسپ وک مت ںیتروع وج اوس ےک نا وت ےگوکسرک ہن فاصناےراب

 هو رگم )ںیہ مارح رپ مت( یھب ںیتروع یلاو رہوش روا۔٢Y۔۔۔۔ولرک حاکن ےس نا راچ راچ
 ۔ںیئاجآ ںیم ےضبق ےراہمت )رپ روط ےک ںویڈنول رک وہ ریسا( وج
 رتہب )ینرک( یوریپ یک ادخ ربمغیپ وک مت۔٢١۔۔۔۔٭ ۵٠ روا ٣٨ ،٣٣ ۔ ٣٢ ،٣٣:٢١ بازحالا
 نا ےن ادخ وج ںیہن یگنت ھچک ںیم ماک سا رپ ربمغیپ۔٣٨۔۔۔ویویب یک ربمغیپ ےا۔٣٢۔۔۔۔ےہ
 ینعی( ےد شخب وک ربمغیپ ںیئت ےنپا رگا تروع نموم یئوک روا۔۵٠۔ایدرک ررقم ےئل ےک
 هو( ںیہاچ انرک حاکن ےس نا یھب ربمغیپ ہکیطرشب )ےہاچ انآ ںیم حاکن ریغب ےک ےنیل رہم
 ۔ںیہن وک ںوناملسم بس ےہ وک یہ مت صاخ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا( تزاجا ہی )نکیل ےہ لالح یھب
 

 ٭152  ١۵٢

 رگا ےہ اتکس ھکر تاواسم ےس ںویویب ینپا رپ روط ہنکمم یمدآ ایک
 ؟ںوہ ںایویب دئاز ےس کیا ںیم تقو یہ کیا یک ُسا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ریغ یرسود روا ہبوبحم کیا روا ںوہ ںایویب ود یک درم یسک رگا۔۔۔۔٭ ٢١:١۵ انثعتسا
 ۔وہ ہبوبحم
 وت ۔٢b ؟ایک ںیہن هانگ ےس ںوتاب ِنا ےن نامیلُس لیئارِسا ِهاش ایک۔٢٦۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ١٣:٢٦ هایمحن
 ۔ایاسنھپ ںیم هانگ یھب ےُسا ےن ںوتروع یبنجا یھب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہن فاصناےراب ےک ںویکڑل میتی ہک وہ فوخ اک تاب سا وک مت رگا روا۔۔۔۔٭ ٣:Y اسنلا
 ےس نا راچ راچ ای نیت نیت ای ود ود ںوہ دنسپ وک مت ںیتروع وج اوس ےک نا وت ےگوکسرک
 وکسرک ہن کولس ںاسکی )ےس ںوتروع بس( ہک وہ ہشیدنا اک تاب سا رگا روا ۔ولرک حاکن
 ےس یفاصناےب مت ےس سا ۔وہ کلام مت ےک سج یڈنول ای )ےہ یفاک( تروع کیا وت ےگ
 ۔ےگ ؤاج چب
 وت ےگ وکسرک ںیہن یربارب زگرہ ںیم ںوتروع وہاچ یہ انتک اوخ مت روا۔۔۔۔٭ ١٢٩:Y اسنلا
 ۔انرک ہن یھب اسیا

 
 

	

 ٭١۵١151

 تقو کیا یمدآ ہک ےہ تسرُد ہی ایک ،قباطُم ےک دصقم حضاو ےک ادُخ
 ؟ےھکر ںایویب هدایز ےس کیا ںیم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےئاج رھپ لد اکُسا ہک وہ ہن ات ےھکر ہن یھب ںایویب یس تہب هو روا۔۔۔۔٭ ١b:١b انثعتسا
 ۔ ےرک هریخذ یدناچ انوس ےیل ےنپا هو ہن روا

 انپا تروَع رہ روا یویِب ینپا درم رہ ےس ہشیدنا ےک یراکمارح نِکیل۔۔۔۔٭ ٢:b ںویھتنرک ١
 ۔ےّھکر رہوش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک ںویکڑل میتی ہک وہ فوخ اک تاب سا وک مت رگا روا۔٣۔۔۔۔٭ ٢Y روا ٣:Y اسنلا
 ای نیت نیت ای ود ود ںوہ دنسپ وک مت ںیتروع وج اوس ےک نا وت ےگوکسرک ہن فاصناےراب

 هو رگم )ںیہ مارح رپ مت( یھب ںیتروع یلاو رہوش روا۔٢Y۔۔۔۔ولرک حاکن ےس نا راچ راچ
 ۔ںیئاجآ ںیم ےضبق ےراہمت )رپ روط ےک ںویڈنول رک وہ ریسا( وج
 رتہب )ینرک( یوریپ یک ادخ ربمغیپ وک مت۔٢١۔۔۔۔٭ ۵٠ روا ٣٨ ،٣٣ ۔ ٣٢ ،٣٣:٢١ بازحالا
 نا ےن ادخ وج ںیہن یگنت ھچک ںیم ماک سا رپ ربمغیپ۔٣٨۔۔۔ویویب یک ربمغیپ ےا۔٣٢۔۔۔۔ےہ
 ینعی( ےد شخب وک ربمغیپ ںیئت ےنپا رگا تروع نموم یئوک روا۔۵٠۔ایدرک ررقم ےئل ےک
 هو( ںیہاچ انرک حاکن ےس نا یھب ربمغیپ ہکیطرشب )ےہاچ انآ ںیم حاکن ریغب ےک ےنیل رہم
 ۔ںیہن وک ںوناملسم بس ےہ وک یہ مت صاخ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا( تزاجا ہی )نکیل ےہ لالح یھب
 

 ٭152  ١۵٢

 رگا ےہ اتکس ھکر تاواسم ےس ںویویب ینپا رپ روط ہنکمم یمدآ ایک
 ؟ںوہ ںایویب دئاز ےس کیا ںیم تقو یہ کیا یک ُسا

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ریغ یرسود روا ہبوبحم کیا روا ںوہ ںایویب ود یک درم یسک رگا۔۔۔۔٭ ٢١:١۵ انثعتسا
 ۔وہ ہبوبحم
 وت ۔٢b ؟ایک ںیہن هانگ ےس ںوتاب ِنا ےن نامیلُس لیئارِسا ِهاش ایک۔٢٦۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ١٣:٢٦ هایمحن
 ۔ایاسنھپ ںیم هانگ یھب ےُسا ےن ںوتروع یبنجا یھب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہن فاصناےراب ےک ںویکڑل میتی ہک وہ فوخ اک تاب سا وک مت رگا روا۔۔۔۔٭ ٣:Y اسنلا
 ےس نا راچ راچ ای نیت نیت ای ود ود ںوہ دنسپ وک مت ںیتروع وج اوس ےک نا وت ےگوکسرک
 وکسرک ہن کولس ںاسکی )ےس ںوتروع بس( ہک وہ ہشیدنا اک تاب سا رگا روا ۔ولرک حاکن
 ےس یفاصناےب مت ےس سا ۔وہ کلام مت ےک سج یڈنول ای )ےہ یفاک( تروع کیا وت ےگ
 ۔ےگ ؤاج چب
 وت ےگ وکسرک ںیہن یربارب زگرہ ںیم ںوتروع وہاچ یہ انتک اوخ مت روا۔۔۔۔٭ ١٢٩:Y اسنلا
 ۔انرک ہن یھب اسیا

 
 

	



 ٭153  ١۵٣

 اک سوہ ؍ حطُم(  ؟ےہ یتوہ تزاجا یک هایب یتقوزُج ای یضراع ایک
 )نوناق

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 سا روا ںوہ رازیب ےس قالط ںیم ےہ اتامرف ادخ اک لیئارسا دنوادخ ہکنویک۔۔۔۔ ١٦:٢ یکالم
 ےس سفن ےنپا مت ےل سا ےہ اتامرف جاوفالا بر ےہ اترک ملظ رپ یویب ینپا وج یھب ےس
 ۔ورک ہن یئافو ےب ہک ات وہر رادربخ
 دنوادُخ ہکلب ںیِہن ںیَم وک ُنا ےہ ایگ وہ هایب اک نِج رگم۔١٠۔۔۔۔٭  ١٣ ۔ ١٠:b ںویھتنرک ١
 هو وت ۔١٢۔ےڑوھچ وک یویِب رہوش ہن۔١١۔وہ ہن ادُج ےس رہوش ےنپا یویِب ہک ےہ اتید مکُح
 ۔ےڑوھچ ہن وک ُسا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہک ےس حرط سا ںیہ لالح وک مت ںیتروع روا اوس ےک )تامرحم( نا روا۔۔۔۔٭ ٢Y:Y اسنلا
 ہن وہ انھکر مئاق تفع دوصقم )ےس حاکن( ہکیطرشب ولرک حاکن ےس نا ےک رک چرخ لام
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 وک فرظ ےنپا ھتاس ےک تّزِع روا یگزیکاپ ےس ںیم ُمت کیا رہ روا۔Y۔وہر ےچب ےس
 ۔ںیتناج ںیِہن وک ادُخ وج دنِنام یک ںومَوق ُنا ےس شوج ےک توہش ہن ۔۵۔ےناج انرک لِصاح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رک وہ ریسا( وج هو رگم )ںیہ مارح رپ مت( یھب ںیتروع یلاو رہوش روا۔۔۔۔٭ ٢Y:Y اسنلا
 ۔ںیئاجآ ںیم ےضبق ےراہمت )رپ روط ےک ںویڈنول
 ینپا رگم۔٦۔ںیہ ےترک تظافح یک ںوہاگمرش ینپا وج روا۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٢٣:۵ نونموملا
 ےس ےنرک ترشابم )ےس نا( ہک ںیہ یتوہ کلِم یک نا وج )ےس ںوزینک( ای ےس ںویویب
 ۔ںیہن تمالم ںیہنا
 یک ںوہاگمرش ینپا وج روا۔٢٩۔۔رازگ زامن رگم۔٢٢۔۔۔۔٭ ٣٠ ۔ ٢٩ روا b٠:٢٢ جراعملا

 ںیہنا )رپ ےناج ساپ ےک نا( ہک ےس ںویڈنول ای ںویویب ینپا رگم ۔٣٠ ۔ںیہ ےترک تظافح
 ۔ںیہن تمالم ھچک
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 ؟ںیرک هدرپ رہاب ےس رھگ هو ہک ےہ مزال ےئلیک ںوتروع ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 لاب ہکنُویِک ےہ تنیز یک ُسا وت ںوہ لاب ےبمل ےک تروَع رگا روا۔۔۔۔٭ ١١:١۵ ںویھتنرک ١
 ۔ںیہ ےئگ ےئِد ےئِل ےک هدرپ ےُسا
 هرابود روا وہر ِمئاق َسپ ےہ ایِک دازآ ےئِل ےک ےنہر دازآ ںیمہ ےن حیِسم۔۔۔۔٭ ۵:١ ںویتلگ
 ۔وتُج ہن ںیم ےئوُج ےک یمالُغ
 ےتوہ دِنبِاپ ںُویِک ےک ںودِعاق ےسَیا ِقفاوُم ےک میِلعت روا ماکحا یناسنِا۔۔۔۔٭ ٢:٢٠ ںویسلُک
 ۔وہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اھکر یچین ںیرظن ینپا ہک ود ہہک ےس ںودرم نموم۔٣٠۔۔۔۔٭٣١ ۔ ٣٠:٢Y رُونلا
 ےک رویز ینعی( شئارآ ینپا روا ںیرک ایک تظافح یک ںوہاگ مرش ینپا روا۔٣١۔۔۔ںیرک
 ۔وہ اتہر الھک ےس ںیم نا وج رگم ںیرک اید ےنوہ ہن رہاظ وک )تاماقم
 ہہک ےس ںوتروع یک ںوناملسم روا ںویٹیب روا ںویویب ینپا ربمغیپ ےا۔۔۔۔٭ ٣٣:۵٩ بازحلا
 ہی ۔ںیرک ایل )لاکن ٹھگنوھگ رک( اکٹل رداچ رپ )ںوہنوم( ےنپا )وت ںیرک الکن رہاب) ہک ود
 ۔اگ ےد ہن اذیا وک نا یئوک وت اگوہ )زایتماو( تخانش بجوم ےئل ےک نا رما
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 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 لاب ہکنُویِک ےہ تنیز یک ُسا وت ںوہ لاب ےبمل ےک تروَع رگا روا۔۔۔۔٭ ١١:١۵ ںویھتنرک ١
 ۔ںیہ ےئگ ےئِد ےئِل ےک هدرپ ےُسا
 هرابود روا وہر ِمئاق َسپ ےہ ایِک دازآ ےئِل ےک ےنہر دازآ ںیمہ ےن حیِسم۔۔۔۔٭ ۵:١ ںویتلگ
 ۔وتُج ہن ںیم ےئوُج ےک یمالُغ
 ےتوہ دِنبِاپ ںُویِک ےک ںودِعاق ےسَیا ِقفاوُم ےک میِلعت روا ماکحا یناسنِا۔۔۔۔٭ ٢:٢٠ ںویسلُک
 ۔وہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اھکر یچین ںیرظن ینپا ہک ود ہہک ےس ںودرم نموم۔٣٠۔۔۔۔٭٣١ ۔ ٣٠:٢Y رُونلا
 ےک رویز ینعی( شئارآ ینپا روا ںیرک ایک تظافح یک ںوہاگ مرش ینپا روا۔٣١۔۔۔ںیرک
 ۔وہ اتہر الھک ےس ںیم نا وج رگم ںیرک اید ےنوہ ہن رہاظ وک )تاماقم
 ہہک ےس ںوتروع یک ںوناملسم روا ںویٹیب روا ںویویب ینپا ربمغیپ ےا۔۔۔۔٭ ٣٣:۵٩ بازحلا
 ہی ۔ںیرک ایل )لاکن ٹھگنوھگ رک( اکٹل رداچ رپ )ںوہنوم( ےنپا )وت ںیرک الکن رہاب) ہک ود
 ۔اگ ےد ہن اذیا وک نا یئوک وت اگوہ )زایتماو( تخانش بجوم ےئل ےک نا رما

 
 

	

 ٭155  ١۵۵

 ،ںیدیرخ وک ںویڈنول هو ہک ےہ رما تزاجا ِلباق ہی  ےئلیک ںویمدآ ایک
  ؟ںیرک لمع یسنج ھتاسیک ُنا روا ںوہ ضباق

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ۔ونب ہن مالُغ ےک ںویِمدآ ۔وہ ےئگ ےدیِرخ ےس تمیِق ُمت۔۔۔۔٭ ٢٣:b ںویھتنرک ١
 یراکمارح ینعی ونب کاپ ُمت ہک ےہ ہی یضرم یک ادُخ ہچنانُچ۔٣۔۔۔۔٭ b ۔ ٣:Y ںویکینلسھت ١
 وک فرظ ےنپا ھتاس ےک تّزِع روا یگزیکاپ ےس ںیم ُمت کیا رہ روا۔Y۔وہر ےچب ےس
 ۔ںیتناج ںیِہن وک ادُخ وج دنِنام یک ںومَوق ُنا ےس شوج ےک توہش ہن ۔۵۔ےناج انرک لِصاح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رک وہ ریسا( وج هو رگم )ںیہ مارح رپ مت( یھب ںیتروع یلاو رہوش روا۔۔۔۔٭ ٢Y:Y اسنلا
 ۔ںیئاجآ ںیم ےضبق ےراہمت )رپ روط ےک ںویڈنول
 ینپا رگم۔٦۔ںیہ ےترک تظافح یک ںوہاگمرش ینپا وج روا۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٢٣:۵ نونموملا
 ےس ےنرک ترشابم )ےس نا( ہک ںیہ یتوہ کلِم یک نا وج )ےس ںوزینک( ای ےس ںویویب
 ۔ںیہن تمالم ںیہنا
 یک ںوہاگمرش ینپا وج روا۔٢٩۔۔رازگ زامن رگم۔٢٢۔۔۔۔٭ ٣٠ ۔ ٢٩ روا b٠:٢٢ جراعملا

 ںیہنا )رپ ےناج ساپ ےک نا( ہک ےس ںویڈنول ای ںویویب ینپا رگم ۔٣٠ ۔ںیہ ےترک تظافح
 ۔ںیہن تمالم ھچک
 

 ٭156  ١۵٦

 ؟ںیرک هدرپ رہاب ےس رھگ هو ہک ےہ مزال ےئلیک ںوتروع ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 لاب ہکنُویِک ےہ تنیز یک ُسا وت ںوہ لاب ےبمل ےک تروَع رگا روا۔۔۔۔٭ ١١:١۵ ںویھتنرک ١
 ۔ںیہ ےئگ ےئِد ےئِل ےک هدرپ ےُسا
 هرابود روا وہر ِمئاق َسپ ےہ ایِک دازآ ےئِل ےک ےنہر دازآ ںیمہ ےن حیِسم۔۔۔۔٭ ۵:١ ںویتلگ
 ۔وتُج ہن ںیم ےئوُج ےک یمالُغ
 ےتوہ دِنبِاپ ںُویِک ےک ںودِعاق ےسَیا ِقفاوُم ےک میِلعت روا ماکحا یناسنِا۔۔۔۔٭ ٢:٢٠ ںویسلُک
 ۔وہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اھکر یچین ںیرظن ینپا ہک ود ہہک ےس ںودرم نموم۔٣٠۔۔۔۔٭٣١ ۔ ٣٠:٢Y رُونلا
 ےک رویز ینعی( شئارآ ینپا روا ںیرک ایک تظافح یک ںوہاگ مرش ینپا روا۔٣١۔۔۔ںیرک
 ۔وہ اتہر الھک ےس ںیم نا وج رگم ںیرک اید ےنوہ ہن رہاظ وک )تاماقم
 ہہک ےس ںوتروع یک ںوناملسم روا ںویٹیب روا ںویویب ینپا ربمغیپ ےا۔۔۔۔٭ ٣٣:۵٩ بازحلا
 ہی ۔ںیرک ایل )لاکن ٹھگنوھگ رک( اکٹل رداچ رپ )ںوہنوم( ےنپا )وت ںیرک الکن رہاب) ہک ود
 ۔اگ ےد ہن اذیا وک نا یئوک وت اگوہ )زایتماو( تخانش بجوم ےئل ےک نا رما
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 ؟ںیہ ےتوہ ربارب ےک ںودرم قوقح ےک ںوتروع ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ۔۔ انرک تیاعر ور یک یسک وت ہن ُوت ۔۔۔۔٭ ١٦:١٩ انثعتسا
 یک یسک ہن ےہ ںیہن یفاصنا ےب ںیم ادُخ ےرامہ دنوادُخ ہکنویک ۔۔۔۔٭ b:١٩ خیراوت ٢
 ۔۔یرادور
 ۔ںیِہن یراد فرط یک یسِک ںاہ ےک ادُخ ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ٢:١١ ںویمور
 ۔ںیِہن رادفرط اک یِمدآ یسِک ادُخ ۔۔۔۔٭ ٢:٦ ںویتلگ
 ہن درم یئوک ہن ۔دازآ ہن مالُغ یئوک ہن ۔ینانُوی ہن اہر یدوُہی یئوک ہن ۔۔۔۔٭ ٣:٢٨ ںویتلگ
 ۔وہ کیا ںیم عوُِسی حیِسم بس ُمت ہکنُویِک تروَع
 وک ُمت َتعیِرَش روا وہ ےترک هانُگ وت وہ ےترک یرادفرط ُمت رگا نِکیل ۔۔۔۔٭ ٢:٩ بوقعی
 ۔ےہ یتارہھٹ راوروُُصق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روتسد ےسیج ےہ یہ اسیو )رپ ںودرم( قح اک ںوتروع ۔٢٢٨۔۔۔۔٭٢٨٢ روا ٢:٢٢٨ ةرقبلا
 ےسیا( وک ںودرم ود ےس ںیم ےنپا روا ۔٢٨٢۔ےہ رپ ںوتروع )قح اک ںودرم( قباطم ےک
 ۔ںیتروع ود روا درم کیا وت ںوہ ہن درم ود رگا روا ۔ورک ایلرک هاوگ )ےک ےلماعم
 کیا ۔١١۔ولرک حاکن ےس نا راچ راچ ای نیت نیت ای ود ود ۔۔۔۔٭١b٦ روا ١١ ،٣:Y اسنلا
 ۔ےہ ربارب ےک ےصح ےک ںویکڑل ود ہصح اک ےکڑل
 

 ٭158  ٨١۵

 ںویویب ینپا هو ہک ےہ یتوہ تزاجا یک تاب سِا یھبک ےئلیک ںودرم ایک
 ؟ںیٹیپ ںیرام وک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 حرط یِسا ۔٢٨۔۔وّھکر ّتبحم ےس ںویویِب ینپا !ورہوَش َےا ۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ۵:٢۵ ںویسفا

 ہکنُویِک ۔٢٩۔ںیّھکر ّتبحم دنِنام یک َنَدب ےنپا ےس ںویویِب ینپا ہک ےہ مِزال وک ںورہوَش
 ےہ اترک شِرورپ روا اتلاپ وک ُسا ہکلب یک ںیِہن ینمُشد ےس مسِج ےنپا ےن یسِک یھبک
 ۔وک ایسیِلک حیِسم ہک ےسیَج
 ہن یجازِم خلت ےس ُنا روا وّھکر ّتبحم ےس ںویویِب ینپا !ورہوَش َےا ۔۔۔۔٭ ٣:١٩ ںویسلُک
 ۔ورک
 روا ورک رسب ےس یدنم لقع ھتاس ےک ںویویِب یھب ُمت !ورہوش َےا ۔۔۔۔٭ b:٣ سرطپ ١
 ۔ورک تّزِع یک ُسا رک ناج فرظ کزان وک تروَع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یئوخدب روا( یشکرس ہک وہ مولعم ںیہمت تبسن یک ںوتروع نج روا ۔۔۔۔٭ ٣Y:Y اسنلا
 ھتاس ےک نا رھپ )وت ںیھجمس ہن رگا( ؤاھجمس )ینابز( وک نا )ےلہپ( وت ںیہ یگل ےنرک
 ںیئاجوہ رادربنامرف رگا روا ورک بوکودز وت ںیئآ ہن زاب یھب رپ سا رگا ودرک کرت انوس
 لیلج )روا( ٰیلعا ےس بس ادخ کشےب وڈنوھڈ تم ہناہب یئوک اک ےنید اذیا وک نا رھپ وت
 ۔ےہ ردقلا
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 ؟ںیہ ےتوہ ربارب ےک ںودرم قوقح ےک ںوتروع ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ۔۔ انرک تیاعر ور یک یسک وت ہن ُوت ۔۔۔۔٭ ١٦:١٩ انثعتسا
 یک یسک ہن ےہ ںیہن یفاصنا ےب ںیم ادُخ ےرامہ دنوادُخ ہکنویک ۔۔۔۔٭ b:١٩ خیراوت ٢
 ۔۔یرادور
 ۔ںیِہن یراد فرط یک یسِک ںاہ ےک ادُخ ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ٢:١١ ںویمور
 ۔ںیِہن رادفرط اک یِمدآ یسِک ادُخ ۔۔۔۔٭ ٢:٦ ںویتلگ
 ہن درم یئوک ہن ۔دازآ ہن مالُغ یئوک ہن ۔ینانُوی ہن اہر یدوُہی یئوک ہن ۔۔۔۔٭ ٣:٢٨ ںویتلگ
 ۔وہ کیا ںیم عوُِسی حیِسم بس ُمت ہکنُویِک تروَع
 وک ُمت َتعیِرَش روا وہ ےترک هانُگ وت وہ ےترک یرادفرط ُمت رگا نِکیل ۔۔۔۔٭ ٢:٩ بوقعی
 ۔ےہ یتارہھٹ راوروُُصق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روتسد ےسیج ےہ یہ اسیو )رپ ںودرم( قح اک ںوتروع ۔٢٢٨۔۔۔۔٭٢٨٢ روا ٢:٢٢٨ ةرقبلا
 ےسیا( وک ںودرم ود ےس ںیم ےنپا روا ۔٢٨٢۔ےہ رپ ںوتروع )قح اک ںودرم( قباطم ےک
 ۔ںیتروع ود روا درم کیا وت ںوہ ہن درم ود رگا روا ۔ورک ایلرک هاوگ )ےک ےلماعم
 کیا ۔١١۔ولرک حاکن ےس نا راچ راچ ای نیت نیت ای ود ود ۔۔۔۔٭١b٦ روا ١١ ،٣:Y اسنلا
 ۔ےہ ربارب ےک ےصح ےک ںویکڑل ود ہصح اک ےکڑل
 

 ٭158  ٨١۵

 ںویویب ینپا هو ہک ےہ یتوہ تزاجا یک تاب سِا یھبک ےئلیک ںودرم ایک
 ؟ںیٹیپ ںیرام وک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 حرط یِسا ۔٢٨۔۔وّھکر ّتبحم ےس ںویویِب ینپا !ورہوَش َےا ۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ۵:٢۵ ںویسفا

 ہکنُویِک ۔٢٩۔ںیّھکر ّتبحم دنِنام یک َنَدب ےنپا ےس ںویویِب ینپا ہک ےہ مِزال وک ںورہوَش
 ےہ اترک شِرورپ روا اتلاپ وک ُسا ہکلب یک ںیِہن ینمُشد ےس مسِج ےنپا ےن یسِک یھبک
 ۔وک ایسیِلک حیِسم ہک ےسیَج
 ہن یجازِم خلت ےس ُنا روا وّھکر ّتبحم ےس ںویویِب ینپا !ورہوَش َےا ۔۔۔۔٭ ٣:١٩ ںویسلُک
 ۔ورک
 روا ورک رسب ےس یدنم لقع ھتاس ےک ںویویِب یھب ُمت !ورہوش َےا ۔۔۔۔٭ b:٣ سرطپ ١
 ۔ورک تّزِع یک ُسا رک ناج فرظ کزان وک تروَع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یئوخدب روا( یشکرس ہک وہ مولعم ںیہمت تبسن یک ںوتروع نج روا ۔۔۔۔٭ ٣Y:Y اسنلا
 ھتاس ےک نا رھپ )وت ںیھجمس ہن رگا( ؤاھجمس )ینابز( وک نا )ےلہپ( وت ںیہ یگل ےنرک
 ںیئاجوہ رادربنامرف رگا روا ورک بوکودز وت ںیئآ ہن زاب یھب رپ سا رگا ودرک کرت انوس
 لیلج )روا( ٰیلعا ےس بس ادخ کشےب وڈنوھڈ تم ہناہب یئوک اک ےنید اذیا وک نا رھپ وت
 ۔ےہ ردقلا

 
 

	

 ٭157  ´١۵

 ؟ںیہ ےتوہ ربارب ےک ںودرم قوقح ےک ںوتروع ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ۔۔ انرک تیاعر ور یک یسک وت ہن ُوت ۔۔۔۔٭ ١٦:١٩ انثعتسا
 یک یسک ہن ےہ ںیہن یفاصنا ےب ںیم ادُخ ےرامہ دنوادُخ ہکنویک ۔۔۔۔٭ b:١٩ خیراوت ٢
 ۔۔یرادور
 ۔ںیِہن یراد فرط یک یسِک ںاہ ےک ادُخ ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ٢:١١ ںویمور
 ۔ںیِہن رادفرط اک یِمدآ یسِک ادُخ ۔۔۔۔٭ ٢:٦ ںویتلگ
 ہن درم یئوک ہن ۔دازآ ہن مالُغ یئوک ہن ۔ینانُوی ہن اہر یدوُہی یئوک ہن ۔۔۔۔٭ ٣:٢٨ ںویتلگ
 ۔وہ کیا ںیم عوُِسی حیِسم بس ُمت ہکنُویِک تروَع
 وک ُمت َتعیِرَش روا وہ ےترک هانُگ وت وہ ےترک یرادفرط ُمت رگا نِکیل ۔۔۔۔٭ ٢:٩ بوقعی
 ۔ےہ یتارہھٹ راوروُُصق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روتسد ےسیج ےہ یہ اسیو )رپ ںودرم( قح اک ںوتروع ۔٢٢٨۔۔۔۔٭٢٨٢ روا ٢:٢٢٨ ةرقبلا
 ےسیا( وک ںودرم ود ےس ںیم ےنپا روا ۔٢٨٢۔ےہ رپ ںوتروع )قح اک ںودرم( قباطم ےک
 ۔ںیتروع ود روا درم کیا وت ںوہ ہن درم ود رگا روا ۔ورک ایلرک هاوگ )ےک ےلماعم
 کیا ۔١١۔ولرک حاکن ےس نا راچ راچ ای نیت نیت ای ود ود ۔۔۔۔٭١b٦ روا ١١ ،٣:Y اسنلا
 ۔ےہ ربارب ےک ےصح ےک ںویکڑل ود ہصح اک ےکڑل
 

 ٭158  ٨١۵

 ںویویب ینپا هو ہک ےہ یتوہ تزاجا یک تاب سِا یھبک ےئلیک ںودرم ایک
 ؟ںیٹیپ ںیرام وک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 حرط یِسا ۔٢٨۔۔وّھکر ّتبحم ےس ںویویِب ینپا !ورہوَش َےا ۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ۵:٢۵ ںویسفا

 ہکنُویِک ۔٢٩۔ںیّھکر ّتبحم دنِنام یک َنَدب ےنپا ےس ںویویِب ینپا ہک ےہ مِزال وک ںورہوَش
 ےہ اترک شِرورپ روا اتلاپ وک ُسا ہکلب یک ںیِہن ینمُشد ےس مسِج ےنپا ےن یسِک یھبک
 ۔وک ایسیِلک حیِسم ہک ےسیَج
 ہن یجازِم خلت ےس ُنا روا وّھکر ّتبحم ےس ںویویِب ینپا !ورہوَش َےا ۔۔۔۔٭ ٣:١٩ ںویسلُک
 ۔ورک
 روا ورک رسب ےس یدنم لقع ھتاس ےک ںویویِب یھب ُمت !ورہوش َےا ۔۔۔۔٭ b:٣ سرطپ ١
 ۔ورک تّزِع یک ُسا رک ناج فرظ کزان وک تروَع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یئوخدب روا( یشکرس ہک وہ مولعم ںیہمت تبسن یک ںوتروع نج روا ۔۔۔۔٭ ٣Y:Y اسنلا
 ھتاس ےک نا رھپ )وت ںیھجمس ہن رگا( ؤاھجمس )ینابز( وک نا )ےلہپ( وت ںیہ یگل ےنرک
 ںیئاجوہ رادربنامرف رگا روا ورک بوکودز وت ںیئآ ہن زاب یھب رپ سا رگا ودرک کرت انوس
 لیلج )روا( ٰیلعا ےس بس ادخ کشےب وڈنوھڈ تم ہناہب یئوک اک ےنید اذیا وک نا رھپ وت
 ۔ےہ ردقلا

 
 

	

 ٭157  ´١۵

 ؟ںیہ ےتوہ ربارب ےک ںودرم قوقح ےک ںوتروع ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ۔۔ انرک تیاعر ور یک یسک وت ہن ُوت ۔۔۔۔٭ ١٦:١٩ انثعتسا
 یک یسک ہن ےہ ںیہن یفاصنا ےب ںیم ادُخ ےرامہ دنوادُخ ہکنویک ۔۔۔۔٭ b:١٩ خیراوت ٢
 ۔۔یرادور
 ۔ںیِہن یراد فرط یک یسِک ںاہ ےک ادُخ ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ٢:١١ ںویمور
 ۔ںیِہن رادفرط اک یِمدآ یسِک ادُخ ۔۔۔۔٭ ٢:٦ ںویتلگ
 ہن درم یئوک ہن ۔دازآ ہن مالُغ یئوک ہن ۔ینانُوی ہن اہر یدوُہی یئوک ہن ۔۔۔۔٭ ٣:٢٨ ںویتلگ
 ۔وہ کیا ںیم عوُِسی حیِسم بس ُمت ہکنُویِک تروَع
 وک ُمت َتعیِرَش روا وہ ےترک هانُگ وت وہ ےترک یرادفرط ُمت رگا نِکیل ۔۔۔۔٭ ٢:٩ بوقعی
 ۔ےہ یتارہھٹ راوروُُصق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روتسد ےسیج ےہ یہ اسیو )رپ ںودرم( قح اک ںوتروع ۔٢٢٨۔۔۔۔٭٢٨٢ روا ٢:٢٢٨ ةرقبلا
 ےسیا( وک ںودرم ود ےس ںیم ےنپا روا ۔٢٨٢۔ےہ رپ ںوتروع )قح اک ںودرم( قباطم ےک
 ۔ںیتروع ود روا درم کیا وت ںوہ ہن درم ود رگا روا ۔ورک ایلرک هاوگ )ےک ےلماعم
 کیا ۔١١۔ولرک حاکن ےس نا راچ راچ ای نیت نیت ای ود ود ۔۔۔۔٭١b٦ روا ١١ ،٣:Y اسنلا
 ۔ےہ ربارب ےک ےصح ےک ںویکڑل ود ہصح اک ےکڑل
 

 ٭158  ٨١۵

 ںویویب ینپا هو ہک ےہ یتوہ تزاجا یک تاب سِا یھبک ےئلیک ںودرم ایک
 ؟ںیٹیپ ںیرام وک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 حرط یِسا ۔٢٨۔۔وّھکر ّتبحم ےس ںویویِب ینپا !ورہوَش َےا ۔٢۵۔۔۔۔٭ ٢٩ ۔ ۵:٢۵ ںویسفا

 ہکنُویِک ۔٢٩۔ںیّھکر ّتبحم دنِنام یک َنَدب ےنپا ےس ںویویِب ینپا ہک ےہ مِزال وک ںورہوَش
 ےہ اترک شِرورپ روا اتلاپ وک ُسا ہکلب یک ںیِہن ینمُشد ےس مسِج ےنپا ےن یسِک یھبک
 ۔وک ایسیِلک حیِسم ہک ےسیَج
 ہن یجازِم خلت ےس ُنا روا وّھکر ّتبحم ےس ںویویِب ینپا !ورہوَش َےا ۔۔۔۔٭ ٣:١٩ ںویسلُک
 ۔ورک
 روا ورک رسب ےس یدنم لقع ھتاس ےک ںویویِب یھب ُمت !ورہوش َےا ۔۔۔۔٭ b:٣ سرطپ ١
 ۔ورک تّزِع یک ُسا رک ناج فرظ کزان وک تروَع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 )یئوخدب روا( یشکرس ہک وہ مولعم ںیہمت تبسن یک ںوتروع نج روا ۔۔۔۔٭ ٣Y:Y اسنلا
 ھتاس ےک نا رھپ )وت ںیھجمس ہن رگا( ؤاھجمس )ینابز( وک نا )ےلہپ( وت ںیہ یگل ےنرک
 ںیئاجوہ رادربنامرف رگا روا ورک بوکودز وت ںیئآ ہن زاب یھب رپ سا رگا ودرک کرت انوس
 لیلج )روا( ٰیلعا ےس بس ادخ کشےب وڈنوھڈ تم ہناہب یئوک اک ےنید اذیا وک نا رھپ وت
 ۔ےہ ردقلا

 
 

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 ٭159  ١۵٩

 فلتخم هو ہک ےہ تزاجا ِلباق تاب ہی ےئلیک ناملسُم ای یحیسم کیا ایک
 ؟ںیرک هایب ھتاسیک ےلاو ےدیقع

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ۔انرک ہن یھب یداش هایب ےس ُنا ُوت ۔۔۔۔٭ ٣:b انثعتسا

 سِج وت ۔٣٩۔۔۔ںیِہن هانُگ وت ےئاج یہایب یراونُک رگا روا ۔٢٨۔۔۔۔٭ ٣٩ روا ٢٨:b ںویھتنرک ١
 ۔ںیم دنوادُخ فرِص رگم ےہ یتکس رک هایب ےہاچ ےس
 ہکنُویِک وتُج ہن ںیم ےئوُج راومہان ھتاس ےک ںونامیِا ےب ۔١Y۔۔۔۔٭ ١b روا ٦:١Y ںویھتنرک ٢
 ہک ۔١b؟تکاِرش ایک ںیم یکیِرات روا ینشور ای ؟لوج لیم ایک ںیم ینیِد ےب روا یزابتسار
 ۔ٔووُھچ ہن وک زیِچ کاپان روا وہر گلا رک لِکن ےس ںیم ُنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اناھک اک باتک لہا روا ںیئگ ید رک لالح ںیزیچ هزیکاپ بس ےیل ےراہمت جآ ۔۔۔۔٭ ۵:۵ هدئاملا
 روا ںیتروع نموم نماد کاپ روا ےہ لالح وک نا اناھک اراہمت روا ےہ لالح وک مت یھب
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 ببس روا یسک هوالع ےک یراکمارح  ےس تایح ِکیرش ےنپا یئوک رگا

 ؟ےہ تزاجا یک هایب هرابود ںیہُنا ایک وت ےہ اتیل قالط ےس
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ےد ڑوھچ ےس ببس روا یسِک اوِس ےک یراکمارح وک یویِب ینپا یئوک وج ۔۔۔۔٭ ۵:٣٢ یتم
 ۔ےہ اترک انِز هو ےرک هایب ےس یئُوہ یڑوھچ ُسا یئوک وج روا ےہ اتارک انِز ےس ُسا هو
 ےد ڑوھچ ےس ببس روا یسِک اوِس ےک یراکمارح وک یویِب ینپا یئوک وج ۔۔۔۔٭ ١٩:٩ یتم
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 ہتسئاش قیرطب ۔۔۔۔۔ وکچ ےد قالط )ہعفد ود( وک ںوتروع مت بج روا ۔۔۔۔٭ ٢:٢٣١ ةرقبلا
 ۔ودرک تصخر
 راگدرورپ اک نا ہک ںیہن بجع وت ںید ےد قالط وک مت ربمغیپ رگا ۔۔۔۔٭ ٦٦:۵ میرحتلا
 ۔ںایراونک روا رہوش نب ۔۔ ۔ےد ےد ںایبیب رتہب ےس مت وک نا ےلدب ےراہمت
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 فلتخم هو ہک ےہ تزاجا ِلباق تاب ہی ےئلیک ناملسُم ای یحیسم کیا ایک
 ؟ںیرک هایب ھتاسیک ےلاو ےدیقع

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ۔انرک ہن یھب یداش هایب ےس ُنا ُوت ۔۔۔۔٭ ٣:b انثعتسا

 سِج وت ۔٣٩۔۔۔ںیِہن هانُگ وت ےئاج یہایب یراونُک رگا روا ۔٢٨۔۔۔۔٭ ٣٩ روا ٢٨:b ںویھتنرک ١
 ۔ںیم دنوادُخ فرِص رگم ےہ یتکس رک هایب ےہاچ ےس
 ہکنُویِک وتُج ہن ںیم ےئوُج راومہان ھتاس ےک ںونامیِا ےب ۔١Y۔۔۔۔٭ ١b روا ٦:١Y ںویھتنرک ٢
 ہک ۔١b؟تکاِرش ایک ںیم یکیِرات روا ینشور ای ؟لوج لیم ایک ںیم ینیِد ےب روا یزابتسار
 ۔ٔووُھچ ہن وک زیِچ کاپان روا وہر گلا رک لِکن ےس ںیم ُنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اناھک اک باتک لہا روا ںیئگ ید رک لالح ںیزیچ هزیکاپ بس ےیل ےراہمت جآ ۔۔۔۔٭ ۵:۵ هدئاملا
 روا ںیتروع نموم نماد کاپ روا ےہ لالح وک نا اناھک اراہمت روا ےہ لالح وک مت یھب
 ۔ود ےد رہم اک نا ہکبج )ںیہ لالح( یھب ںیتروع باتک لہا نماد کاپ
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 ببس روا یسک هوالع ےک یراکمارح  ےس تایح ِکیرش ےنپا یئوک رگا

 ؟ےہ تزاجا یک هایب هرابود ںیہُنا ایک وت ےہ اتیل قالط ےس
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 ہتسئاش قیرطب ۔۔۔۔۔ وکچ ےد قالط )ہعفد ود( وک ںوتروع مت بج روا ۔۔۔۔٭ ٢:٢٣١ ةرقبلا
 ۔ودرک تصخر
 راگدرورپ اک نا ہک ںیہن بجع وت ںید ےد قالط وک مت ربمغیپ رگا ۔۔۔۔٭ ٦٦:۵ میرحتلا
 ۔ںایراونک روا رہوش نب ۔۔ ۔ےد ےد ںایبیب رتہب ےس مت وک نا ےلدب ےراہمت
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 روا ںیرک لمع دننام یک حیسم هو ہک ےئہاچ انوہ دصقم اک یحیسم کیا ہی ایک
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 ؟ےئہاچ اناج ایک لامعتسا اک روزروا تقاط ایک ،ںیم روُما یبہذم
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 بس ہکلب ےرک اڑگھج هدنب اک دنوادُخ ہک ںیِہن بِسانُم روا۔٢Y۔۔۔۔٭ ٢۵ ۔ ٢:٢Y سیھتمت ٢
 یمیِلح وک ںوفِلاخُم روا۔٢۵۔وہ رابدُرب روا ِقئال ےک ےنید میِلعت روا ےرک یمرن ھتاس ےک
 ۔ےرک بیِدات ےس
 ماک کین اریت ہکات اہاچ ہن انرک ھچُک ےن ںیَم رَیغب ےک یضرم یریت نِکیل۔۔۔۔٭١Y نومیلف

 ۔وہ ےس یشوُخ ہکلب ںیِہن ےس یراچال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ ںیہن یتسدربز ںیم )مالسا( نید۔۔۔۔٭ ٢:٢۵٦ ةرقبلا
 اراہمت( رگا روا ںیلاپ تیادہ کش ےب وت ںیئآ ےل مالسا گول ہی رگا۔۔۔۔٭ ٣:٢٠ نارمع لا
 ۔ےہ انید اچنہپ ماغیپ اک ادخ فرص ماک اراہمت وت ںینام ہن )اہک
 یتسدربز رپ نا مت روا ےہ مولعم بوخ ںیمہ ںیہ ےتہک ھچک وج گول ہی۔۔۔۔٭ Y۵:۵٠ ق
 ےس نآرق وک سا ےرڈ ےس دیعو )یک باذع( ےرامہ وج سپ ۔وہ ںیہن ےلاو ےنرک
 ۔وہر ےترک تحیصن
 

 ٭١٦±164

 هو ہک ےہ اترک یئازفا ہلصوح یک ںورادنامیا ںیم رود ےک جآ ادُخ ایک
 ُنا کت بج ،کت تقو ُسا ںیرک گنج روا یئاڑل فالخ ےک دئاقع رگید
 )داہج؍سدقا ِگنج( ؟اتیل اپ ںیہن حتف بہذم انپا اک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےکسوہ کت ںاہج۔١٨۔ورک ہن یدب ےس یسِک ضوِع ےک یدب۔١b۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ١٢:١b ںویمور
 اریم انیل ماقتنِا انپا !وریزِع َےا۔19۔وّھکر پالِم لیم ھتاس ےک ںویِمدآ بس ےس فرط ینپا ُمت
 ۔اگ ںُود یہ ںیَم ہلدب ۔ےہ ماک
 وہر بِلاط ےک یگزیِکاپ ُسا روا ےنھکر پالِم لیم ھتاس ےک بس۔۔۔۔٭ ١٢:١Y ںویناربع
 ۔اگ ےھکید ہن وک دنوادُخ یئوک رَیغب ےک سِج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںاہج وک نا روا۔191۔وڑل ےس نا ںیم هار یک ادخ یھب مت۔190۔۔۔۔٭ ١٩٣ ۔ ٢:١٩٠ ةرقبلا
 یھب مت ےس ںاہو )ےس ےکم ینعی( ےہ الاکن وک مت ےن ںوہنا ےس ںاہج روا ودرک لتق ؤاپ
 رک ھڑب ںیہک ےس یزیرنوخو لتق داسف )اک ےنرک هارمگ ےس نید( روا ۔ود لاکن وک نا
 ادخ )ںیم کلم( روا ےئاجوہ دوبان داسف ہک انہر ےتڑل کت تقو سا ےس نا روا۔193۔ےہ
 ۔ےئاجوہ نید اک یہ
 ۔ورک گنج ےس نا ۔۔۔ ےتال ںیہن نامیا رپ ادخ ےس ںیم باتک لہا وج۔۔۔۔٭ ٩:٢٩ ہبوتلا
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 ٭163  ١٦٣

 ؟ےئہاچ اناج ایک لامعتسا اک روزروا تقاط ایک ،ںیم روُما یبہذم
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 بس ہکلب ےرک اڑگھج هدنب اک دنوادُخ ہک ںیِہن بِسانُم روا۔٢Y۔۔۔۔٭ ٢۵ ۔ ٢:٢Y سیھتمت ٢
 یمیِلح وک ںوفِلاخُم روا۔٢۵۔وہ رابدُرب روا ِقئال ےک ےنید میِلعت روا ےرک یمرن ھتاس ےک
 ۔ےرک بیِدات ےس
 ماک کین اریت ہکات اہاچ ہن انرک ھچُک ےن ںیَم رَیغب ےک یضرم یریت نِکیل۔۔۔۔٭١Y نومیلف

 ۔وہ ےس یشوُخ ہکلب ںیِہن ےس یراچال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ ںیہن یتسدربز ںیم )مالسا( نید۔۔۔۔٭ ٢:٢۵٦ ةرقبلا
 اراہمت( رگا روا ںیلاپ تیادہ کش ےب وت ںیئآ ےل مالسا گول ہی رگا۔۔۔۔٭ ٣:٢٠ نارمع لا
 ۔ےہ انید اچنہپ ماغیپ اک ادخ فرص ماک اراہمت وت ںینام ہن )اہک
 یتسدربز رپ نا مت روا ےہ مولعم بوخ ںیمہ ںیہ ےتہک ھچک وج گول ہی۔۔۔۔٭ Y۵:۵٠ ق
 ےس نآرق وک سا ےرڈ ےس دیعو )یک باذع( ےرامہ وج سپ ۔وہ ںیہن ےلاو ےنرک
 ۔وہر ےترک تحیصن
 

 ٭١٦±164

 هو ہک ےہ اترک یئازفا ہلصوح یک ںورادنامیا ںیم رود ےک جآ ادُخ ایک
 ُنا کت بج ،کت تقو ُسا ںیرک گنج روا یئاڑل فالخ ےک دئاقع رگید
 )داہج؍سدقا ِگنج( ؟اتیل اپ ںیہن حتف بہذم انپا اک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےکسوہ کت ںاہج۔١٨۔ورک ہن یدب ےس یسِک ضوِع ےک یدب۔١b۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ١٢:١b ںویمور
 اریم انیل ماقتنِا انپا !وریزِع َےا۔19۔وّھکر پالِم لیم ھتاس ےک ںویِمدآ بس ےس فرط ینپا ُمت
 ۔اگ ںُود یہ ںیَم ہلدب ۔ےہ ماک
 وہر بِلاط ےک یگزیِکاپ ُسا روا ےنھکر پالِم لیم ھتاس ےک بس۔۔۔۔٭ ١٢:١Y ںویناربع
 ۔اگ ےھکید ہن وک دنوادُخ یئوک رَیغب ےک سِج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںاہج وک نا روا۔191۔وڑل ےس نا ںیم هار یک ادخ یھب مت۔190۔۔۔۔٭ ١٩٣ ۔ ٢:١٩٠ ةرقبلا
 یھب مت ےس ںاہو )ےس ےکم ینعی( ےہ الاکن وک مت ےن ںوہنا ےس ںاہج روا ودرک لتق ؤاپ
 رک ھڑب ںیہک ےس یزیرنوخو لتق داسف )اک ےنرک هارمگ ےس نید( روا ۔ود لاکن وک نا
 ادخ )ںیم کلم( روا ےئاجوہ دوبان داسف ہک انہر ےتڑل کت تقو سا ےس نا روا۔193۔ےہ
 ۔ےئاجوہ نید اک یہ
 ۔ورک گنج ےس نا ۔۔۔ ےتال ںیہن نامیا رپ ادخ ےس ںیم باتک لہا وج۔۔۔۔٭ ٩:٢٩ ہبوتلا
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 ٭516  ١٦۵

 بہاذم ےنپا روا ےہ اتاجوہ دترُم ےس بہذم ےنپا دوُخ ناسنا یئوک رگا
 ؟ےئہاچ اناج ایدرک لتق ںیہُنا ایک وت ،ےہ اترک ہلصیف اک ےنرک لیدبت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےب روا اُرب اسَیا اک یسِک ےس ںیم ُمت !رادربَخ !ویِئاھب َےا۔١٢۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ٣:١٢ ںویناربع
 ےہ اتاج اہک نِد اک جآ کت زور سِج ہکلب۔13۔ےئاج رِھپ ےس ادُخ هدنِز وج وہ ہن لِد نامیِا
 تخس رک آ ںیم بیرف ےک هانُگ یئوک ےس ںیم ُمت ہکات ورک ایِک تحیِصن ںیم سپآ زور رہ
 ۔ےئاج وہ ہن لِد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نا وت ںیرک ہن لوبق )وک نطو کرت( رگا انانب ہن تسود وک یسک ےس ںیم نا۔۔۔۔٭ ٨٩:Y اسنلا
 ۔ؤانب ہن راگددم روا قیفر انپا وک یسک ےس ںیم نا روا ودرک لتق ؤاپ ںاہج روا ول ڑکپ وک
 سج’’ ،ایامرف ےن � لوُسر :سابتقا لیذ جرد اک دمحُم تباب یک ںودترُم ےس ثیداحا:ٹون
 باتک ،٩ دلج :یراُخب حیحص( ۔ ْ◌‘‘ودرک لتق ےُسا وت ،ایک لیدبت مالسا بہذم انپا ےن یسک

٨Y، ۵ ربمنb دلج ہلاوحب ،۵٨ ۔ Y، ۔)٨٠٨ ربمن ،۵٦ باتک 
 

 ٭166  ١٦٦

 زیوجت یئاڑل راھبک یھبک فالخیک ںویئاھب ہک یتح ای ںوتسود ،نادناخ ایک
 ؟ےہ یئگ یک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ھتاس ےک ُسا روا وہ ہن نامیِااب رہوَش اک تروَع سِج روا۔ ١٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١٣:b ںویھتنرک ١
 یویِب هو ںیِہن نامیِااب رہوَش وج ہکنُویِک۔14۔ےڑوھچ ہن وک رہوَش هو وت وہ یضار وک ےنہر
 کاپ ثِعاب ےک رہوَش یحیِسم هو ںیِہن نامیِااب یویِب وج روا ےہ اترہھٹ کاپ ےس ببس ےک
 ؟ےل اَچب وک رہوَش ےنپا ُوت دیاش ہک ےہ ربَخ ایک ےھُجت !تروَع َےا ہکنُویِک۔16۔ےہ یترہھٹ
 ؟ےل اَچب وک یویِب ینپا ُوت دیاش ہک ےہ ربَخ ایک وک ھُجت !درم َےا روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ادخ وک نا مت ںیہ ےتھکر نامیا رپ تمایق زور روا رپ ادخ گول وج۔۔۔۔٭ ۵٨:٢٢ ہلداجملا
 ای پاب ےک نا هو هاوخ ۔ےگ وھکید ہن ےئوہ ےترک یتسود ےس ںونمشد ےک لوسر ےک سا
 ۔ںوہ گول ےک یہ نادناخ ای یئاھب ای ےٹیب
 )یھب( نمشد ےراہمت ضعب ےس ںیم دالوا روا ںیتروع یراہمت !ونموم۔۔۔۔٭ ١Y:٦Y نباغتلا
 یھب ادخ وت ود شخب روا ورک رزگرد روا ودرک فاعم رگا روا ۔وہر ےتچب ےس نا وس ںیہ
 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب
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 ۔ےئاج وہ ہن لِد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نا وت ںیرک ہن لوبق )وک نطو کرت( رگا انانب ہن تسود وک یسک ےس ںیم نا۔۔۔۔٭ ٨٩:Y اسنلا
 ۔ؤانب ہن راگددم روا قیفر انپا وک یسک ےس ںیم نا روا ودرک لتق ؤاپ ںاہج روا ول ڑکپ وک
 سج’’ ،ایامرف ےن � لوُسر :سابتقا لیذ جرد اک دمحُم تباب یک ںودترُم ےس ثیداحا:ٹون
 باتک ،٩ دلج :یراُخب حیحص( ۔ ْ◌‘‘ودرک لتق ےُسا وت ،ایک لیدبت مالسا بہذم انپا ےن یسک

٨Y، ۵ ربمنb دلج ہلاوحب ،۵٨ ۔ Y، ۔)٨٠٨ ربمن ،۵٦ باتک 
 

 ٭166  ١٦٦

 زیوجت یئاڑل راھبک یھبک فالخیک ںویئاھب ہک یتح ای ںوتسود ،نادناخ ایک
 ؟ےہ یئگ یک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ھتاس ےک ُسا روا وہ ہن نامیِااب رہوَش اک تروَع سِج روا۔ ١٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١٣:b ںویھتنرک ١
 یویِب هو ںیِہن نامیِااب رہوَش وج ہکنُویِک۔14۔ےڑوھچ ہن وک رہوَش هو وت وہ یضار وک ےنہر
 کاپ ثِعاب ےک رہوَش یحیِسم هو ںیِہن نامیِااب یویِب وج روا ےہ اترہھٹ کاپ ےس ببس ےک
 ؟ےل اَچب وک رہوَش ےنپا ُوت دیاش ہک ےہ ربَخ ایک ےھُجت !تروَع َےا ہکنُویِک۔16۔ےہ یترہھٹ
 ؟ےل اَچب وک یویِب ینپا ُوت دیاش ہک ےہ ربَخ ایک وک ھُجت !درم َےا روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ادخ وک نا مت ںیہ ےتھکر نامیا رپ تمایق زور روا رپ ادخ گول وج۔۔۔۔٭ ۵٨:٢٢ ہلداجملا
 ای پاب ےک نا هو هاوخ ۔ےگ وھکید ہن ےئوہ ےترک یتسود ےس ںونمشد ےک لوسر ےک سا
 ۔ںوہ گول ےک یہ نادناخ ای یئاھب ای ےٹیب
 )یھب( نمشد ےراہمت ضعب ےس ںیم دالوا روا ںیتروع یراہمت !ونموم۔۔۔۔٭ ١Y:٦Y نباغتلا
 یھب ادخ وت ود شخب روا ورک رزگرد روا ودرک فاعم رگا روا ۔وہر ےتچب ےس نا وس ںیہ
 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب

 
 

	

 ٭516  ١٦۵

 بہاذم ےنپا روا ےہ اتاجوہ دترُم ےس بہذم ےنپا دوُخ ناسنا یئوک رگا
 ؟ےئہاچ اناج ایدرک لتق ںیہُنا ایک وت ،ےہ اترک ہلصیف اک ےنرک لیدبت

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےب روا اُرب اسَیا اک یسِک ےس ںیم ُمت !رادربَخ !ویِئاھب َےا۔١٢۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ٣:١٢ ںویناربع
 ےہ اتاج اہک نِد اک جآ کت زور سِج ہکلب۔13۔ےئاج رِھپ ےس ادُخ هدنِز وج وہ ہن لِد نامیِا
 تخس رک آ ںیم بیرف ےک هانُگ یئوک ےس ںیم ُمت ہکات ورک ایِک تحیِصن ںیم سپآ زور رہ
 ۔ےئاج وہ ہن لِد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نا وت ںیرک ہن لوبق )وک نطو کرت( رگا انانب ہن تسود وک یسک ےس ںیم نا۔۔۔۔٭ ٨٩:Y اسنلا
 ۔ؤانب ہن راگددم روا قیفر انپا وک یسک ےس ںیم نا روا ودرک لتق ؤاپ ںاہج روا ول ڑکپ وک
 سج’’ ،ایامرف ےن � لوُسر :سابتقا لیذ جرد اک دمحُم تباب یک ںودترُم ےس ثیداحا:ٹون
 باتک ،٩ دلج :یراُخب حیحص( ۔ ْ◌‘‘ودرک لتق ےُسا وت ،ایک لیدبت مالسا بہذم انپا ےن یسک
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 زیوجت یئاڑل راھبک یھبک فالخیک ںویئاھب ہک یتح ای ںوتسود ،نادناخ ایک
 ؟ےہ یئگ یک
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 ھتاس ےک ُسا روا وہ ہن نامیِااب رہوَش اک تروَع سِج روا۔ ١٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١٣:b ںویھتنرک ١
 یویِب هو ںیِہن نامیِااب رہوَش وج ہکنُویِک۔14۔ےڑوھچ ہن وک رہوَش هو وت وہ یضار وک ےنہر
 کاپ ثِعاب ےک رہوَش یحیِسم هو ںیِہن نامیِااب یویِب وج روا ےہ اترہھٹ کاپ ےس ببس ےک
 ؟ےل اَچب وک رہوَش ےنپا ُوت دیاش ہک ےہ ربَخ ایک ےھُجت !تروَع َےا ہکنُویِک۔16۔ےہ یترہھٹ
 ؟ےل اَچب وک یویِب ینپا ُوت دیاش ہک ےہ ربَخ ایک وک ھُجت !درم َےا روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ادخ وک نا مت ںیہ ےتھکر نامیا رپ تمایق زور روا رپ ادخ گول وج۔۔۔۔٭ ۵٨:٢٢ ہلداجملا
 ای پاب ےک نا هو هاوخ ۔ےگ وھکید ہن ےئوہ ےترک یتسود ےس ںونمشد ےک لوسر ےک سا
 ۔ںوہ گول ےک یہ نادناخ ای یئاھب ای ےٹیب
 )یھب( نمشد ےراہمت ضعب ےس ںیم دالوا روا ںیتروع یراہمت !ونموم۔۔۔۔٭ ١Y:٦Y نباغتلا
 یھب ادخ وت ود شخب روا ورک رزگرد روا ودرک فاعم رگا روا ۔وہر ےتچب ےس نا وس ںیہ
 ۔ےہ نابرہم الاو ےنشخب
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 ٭167  ´١٦

 ںوگول ےک دئاقع رگید هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟وہ ہن ںویک یہ فالخ ےک چوس ینپا یک ُنا ہی ےلھب ںیرک لتق وک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 باب ےک ںویِمدآ روا ادُخ ہک ںُوہ اتہر ںیم شِشوک یھب دوُخ ںیَم ےئِل یِسا۔۔۔۔٭ ١٦:٢Y لامعا
 ۔ےرک ہن تمالم یھبک ےھجُم لِد اریم ںیم
 ےس نامیِا ایِر ےب روا ّتین کین روا لِد کاپ ہک ےہ ہی دصقم اک مکُح۔۔۔۔٭ ١:۵ سیھتمت١
 ۔وہ ادَیپ ّتبحم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہمت هو ےہ ایگ ایدرک ضرف انڑل )ںیم ےتسر ےک ادخ( رپ مت )وناملسم(۔۔۔۔٭ ٢:٢١٦ ةرقبلا
 یلھب ںیم قح ےراہمت هو روا ےگل یرب وک مت زیچ کیا ہک ںیہن بجع رگم اگوہ وت راوگان
 ۔وہ رضم ےئل ےراہمت هو روا ےگل یلھب وک مت زیچ کیا ہک ںیہن بجع روا وہ
 ےا( روا ۔ایک لتق ںیہنا ےن ادخ ہکلب ایک ںیہن لتق وک )رافک( نا ےن ںوگول مت۔۔۔۔٭ ٨:١b لافنلا
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 یک ںاہی یہاشداب یریم َبا رگم ۔اتاج ایِک ہن ہلاوح ےک ںویِدوُہی ںیَم ہکات ےتڑل مِداخ ےریم
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 YY ۔ Y١ روا ١٩ ۔ ۵:٨ لافنا ؛١٢٣ روا ١٣:٣ نارمع لا )٦٢Y چرام( :ردبِ گنج ۔١
 ١b٢ ۔ ١٦۵ روا ١Y٠:٣ ،١٢٢ ۔ ١٢١:٣ نارمع لا )٦٢۵ چرام(  :دحاِ گنج ۔٢
 ٢b ۔ ٢۵ روا ١٢ ۔ ٩:٣٣ بزحا ۔یئگ یدوھک قدنخ )٦٢b یئم(  :قدنخِ گنج ۔٣
Y١ حتف )٦٢٨ چرام( :ہیبیدُحِ گنج ۔:Y٢ ۔ ٢٢ روا ٣ ۔ ٨b  
  ١٩٣ ۔ ١٩١:٢ هرقب )٦٢٩( :ہتُمِ گنج۔۵
  ٢b ۔ ٢۵:٩ ہبوت )٦٣٠ تسگا( : نینُحِ گنج ۔٦
b۔ ٣٨:٩ ہبوت )٦٣٠( :کوبتِ گنج ۔ Y٠، Y٨ ۔ ٨٦ ،٨٣ ۔ ٨١ ،٦٦ ۔ ٦۵ ،۵٢ ۔ ٢b، ٩٠، 

١١ ،٩٣b  
 ۔٣ ۔ ١:١١٠ ،رصن ،١٣:٦١ فص ،٨۵:٢٨ صصق ،١٢:٩ ہبوت )٦٣٠( :ہکمِ گنج۔٨
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 یئازفا ہلصوح یک یئاڑل فالخ ےک ںوگول ےک سدقُم ِباتک ںیم ںوباتک کاپ ایک
 ؟ےہ یئگ یک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 پالِم لیم ھتاس ےک ںویِمدآ بس ےس فرط ینپا ُمت ےکسوہ کت ںاہج۔۔۔۔٭ ١٢:١٨ ںویمور
 ۔وّھکر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نیقی( رپ ترخآ زور ہن روا ےتال ںیہن نامیا رپ ادخ ےس ںیم باتک لہا وج۔۔۔۔٭ ٩:٢٩ ہبوتلا
 مارح ےن لوسر ےک سا روا ادخ وج ںیہ ےتھجمس مارح وک ںوزیچ نا ہن روا )ںیہ ےتھکر
 ےنپا رکوہ لیلذ ہک کت ںاہی ورک گنج ےس نا ںیہ ےترک لوبق وک قح نید ہن روا ںیہ یک
 ۔ںید ہیزج ےس ھتاہ
 ےک ُنا وک ُنا یھت یک ددم یک ُنا ےن ںوہنج ےس ںیم باتک لہا روا۔۔۔۔٭٣٣:٢٦ بازحلا
 ےھت ےتید رک لتق مت وک ںونتک وت ۔ید لاڈ تشہد ںیم ںولد ےک ُنا روا اید راُتا ےس ںوعلق
 ۔ےھت ےتیلرک دیق وک ںونتک روا
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 یئازفا ہلصوح یک یئاڑل فالخ ےک ںوگول ےک سدقُم ِباتک ںیم ںوباتک کاپ ایک
 ؟ےہ یئگ یک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 پالِم لیم ھتاس ےک ںویِمدآ بس ےس فرط ینپا ُمت ےکسوہ کت ںاہج۔۔۔۔٭ ١٢:١٨ ںویمور
 ۔وّھکر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نیقی( رپ ترخآ زور ہن روا ےتال ںیہن نامیا رپ ادخ ےس ںیم باتک لہا وج۔۔۔۔٭ ٩:٢٩ ہبوتلا
 مارح ےن لوسر ےک سا روا ادخ وج ںیہ ےتھجمس مارح وک ںوزیچ نا ہن روا )ںیہ ےتھکر
 ےنپا رکوہ لیلذ ہک کت ںاہی ورک گنج ےس نا ںیہ ےترک لوبق وک قح نید ہن روا ںیہ یک
 ۔ںید ہیزج ےس ھتاہ
 ےک ُنا وک ُنا یھت یک ددم یک ُنا ےن ںوہنج ےس ںیم باتک لہا روا۔۔۔۔٭٣٣:٢٦ بازحلا
 ےھت ےتید رک لتق مت وک ںونتک وت ۔ید لاڈ تشہد ںیم ںولد ےک ُنا روا اید راُتا ےس ںوعلق
 ۔ےھت ےتیلرک دیق وک ںونتک روا
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 تیحراج ےئلیک ےنالیھپ مالسا هو ہک یھت یئازفا ہلصوح یک دمحُم ےن ادُخ ایک
 ؟ےرک عورش ںیگنج یئک یک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
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  فالخ ےک ںونید ےب ںیم ںوباتک کاپ ےئلیک ںورادنامیا ںیم رود ےک جآ ایک
 ؟ےہ یئگ یک یئازفا ہلصوح یک ںوگنج روا ںویئاڑل ددشت ُرپ   روا ہناحراج
 )داہج(

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 تموُکُخ ہکلب ےہ انرک ںیِہن یتشُک ےس تشوگ روا نوُخ ںیمہ ہکنُویِک۔۔۔۔ ٭٦:١٢ ںویسفا
 یناحوُر ُنا یک ترارش روا ںومِکاح ےک یکیِرات یک ایُند سِا روا ںولاو رّایتِخا روا ںولاو
 ۔ںیہ ںیم ںوماقم ینامسآ وج ےس ںوجَوف

 لامک مہ ہک۔2۔۔ہک ںُوہ اترک تحیِصن ہی ےلہپ ےس بس ںیَم َسپ۔١۔۔۔۔٭٢ ۔ ٢:١ سیھتمت١
 ۔ںیراذُگ یگدنِز ھتاس ےک مارآ و نما ےس یگدیِجنس روا یرادنیِد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ نا بج رھپ۔77۔۔ ںیہ ےتڑل ےئل ےک ادخ وت هو ںیہ نموم وج۔b٦۔۔۔۔٭bb ۔ Y:b٦ اسنلا
 ادخ ےسیج ےگل ےنرڈ ںوی ےس ںوگول ےس ںیم نا گول ضعب وت ایگ ایدرک ضرف داہج
 رپ مہ ےن وت ادخ ےا ہک ےگل ےناڑبڑب روا هدایز یھب ےس سا ہکلب ںیہ ےترک ارڈ ےس
 )ےس نا ربمغیپ ےا( ید ہن تلہم ںویک ںیمہ روا تدم یڑوھت ایدرک ضرف ںویک )دلج( داہج
 )تاجن( ےئل ےک راگزیہرپ وت زیچ یھچا تہب روا ےہ اڑوھت تہب هدئاف اک ایند ہک ود ہہک
 ۔ ےہ ترخآ
 ورک گنج ےس ںورفاک )ےلاو ےنہر( ےک کیدزن ےنپا !نامیا ِلہا ےا۔۔۔۔٭ ٩:٣١٢ ہبوتلا
 ہک وھکر ناج روا ۔ںیرک مولعم )گنج توقو تنحم ینعی( یتخس ںیم مت هو ہک ےئیہاچ روا

 ۔ےہ ھتاس ےک ںوراگ زیہرپ ادخ
 ١٣٩ ےس ںیم تایآ ٦٢٣٦ :ےہ عوضوم اڑب ےس بس ںیم نآُرق گنج ای ‘‘داہج’’ :ٹون
 میلعت یک گنج ہناحراج !ےہ تیآ یک گنج کیا ےس ںیم تایآ Y۵ رہ ںیم نآُرق = تایآ
 ۔ےہ یئگ ید ںیم ١٢٣ روا ٢٩:٩ ہبوت

 ٭172  ٢´١

 ےدیقع قرف ہک ےہ اترک یئازفا ہلصوح یک ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ںیرک تراغ و لتق اک ںوگول ےک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںُول زیچ یئوک رَوا یریت ہن ہمست اک یتوُج ہن اگاھد یئوک وت ہن ںیَم ہک۔۔۔۔٭ ٢٣:١Y شئادیپ
 ۔اید انب دنمتلَود وک ماؔربا ےن ںیَم ہک ےکس ےہک ہن ہیوت ہکات

 ہن چلال اک رھگ ےک یسوڑپ ےنپا ُوت۔17۔۔۔رک ہن یروچ ُوت۔15۔۔۔۔٭ ١b روا ٢٠:١۵ جورخ
 ۔انرک ہن چلال اک یویب یک یسوڑپ ےنپا وت ۔ انرک
 ےک رک رّایتِخا ہشیپ اّھچا ہکلب ےرک ہن یروچ رِھپ الاو ےنرک یروچ۔۔۔۔٭ ٢٨:Y ںویسفا
 ۔وہ ھچُک ساپ ےک ُسا ےئِل ےک ےنید وک جاتحُم ہکات ےرک تنحم ےس ںوھتاہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیم ےراب ےک لام ےک تمینغ ےس مت )گول دہاجم !دمحم ےا(۔1۔۔۔۔٭ Y١ روا ٨:١ لافنلا
 لام اک لوسر ےک سا روا ادخ تمینغ ہک ود ہہک )ےہ مکح ایک(ہک ںیہ ےترک تفایرد
 ہصح ںاوچناپ ےس ںیم سا ؤال رک ٹول )ےس رافک( مت زیچ وج ہک وھکر ناج روا۔41۔۔۔ےہ

 ۔اک لوسر ےک سا روا اک ادخ
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 ںُول زیچ یئوک رَوا یریت ہن ہمست اک یتوُج ہن اگاھد یئوک وت ہن ںیَم ہک۔۔۔۔٭ ٢٣:١Y شئادیپ
 ۔اید انب دنمتلَود وک ماؔربا ےن ںیَم ہک ےکس ےہک ہن ہیوت ہکات

 ہن چلال اک رھگ ےک یسوڑپ ےنپا ُوت۔17۔۔۔رک ہن یروچ ُوت۔15۔۔۔۔٭ ١b روا ٢٠:١۵ جورخ
 ۔انرک ہن چلال اک یویب یک یسوڑپ ےنپا وت ۔ انرک
 ےک رک رّایتِخا ہشیپ اّھچا ہکلب ےرک ہن یروچ رِھپ الاو ےنرک یروچ۔۔۔۔٭ ٢٨:Y ںویسفا
 ۔وہ ھچُک ساپ ےک ُسا ےئِل ےک ےنید وک جاتحُم ہکات ےرک تنحم ےس ںوھتاہ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیم ےراب ےک لام ےک تمینغ ےس مت )گول دہاجم !دمحم ےا(۔1۔۔۔۔٭ Y١ روا ٨:١ لافنلا
 لام اک لوسر ےک سا روا ادخ تمینغ ہک ود ہہک )ےہ مکح ایک(ہک ںیہ ےترک تفایرد
 ہصح ںاوچناپ ےس ںیم سا ؤال رک ٹول )ےس رافک( مت زیچ وج ہک وھکر ناج روا۔41۔۔۔ےہ

 ۔اک لوسر ےک سا روا اک ادخ
 
 

	

 ٭١171´١

  فالخ ےک ںونید ےب ںیم ںوباتک کاپ ےئلیک ںورادنامیا ںیم رود ےک جآ ایک
 ؟ےہ یئگ یک یئازفا ہلصوح یک ںوگنج روا ںویئاڑل ددشت ُرپ   روا ہناحراج
 )داہج(

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 تموُکُخ ہکلب ےہ انرک ںیِہن یتشُک ےس تشوگ روا نوُخ ںیمہ ہکنُویِک۔۔۔۔ ٭٦:١٢ ںویسفا
 یناحوُر ُنا یک ترارش روا ںومِکاح ےک یکیِرات یک ایُند سِا روا ںولاو رّایتِخا روا ںولاو
 ۔ںیہ ںیم ںوماقم ینامسآ وج ےس ںوجَوف

 لامک مہ ہک۔2۔۔ہک ںُوہ اترک تحیِصن ہی ےلہپ ےس بس ںیَم َسپ۔١۔۔۔۔٭٢ ۔ ٢:١ سیھتمت١
 ۔ںیراذُگ یگدنِز ھتاس ےک مارآ و نما ےس یگدیِجنس روا یرادنیِد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ نا بج رھپ۔77۔۔ ںیہ ےتڑل ےئل ےک ادخ وت هو ںیہ نموم وج۔b٦۔۔۔۔٭bb ۔ Y:b٦ اسنلا
 ادخ ےسیج ےگل ےنرڈ ںوی ےس ںوگول ےس ںیم نا گول ضعب وت ایگ ایدرک ضرف داہج
 رپ مہ ےن وت ادخ ےا ہک ےگل ےناڑبڑب روا هدایز یھب ےس سا ہکلب ںیہ ےترک ارڈ ےس
 )ےس نا ربمغیپ ےا( ید ہن تلہم ںویک ںیمہ روا تدم یڑوھت ایدرک ضرف ںویک )دلج( داہج
 )تاجن( ےئل ےک راگزیہرپ وت زیچ یھچا تہب روا ےہ اڑوھت تہب هدئاف اک ایند ہک ود ہہک
 ۔ ےہ ترخآ
 ورک گنج ےس ںورفاک )ےلاو ےنہر( ےک کیدزن ےنپا !نامیا ِلہا ےا۔۔۔۔٭ ٩:٣١٢ ہبوتلا
 ہک وھکر ناج روا ۔ںیرک مولعم )گنج توقو تنحم ینعی( یتخس ںیم مت هو ہک ےئیہاچ روا

 ۔ےہ ھتاس ےک ںوراگ زیہرپ ادخ
 ١٣٩ ےس ںیم تایآ ٦٢٣٦ :ےہ عوضوم اڑب ےس بس ںیم نآُرق گنج ای ‘‘داہج’’ :ٹون
 میلعت یک گنج ہناحراج !ےہ تیآ یک گنج کیا ےس ںیم تایآ Y۵ رہ ںیم نآُرق = تایآ
 ۔ےہ یئگ ید ںیم ١٢٣ روا ٢٩:٩ ہبوت
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 ےدیقع قرف ہک ےہ اترک یئازفا ہلصوح یک ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
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 ہن چلال اک رھگ ےک یسوڑپ ےنپا ُوت۔17۔۔۔رک ہن یروچ ُوت۔15۔۔۔۔٭ ١b روا ٢٠:١۵ جورخ
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 ےک رک رّایتِخا ہشیپ اّھچا ہکلب ےرک ہن یروچ رِھپ الاو ےنرک یروچ۔۔۔۔٭ ٢٨:Y ںویسفا
 ۔وہ ھچُک ساپ ےک ُسا ےئِل ےک ےنید وک جاتحُم ہکات ےرک تنحم ےس ںوھتاہ
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 ٭173  ٣´١

 ںونمشُد ےنپا هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ںیرک لامعتسا اک ربج روا تشہد فالخ ےک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 وک مولظم روا ورک ماک ےک تقادص روا تلادع ہک ےہ اتامرف ںوی دنوادخ۔۔۔۔٭ ٢٢:٣ هایمری

 ملظ رپ هویب روا میتیو رفاسم روا ورک ہن یکولسدب ےس یسک روا ؤاڑھچ ےس ھتاہ ےک ملاظ
 ۔ؤاہب ہن نوخ وک هانگ ےب ہگج سِا ورک ہن

 بس ہکلب ےرک اڑگھج هدنب اک دنوادُخ ہک ںیِہن بِسانُم روا۔٢Y۔۔۔۔٭ ٢۵ ۔ ٢:٢Y سیھتمت ٢
 یمیِلح وک ںوفِلاخُم روا۔25۔وہ رابدُرب روا ِقئال ےک ےنید میِلعت روا ےرک یمرن ھتاس ےک
 ۔ےرک بیِدات ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وت ای( باذع ارامہ رپ نج ںیلاڈ رک هابت ےن مہ ہک ںیہ ںایتسب یہ ینتک روا۔۔۔۔٭ b:Y فارعالا
 ےترک )مارآ وک رہپود ینعی( ہلولیق هو بج )وک ند( ای ےھت ےتوس هو ہکبج اھت اتآ )وک تار
 ۔ےھت
 ےک نا وت ںوہ اتید ےلاڈ تبیہو بعر ںیم ںولد ےک ںورفاک یھبا یھبا ںیم۔۔۔۔٭ ٨:١٢ لافنلا

 ۔ود )ڑوت رک( رام روپ روپ اک نا روا ود اڑا )رک( رام رس
 ںورفاک( کت بج ںیہر یدیق ںیم ےضبق ےک سا ہک ںیہن نایاش وک ربمغیپ۔۔۔۔٭ ٨:٦b لافنلا
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 ےک ےلدب  هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ دُخ ایک
 ؍ تناد ےلدب ےک تناد روا ،ھکنآ ےلدب ےک ھکنآ( ؟ںیئانپا وک نوناق
 )صاصق

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےریت یئوک وج ہکلب انرک ہن ہلباقُم اک ریِرش ہک ںُوہ اتہک ہی ےس ُمت ںیَم نِکیل۔۔۔۔٭ ۵:٣٩ یتم
 ۔ےد ریھپ فرط یک ُسا یھب ارسُود ےرام ہچنامط رپ لاگ انہد
 ںُود یہ ںیَم ہلدب ۔ےہ ماک اریم انیل ماقتنِا انپا !وریزِع َےا۔١٩۔۔۔۔٭ ٢٠ ۔ ١٢:١٩ ںویمور
 یناپ ےُسا وتوہ اسایپ رگا ۔الِھک اناھک وک ُسا وتوہ اکوُھب نمُشد اریت رگا ہکلب۔20۔اگ
 ۔ٔوآ بِلاغ رپ یدب ےس ہعیِرز ےک یکین ہکلب وہ ہن بُولغم ےس یدب۔21۔ِالپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یسیو ےرک رپ مت هو یتدایز یسیج وت ےرک یتدایز رپ مت یئوک رگا سپ۔۔۔۔٭ ٢:١٩Y ةرقبلا
 ۔ورک رپ سا مت یہ
 رپ سج روا۔41۔ےہ یئارب یک حرط یسا وت ہلدب اک یئارب روا۔Y٠۔۔۔۔٭ Y١ ۔ Y٠:Y٢ یروشلا

 ۔ںیہن مازلا ھچک رپ ںوگول ےسیا وت ےل ماقتنا دعب ےک سا هو رگا وہ اوہ ملظ
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 ںونمشُد ےنپا هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ ادُخ ایک
 ؟ںیرک لامعتسا اک ربج روا تشہد فالخ ےک
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 ےک ےلدب  هو ہک ےہ اتہاچ ےس ںورادنامیا ےک رود ےک جآ دُخ ایک
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 )صاصق

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ےنپا دوُخ هو ہک اگ ےرک یئازفا ہلصوح یک ںورادنامیا ادُخ کاپ ای
 ؟ںیل ہلدب ےس ںوھتاہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 دنوادخ ہکنویک۔36۔۔۔اگ وہ ماک اریم انید ہلدب روا انیل ماقتنا وت۔٣۵۔۔۔۔٭ ٣٦ ۔ ٣٢:٣۵ انثعتسا
 ۔اگ ےرک فاصنا اک ںوگول ےنپا

 رزُع یئوک ساپ ےریت وہ ہن ںُویِک یئوک ُوت !ےلاو ےناگل مازلِا َےا َسپ۔۔۔۔٭ ٢:١ ںویمور
 اتارہھٹ مرجُم وک پآ ےنپا ُوت اک یُسا ےہ اتاگل مازلِا رپ ےرسُود ُوت اک تاب سِج ہکنُویِک ںیِہن
  ۔ےہ
 تَکَرب ۔وہاچ تَکَرب ےطساو ےک ُنا ںیہ ےتاتس ںیہُمت وج۔Y١۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ١٢:١Y ںویمور
 ۔ورک ہن یدب ےس یسِک ضوِع ےک یدب۔17۔ورک ہن تنعل ۔وہاچ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 و لتق( مت ہک ےہ یناگدنز )یراہمت( ںیم صاصق )مکح( لقع لہا ےا روا۔۔۔۔٭ ٢:١b٩ ةرقبلا
 ۔وچب )ےس یزیرنوخ
 ےک ناج ہک اھت اید ھکل مکح ہی ںیم تاروت ےیل ےک ںوگول نا ےن مہ روا۔۔۔۔٭ Y۵:۵ هدئاملا
 روا ناک ےلدب ےک ناک روا کان ےلدب ےک کان روا ھکنآ ےلدب ےک ھکنآ روا ناج ےلدب
 ۔ےہ ہلدب حرط یسا اک ںومخز بس روا تناد ےلدب ےک تناد
 

 ٭176  ٦´١
 ںونمشُد ےنپا هو ہک ےہ اترک یئازفا ہلصوح یک ںورادنامیا ادُخ کاپ ایک
 ؟ںیرک تنعل رپ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 
 ےس ںونمُشد ےنپا ہک ںُوہ اتہک ےس ںولاو ےننُس ُمت ںیَم نِکیل۔٢b۔۔۔۔٭ ٢٨ ۔ ٦:٢b اقُول
 ےک ُنا ےرک تنعل رپ ُمت وج۔28۔ورک الھب اک ُنا ےّھکر تَوادَع ےس ُمت وج ۔وّھکر تبحُم
 ۔ورک اُعد ےئِل ےک ُنا ںیرک ریِقحت یراہُمت وج ۔وہاچ تَکَرب ےئِل
 انوہ ہن اسَیا !ویِئاھب َےا ۔ےہ یتلِکن اُعددب روا دابکرابُم ےس ہنُم یہ کیا۔۔۔۔٭ ٣:١٠ بوقعی

 ۔ےئہاچ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ ےترک تنعل ےلاو ےنرک تنعل مامت روا ادخ رپ ںوسیا۔۔۔۔٭ ٢:١۵٩ ةرقبلا
 وک مت روا ںیرک اڑگھج ےس مت ںیم ےراب ےک ٰیسیع گول ہی رگا رھپ۔۔۔۔٭ ٣:٦١ نارمع لا

 وک ںوتروع روا ںوٹیب ےنپا مہ ؤآ ہک انہک ےس نا وت ےہ یلچ یہ وہ مولعم وت لاحلا تقیقح
 رھپ ؤآ یھب دوخ مت روا ںیئآ یھب دوخ مہ روا ؤالب وک ںوتروع روا ںوٹیب ےنپا مت ںیئالب
 ۔ںیجیھب تنعل یک ادخ رپ ںوٹوھج روا ںیرک اجتلاو اعد )ےس ادخ( قیرف ںونود
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 انوہ ہن اسَیا !ویِئاھب َےا ۔ےہ یتلِکن اُعددب روا دابکرابُم ےس ہنُم یہ کیا۔۔۔۔٭ ٣:١٠ بوقعی

 ۔ےئہاچ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ ےترک تنعل ےلاو ےنرک تنعل مامت روا ادخ رپ ںوسیا۔۔۔۔٭ ٢:١۵٩ ةرقبلا
 وک مت روا ںیرک اڑگھج ےس مت ںیم ےراب ےک ٰیسیع گول ہی رگا رھپ۔۔۔۔٭ ٣:٦١ نارمع لا

 وک ںوتروع روا ںوٹیب ےنپا مہ ؤآ ہک انہک ےس نا وت ےہ یلچ یہ وہ مولعم وت لاحلا تقیقح
 رھپ ؤآ یھب دوخ مت روا ںیئآ یھب دوخ مہ روا ؤالب وک ںوتروع روا ںوٹیب ےنپا مت ںیئالب
 ۔ںیجیھب تنعل یک ادخ رپ ںوٹوھج روا ںیرک اجتلاو اعد )ےس ادخ( قیرف ںونود

 
 

	

 ٭۵517´١

 ےنپا دوُخ هو ہک اگ ےرک یئازفا ہلصوح یک ںورادنامیا ادُخ کاپ ای
 ؟ںیل ہلدب ےس ںوھتاہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 دنوادخ ہکنویک۔36۔۔۔اگ وہ ماک اریم انید ہلدب روا انیل ماقتنا وت۔٣۵۔۔۔۔٭ ٣٦ ۔ ٣٢:٣۵ انثعتسا
 ۔اگ ےرک فاصنا اک ںوگول ےنپا

 رزُع یئوک ساپ ےریت وہ ہن ںُویِک یئوک ُوت !ےلاو ےناگل مازلِا َےا َسپ۔۔۔۔٭ ٢:١ ںویمور
 اتارہھٹ مرجُم وک پآ ےنپا ُوت اک یُسا ےہ اتاگل مازلِا رپ ےرسُود ُوت اک تاب سِج ہکنُویِک ںیِہن
  ۔ےہ
 تَکَرب ۔وہاچ تَکَرب ےطساو ےک ُنا ںیہ ےتاتس ںیہُمت وج۔Y١۔۔۔۔٭ ١٨ ۔ ١٢:١Y ںویمور
 ۔ورک ہن یدب ےس یسِک ضوِع ےک یدب۔17۔ورک ہن تنعل ۔وہاچ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 و لتق( مت ہک ےہ یناگدنز )یراہمت( ںیم صاصق )مکح( لقع لہا ےا روا۔۔۔۔٭ ٢:١b٩ ةرقبلا
 ۔وچب )ےس یزیرنوخ
 ےک ناج ہک اھت اید ھکل مکح ہی ںیم تاروت ےیل ےک ںوگول نا ےن مہ روا۔۔۔۔٭ Y۵:۵ هدئاملا
 روا ناک ےلدب ےک ناک روا کان ےلدب ےک کان روا ھکنآ ےلدب ےک ھکنآ روا ناج ےلدب
 ۔ےہ ہلدب حرط یسا اک ںومخز بس روا تناد ےلدب ےک تناد
 

 ٭176  ٦´١
 ںونمشُد ےنپا هو ہک ےہ اترک یئازفا ہلصوح یک ںورادنامیا ادُخ کاپ ایک
 ؟ںیرک تنعل رپ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 
 ےس ںونمُشد ےنپا ہک ںُوہ اتہک ےس ںولاو ےننُس ُمت ںیَم نِکیل۔٢b۔۔۔۔٭ ٢٨ ۔ ٦:٢b اقُول
 ےک ُنا ےرک تنعل رپ ُمت وج۔28۔ورک الھب اک ُنا ےّھکر تَوادَع ےس ُمت وج ۔وّھکر تبحُم
 ۔ورک اُعد ےئِل ےک ُنا ںیرک ریِقحت یراہُمت وج ۔وہاچ تَکَرب ےئِل
 انوہ ہن اسَیا !ویِئاھب َےا ۔ےہ یتلِکن اُعددب روا دابکرابُم ےس ہنُم یہ کیا۔۔۔۔٭ ٣:١٠ بوقعی

 ۔ےئہاچ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ںیہ ےترک تنعل ےلاو ےنرک تنعل مامت روا ادخ رپ ںوسیا۔۔۔۔٭ ٢:١۵٩ ةرقبلا
 وک مت روا ںیرک اڑگھج ےس مت ںیم ےراب ےک ٰیسیع گول ہی رگا رھپ۔۔۔۔٭ ٣:٦١ نارمع لا

 وک ںوتروع روا ںوٹیب ےنپا مہ ؤآ ہک انہک ےس نا وت ےہ یلچ یہ وہ مولعم وت لاحلا تقیقح
 رھپ ؤآ یھب دوخ مت روا ںیئآ یھب دوخ مہ روا ؤالب وک ںوتروع روا ںوٹیب ےنپا مت ںیئالب
 ۔ںیجیھب تنعل یک ادخ رپ ںوٹوھج روا ںیرک اجتلاو اعد )ےس ادخ( قیرف ںونود

 
 

	



 ٭177  ١´´

 ؟ےہ اتنادرگ موق کیا تحت ےک تنعل وک ںویدوہی ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 وک لیئ ؔارِسا ینب یھب ںیم وت ۔۔ ےکس پان وک نامسآ رپُوا یئوک رگا۔۔۔۔٭ ٣١:٣b هایمری
 ۔ ےہ اتامرف دنوادخ اگنودرک در ےس ببس ےک لامعا ےکُنا

 زِگرہ ؟ ایِدرکّ در وک تُّما ینپا ےن ادُخ ایک ںُوہ اتہک ںیَم َسپ۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ١١:١ ںویمور
 ۔اناج ےس ےلہپ ےن ُسا ےسِج ایِک ںیِہن دّر وک تُّما ُسا ینپا ےن ادُخ ۔٢!ںیِہن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سپ ۔ےہ یھکر رک تنعل رپ نا ببس ےک رفک ےک نا ےن هللا ہکلب۔٨٨۔۔۔۔٭ ٨٩ ۔ ٢:٨٨ ةرقبلا
 ۔تنعل یک هللا رپ ںورفاک سپ۔89۔ںیہ ےتال نامیا رپ یہ ےڑوھت ہی
 دہع ےک ںوگول نا وت۔١٣۔۔ایل رارقا ےس لیئارسا ینب ےن ادخ روا۔١٢۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ۵:١٢ هدئاملا
 ۔اید رک تخس وک ںولد ےک نا روا یک تنعل رپ نا ےن مہ ببس ےک ےنید ڑوت
 

 ٭178  ٨´١

 گنج وج ںیہ ےتاج ےئک روصت رتہب ےس ُنا ںیہ ےترک گنج وج هو ایک
 ؟ےترک ںیہن

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 وج ھتاس ےک لام سِا ُمت ویئاھب ےریم َےا اہک ےن دؤؔاد بت۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ٠٣:٢٣ لیئومیس ١
 جوف ُسا روا ایاچب وک مہ ےن یُسا ہکنویک ےگ ؤاپ ےنرک ںیہن اسَیا ےہ اید وک مہ ےن دنوادُخ
 اگینام یراہُمت ںیم رما سِا روا۔24۔اید رک ںیم ھتاہ ےرامہ یک یئاھڑچ رپ مہ ےن سج وک
 وج اگ وہ ہَّصح اکُسا یہ اسیَو ےہ اتاج ںیم یئاڑل وج ےہ ہصح اکُسا اسیج ہکنویک ؟نوک
 ۔ےگنیئاپ ہّصح ربارب ںونود ۔ ےہ اترہھٹ ساپ ےک ناماس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ںیہ )ےتارچ یج ےس ےنڑل روا( ےتہر ھٹیب )ںیم ںورھگ( ناملسم وج۔۔۔۔٭ ٩۵:Y اسنلا
 هو ںیہ ےتڑل ےس ناج روا لام ےنپا ںیم هار یک ادخ وج روا هو ےتھکر ںیہن رذع یئوک
 ےنہر ھٹیب وک ںولاو ےنرک داہج ےس ناج روا لام ےن ادخ ےتکس وہ ںیہن ربارب ںونود
 میظع رجا نکیل ےہ ےس بس هدعو کین )وگ( روا ےہ یشخب تلیضف ںیم ےجرد رپ ںولاو
 ۔ےہ یشخب تلیضف ںیہک رپ ںولاو ےنہر ھٹیب وک ںولاو ےنرک داہج ےن ادخ ےس ظاحل ےک
 روا لام ںیم هار یک ادخ روا ےئگ ڑوھچ نطو روا ےئال نامیا گول وج۔۔۔۔٭ ٩:٢٠ ہبوتلا

 وک دارم یہو روا ۔ںیہ ےڑب تہب ےجرد ےک نا ںاہ ےک ادخ ۔ےہر ےترک داہج ےس ناج
 ۔ںیہ ےلاو ےنچنہپ

 
 

	

 ٭177  ١´´

 ؟ےہ اتنادرگ موق کیا تحت ےک تنعل وک ںویدوہی ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 وک لیئ ؔارِسا ینب یھب ںیم وت ۔۔ ےکس پان وک نامسآ رپُوا یئوک رگا۔۔۔۔٭ ٣١:٣b هایمری
 ۔ ےہ اتامرف دنوادخ اگنودرک در ےس ببس ےک لامعا ےکُنا

 زِگرہ ؟ ایِدرکّ در وک تُّما ینپا ےن ادُخ ایک ںُوہ اتہک ںیَم َسپ۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ١١:١ ںویمور
 ۔اناج ےس ےلہپ ےن ُسا ےسِج ایِک ںیِہن دّر وک تُّما ُسا ینپا ےن ادُخ ۔٢!ںیِہن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سپ ۔ےہ یھکر رک تنعل رپ نا ببس ےک رفک ےک نا ےن هللا ہکلب۔٨٨۔۔۔۔٭ ٨٩ ۔ ٢:٨٨ ةرقبلا
 ۔تنعل یک هللا رپ ںورفاک سپ۔89۔ںیہ ےتال نامیا رپ یہ ےڑوھت ہی
 دہع ےک ںوگول نا وت۔١٣۔۔ایل رارقا ےس لیئارسا ینب ےن ادخ روا۔١٢۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ۵:١٢ هدئاملا
 ۔اید رک تخس وک ںولد ےک نا روا یک تنعل رپ نا ےن مہ ببس ےک ےنید ڑوت
 

 ٭178  ٨´١

 گنج وج ںیہ ےتاج ےئک روصت رتہب ےس ُنا ںیہ ےترک گنج وج هو ایک
 ؟ےترک ںیہن

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 وج ھتاس ےک لام سِا ُمت ویئاھب ےریم َےا اہک ےن دؤؔاد بت۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ٠٣:٢٣ لیئومیس ١
 جوف ُسا روا ایاچب وک مہ ےن یُسا ہکنویک ےگ ؤاپ ےنرک ںیہن اسَیا ےہ اید وک مہ ےن دنوادُخ
 اگینام یراہُمت ںیم رما سِا روا۔24۔اید رک ںیم ھتاہ ےرامہ یک یئاھڑچ رپ مہ ےن سج وک
 وج اگ وہ ہَّصح اکُسا یہ اسیَو ےہ اتاج ںیم یئاڑل وج ےہ ہصح اکُسا اسیج ہکنویک ؟نوک
 ۔ےگنیئاپ ہّصح ربارب ںونود ۔ ےہ اترہھٹ ساپ ےک ناماس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ںیہ )ےتارچ یج ےس ےنڑل روا( ےتہر ھٹیب )ںیم ںورھگ( ناملسم وج۔۔۔۔٭ ٩۵:Y اسنلا
 هو ںیہ ےتڑل ےس ناج روا لام ےنپا ںیم هار یک ادخ وج روا هو ےتھکر ںیہن رذع یئوک
 ےنہر ھٹیب وک ںولاو ےنرک داہج ےس ناج روا لام ےن ادخ ےتکس وہ ںیہن ربارب ںونود
 میظع رجا نکیل ےہ ےس بس هدعو کین )وگ( روا ےہ یشخب تلیضف ںیم ےجرد رپ ںولاو
 ۔ےہ یشخب تلیضف ںیہک رپ ںولاو ےنہر ھٹیب وک ںولاو ےنرک داہج ےن ادخ ےس ظاحل ےک
 روا لام ںیم هار یک ادخ روا ےئگ ڑوھچ نطو روا ےئال نامیا گول وج۔۔۔۔٭ ٩:٢٠ ہبوتلا

 وک دارم یہو روا ۔ںیہ ےڑب تہب ےجرد ےک نا ںاہ ےک ادخ ۔ےہر ےترک داہج ےس ناج
 ۔ںیہ ےلاو ےنچنہپ

 
 

	

 ٭177  ١´´

 ؟ےہ اتنادرگ موق کیا تحت ےک تنعل وک ںویدوہی ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 وک لیئ ؔارِسا ینب یھب ںیم وت ۔۔ ےکس پان وک نامسآ رپُوا یئوک رگا۔۔۔۔٭ ٣١:٣b هایمری
 ۔ ےہ اتامرف دنوادخ اگنودرک در ےس ببس ےک لامعا ےکُنا

 زِگرہ ؟ ایِدرکّ در وک تُّما ینپا ےن ادُخ ایک ںُوہ اتہک ںیَم َسپ۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ١١:١ ںویمور
 ۔اناج ےس ےلہپ ےن ُسا ےسِج ایِک ںیِہن دّر وک تُّما ُسا ینپا ےن ادُخ ۔٢!ںیِہن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سپ ۔ےہ یھکر رک تنعل رپ نا ببس ےک رفک ےک نا ےن هللا ہکلب۔٨٨۔۔۔۔٭ ٨٩ ۔ ٢:٨٨ ةرقبلا
 ۔تنعل یک هللا رپ ںورفاک سپ۔89۔ںیہ ےتال نامیا رپ یہ ےڑوھت ہی
 دہع ےک ںوگول نا وت۔١٣۔۔ایل رارقا ےس لیئارسا ینب ےن ادخ روا۔١٢۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ۵:١٢ هدئاملا
 ۔اید رک تخس وک ںولد ےک نا روا یک تنعل رپ نا ےن مہ ببس ےک ےنید ڑوت
 

 ٭178  ٨´١

 گنج وج ںیہ ےتاج ےئک روصت رتہب ےس ُنا ںیہ ےترک گنج وج هو ایک
 ؟ےترک ںیہن

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 وج ھتاس ےک لام سِا ُمت ویئاھب ےریم َےا اہک ےن دؤؔاد بت۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ٠٣:٢٣ لیئومیس ١
 جوف ُسا روا ایاچب وک مہ ےن یُسا ہکنویک ےگ ؤاپ ےنرک ںیہن اسَیا ےہ اید وک مہ ےن دنوادُخ
 اگینام یراہُمت ںیم رما سِا روا۔24۔اید رک ںیم ھتاہ ےرامہ یک یئاھڑچ رپ مہ ےن سج وک
 وج اگ وہ ہَّصح اکُسا یہ اسیَو ےہ اتاج ںیم یئاڑل وج ےہ ہصح اکُسا اسیج ہکنویک ؟نوک
 ۔ےگنیئاپ ہّصح ربارب ںونود ۔ ےہ اترہھٹ ساپ ےک ناماس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ںیہ )ےتارچ یج ےس ےنڑل روا( ےتہر ھٹیب )ںیم ںورھگ( ناملسم وج۔۔۔۔٭ ٩۵:Y اسنلا
 هو ںیہ ےتڑل ےس ناج روا لام ےنپا ںیم هار یک ادخ وج روا هو ےتھکر ںیہن رذع یئوک
 ےنہر ھٹیب وک ںولاو ےنرک داہج ےس ناج روا لام ےن ادخ ےتکس وہ ںیہن ربارب ںونود
 میظع رجا نکیل ےہ ےس بس هدعو کین )وگ( روا ےہ یشخب تلیضف ںیم ےجرد رپ ںولاو
 ۔ےہ یشخب تلیضف ںیہک رپ ںولاو ےنہر ھٹیب وک ںولاو ےنرک داہج ےن ادخ ےس ظاحل ےک
 روا لام ںیم هار یک ادخ روا ےئگ ڑوھچ نطو روا ےئال نامیا گول وج۔۔۔۔٭ ٩:٢٠ ہبوتلا

 وک دارم یہو روا ۔ںیہ ےڑب تہب ےجرد ےک نا ںاہ ےک ادخ ۔ےہر ےترک داہج ےس ناج
 ۔ںیہ ےلاو ےنچنہپ

 
 

	

 ٭177  ١´´

 ؟ےہ اتنادرگ موق کیا تحت ےک تنعل وک ںویدوہی ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 وک لیئ ؔارِسا ینب یھب ںیم وت ۔۔ ےکس پان وک نامسآ رپُوا یئوک رگا۔۔۔۔٭ ٣١:٣b هایمری
 ۔ ےہ اتامرف دنوادخ اگنودرک در ےس ببس ےک لامعا ےکُنا

 زِگرہ ؟ ایِدرکّ در وک تُّما ینپا ےن ادُخ ایک ںُوہ اتہک ںیَم َسپ۔١۔۔۔۔٭ ٢ ۔ ١١:١ ںویمور
 ۔اناج ےس ےلہپ ےن ُسا ےسِج ایِک ںیِہن دّر وک تُّما ُسا ینپا ےن ادُخ ۔٢!ںیِہن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سپ ۔ےہ یھکر رک تنعل رپ نا ببس ےک رفک ےک نا ےن هللا ہکلب۔٨٨۔۔۔۔٭ ٨٩ ۔ ٢:٨٨ ةرقبلا
 ۔تنعل یک هللا رپ ںورفاک سپ۔89۔ںیہ ےتال نامیا رپ یہ ےڑوھت ہی
 دہع ےک ںوگول نا وت۔١٣۔۔ایل رارقا ےس لیئارسا ینب ےن ادخ روا۔١٢۔۔۔۔٭ ١٣ ۔ ۵:١٢ هدئاملا
 ۔اید رک تخس وک ںولد ےک نا روا یک تنعل رپ نا ےن مہ ببس ےک ےنید ڑوت
 

 ٭178  ٨´١

 گنج وج ںیہ ےتاج ےئک روصت رتہب ےس ُنا ںیہ ےترک گنج وج هو ایک
 ؟ےترک ںیہن

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 وج ھتاس ےک لام سِا ُمت ویئاھب ےریم َےا اہک ےن دؤؔاد بت۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ٠٣:٢٣ لیئومیس ١
 جوف ُسا روا ایاچب وک مہ ےن یُسا ہکنویک ےگ ؤاپ ےنرک ںیہن اسَیا ےہ اید وک مہ ےن دنوادُخ
 اگینام یراہُمت ںیم رما سِا روا۔24۔اید رک ںیم ھتاہ ےرامہ یک یئاھڑچ رپ مہ ےن سج وک
 وج اگ وہ ہَّصح اکُسا یہ اسیَو ےہ اتاج ںیم یئاڑل وج ےہ ہصح اکُسا اسیج ہکنویک ؟نوک
 ۔ےگنیئاپ ہّصح ربارب ںونود ۔ ےہ اترہھٹ ساپ ےک ناماس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ںیہ )ےتارچ یج ےس ےنڑل روا( ےتہر ھٹیب )ںیم ںورھگ( ناملسم وج۔۔۔۔٭ ٩۵:Y اسنلا
 هو ںیہ ےتڑل ےس ناج روا لام ےنپا ںیم هار یک ادخ وج روا هو ےتھکر ںیہن رذع یئوک
 ےنہر ھٹیب وک ںولاو ےنرک داہج ےس ناج روا لام ےن ادخ ےتکس وہ ںیہن ربارب ںونود
 میظع رجا نکیل ےہ ےس بس هدعو کین )وگ( روا ےہ یشخب تلیضف ںیم ےجرد رپ ںولاو
 ۔ےہ یشخب تلیضف ںیہک رپ ںولاو ےنہر ھٹیب وک ںولاو ےنرک داہج ےن ادخ ےس ظاحل ےک
 روا لام ںیم هار یک ادخ روا ےئگ ڑوھچ نطو روا ےئال نامیا گول وج۔۔۔۔٭ ٩:٢٠ ہبوتلا

 وک دارم یہو روا ۔ںیہ ےڑب تہب ےجرد ےک نا ںاہ ےک ادخ ۔ےہر ےترک داہج ےس ناج
 ۔ںیہ ےلاو ےنچنہپ

 
 

	



 ٭179  ٩´١

 ںیہ یترک یئازفا ہلصوح یک ںوگنج ےئُوہ ےترک نایب ہی ںیباتک کاپ ایک
 ُنا روا ےہ هدعو اک ازس ںیم خزود ےئلیک ںولاو ےنرک ہن ہلباقُم ہک
 ےک رجا ےئلیک ُنا ،ےہ یتاج ید تنامض یک ےلخاد ںیم تشہب ےئلیک
 ؟ںیہ ےتید ےد ناج ینپا ےئُوہ ےتڑل ںیم هار یک � ای ادُخ وج رپ روط
 )داہج(

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ۔اترک ںیِہن ماک اک یزابتسار یک ادُخ رہق اک ناسنِا ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١:٢٠ بوقعی
 ےس ںوِشہاوخ ُنا ایک ؟ےئگآ ےس ںاہک ےڑگھج روا ںایئاڑل ںیم ُمت۔١۔۔۔۔٭ ٨ روا ١:Y بوقعی
 ۔ورک فاص وک ںوھتاہ ےنپا !وراگہانُگ َےا۔8؟ںیہ یترک داسف ںیم اضعا ےراہُمت وج ںیِہن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایند ہک ود ہہک )ےس نا ربمغیپ ےا)۔۔۔۔ایگ ایدرک ضرف داہج رپ نا بج رھپ۔۔۔۔٭ Y:bb اسنلا
 ۔ےہ اڑوھت تہب هدئاف اک
 وجگنج تخس کیا مت ہک ود ہہک ےس نا ےھت ےئگ هر ےھچیپ راونگ وج۔۔۔۔٭ Y٨:١٦ حتفلا
 هو ای ےگ وہر ےترک گنج )وت ای( مت ےس نا ےگ ؤاج ےئالب ےئل )ےک یئاڑل ھتاس( ےک موق
 ریھپ ہنم رگا روا ۔اگ ےد ہلدب اھچا وک مت ادخ وت ےگ ونام مکح مت رگا ۔ےگ ںیئآ ےل مالسا
 ۔اگ ےد ازس یک فیلکت یرب وک مت هو وت اھت اریھپ ہعفد یلہپ ےسیج ےگ ول
 

 تاعقاو یخیرات
 ٭180  ١٨٠

 یک ںوناسنا ایک مارآ ند ںیوتاس ےن ادُخ ایک ،دعب ےک قیلخت یک اینُد
 )تبش ای تبس( ےئُوہ ےتڑوھچ لاثم مہا کیا ےئلیک دیلقت

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ےک رک تنحم وت کت ند ھچ۔9۔ اننام کاپ ند اک تبس ےک رک دای۔٨۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ٢٠:٨ جورخ
 یئوک ہن ںیم سا ےہ تبس اک ادُخ ےریت دنوادُخ ند ںاوتاس نکیل۔10۔ انرک جاک ماک اراس انپا
 ۔۔مالغ اریت ہن یٹیب یریت ہن اٹیباریت ہن ےرک ماک
 حرط سِا رپ عقوَم یسِک تباب یک نِد ںیوتاس ےن ُسا ہچنانُچ۔ Y۔۔۔۔٭ ١٠ روا Y:Y ںویناربع
 عوُشی رگا روا۔9۔ایِک مارآ نِد ںیوتاس ےک رک ارُوپ وک ںوماک بس ےنپا ےن ادُخ ہک ےہ اہک
 ۔اترک ہن رکِذ اک نِد ےرسُود دعب ےک ُسا هو وت اتوہ ایِک لِخاد ںیم مارآ ںیِہُنا ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ھچ وک بس ےہ ںیم نا )تاقولخم( وج روا وک نیمز روا ںونامسآ ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ۵٠:٣٨ ق
 ۔یئوہ ںیہن ناکت ارذ وک مہ روا ۔اید انب ںیم ند

 
 

	

 ٭179  ٩´١

 ںیہ یترک یئازفا ہلصوح یک ںوگنج ےئُوہ ےترک نایب ہی ںیباتک کاپ ایک
 ُنا روا ےہ هدعو اک ازس ںیم خزود ےئلیک ںولاو ےنرک ہن ہلباقُم ہک
 ےک رجا ےئلیک ُنا ،ےہ یتاج ید تنامض یک ےلخاد ںیم تشہب ےئلیک
 ؟ںیہ ےتید ےد ناج ینپا ےئُوہ ےتڑل ںیم هار یک � ای ادُخ وج رپ روط
 )داہج(

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ۔اترک ںیِہن ماک اک یزابتسار یک ادُخ رہق اک ناسنِا ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١:٢٠ بوقعی
 ےس ںوِشہاوخ ُنا ایک ؟ےئگآ ےس ںاہک ےڑگھج روا ںایئاڑل ںیم ُمت۔١۔۔۔۔٭ ٨ روا ١:Y بوقعی
 ۔ورک فاص وک ںوھتاہ ےنپا !وراگہانُگ َےا۔8؟ںیہ یترک داسف ںیم اضعا ےراہُمت وج ںیِہن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایند ہک ود ہہک )ےس نا ربمغیپ ےا)۔۔۔۔ایگ ایدرک ضرف داہج رپ نا بج رھپ۔۔۔۔٭ Y:bb اسنلا
 ۔ےہ اڑوھت تہب هدئاف اک
 وجگنج تخس کیا مت ہک ود ہہک ےس نا ےھت ےئگ هر ےھچیپ راونگ وج۔۔۔۔٭ Y٨:١٦ حتفلا
 هو ای ےگ وہر ےترک گنج )وت ای( مت ےس نا ےگ ؤاج ےئالب ےئل )ےک یئاڑل ھتاس( ےک موق
 ریھپ ہنم رگا روا ۔اگ ےد ہلدب اھچا وک مت ادخ وت ےگ ونام مکح مت رگا ۔ےگ ںیئآ ےل مالسا
 ۔اگ ےد ازس یک فیلکت یرب وک مت هو وت اھت اریھپ ہعفد یلہپ ےسیج ےگ ول
 

 تاعقاو یخیرات
 ٭180  ١٨٠

 یک ںوناسنا ایک مارآ ند ںیوتاس ےن ادُخ ایک ،دعب ےک قیلخت یک اینُد
 )تبش ای تبس( ےئُوہ ےتڑوھچ لاثم مہا کیا ےئلیک دیلقت

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ےک رک تنحم وت کت ند ھچ۔9۔ اننام کاپ ند اک تبس ےک رک دای۔٨۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ٢٠:٨ جورخ
 یئوک ہن ںیم سا ےہ تبس اک ادُخ ےریت دنوادُخ ند ںاوتاس نکیل۔10۔ انرک جاک ماک اراس انپا
 ۔۔مالغ اریت ہن یٹیب یریت ہن اٹیباریت ہن ےرک ماک
 حرط سِا رپ عقوَم یسِک تباب یک نِد ںیوتاس ےن ُسا ہچنانُچ۔ Y۔۔۔۔٭ ١٠ روا Y:Y ںویناربع
 عوُشی رگا روا۔9۔ایِک مارآ نِد ںیوتاس ےک رک ارُوپ وک ںوماک بس ےنپا ےن ادُخ ہک ےہ اہک
 ۔اترک ہن رکِذ اک نِد ےرسُود دعب ےک ُسا هو وت اتوہ ایِک لِخاد ںیم مارآ ںیِہُنا ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ھچ وک بس ےہ ںیم نا )تاقولخم( وج روا وک نیمز روا ںونامسآ ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ۵٠:٣٨ ق
 ۔یئوہ ںیہن ناکت ارذ وک مہ روا ۔اید انب ںیم ند

 
 

	

 ٭179  ٩´١

 ںیہ یترک یئازفا ہلصوح یک ںوگنج ےئُوہ ےترک نایب ہی ںیباتک کاپ ایک
 ُنا روا ےہ هدعو اک ازس ںیم خزود ےئلیک ںولاو ےنرک ہن ہلباقُم ہک
 ےک رجا ےئلیک ُنا ،ےہ یتاج ید تنامض یک ےلخاد ںیم تشہب ےئلیک
 ؟ںیہ ےتید ےد ناج ینپا ےئُوہ ےتڑل ںیم هار یک � ای ادُخ وج رپ روط
 )داہج(

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ۔اترک ںیِہن ماک اک یزابتسار یک ادُخ رہق اک ناسنِا ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١:٢٠ بوقعی
 ےس ںوِشہاوخ ُنا ایک ؟ےئگآ ےس ںاہک ےڑگھج روا ںایئاڑل ںیم ُمت۔١۔۔۔۔٭ ٨ روا ١:Y بوقعی
 ۔ورک فاص وک ںوھتاہ ےنپا !وراگہانُگ َےا۔8؟ںیہ یترک داسف ںیم اضعا ےراہُمت وج ںیِہن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایند ہک ود ہہک )ےس نا ربمغیپ ےا)۔۔۔۔ایگ ایدرک ضرف داہج رپ نا بج رھپ۔۔۔۔٭ Y:bb اسنلا
 ۔ےہ اڑوھت تہب هدئاف اک
 وجگنج تخس کیا مت ہک ود ہہک ےس نا ےھت ےئگ هر ےھچیپ راونگ وج۔۔۔۔٭ Y٨:١٦ حتفلا
 هو ای ےگ وہر ےترک گنج )وت ای( مت ےس نا ےگ ؤاج ےئالب ےئل )ےک یئاڑل ھتاس( ےک موق
 ریھپ ہنم رگا روا ۔اگ ےد ہلدب اھچا وک مت ادخ وت ےگ ونام مکح مت رگا ۔ےگ ںیئآ ےل مالسا
 ۔اگ ےد ازس یک فیلکت یرب وک مت هو وت اھت اریھپ ہعفد یلہپ ےسیج ےگ ول
 

 تاعقاو یخیرات
 ٭180  ١٨٠

 یک ںوناسنا ایک مارآ ند ںیوتاس ےن ادُخ ایک ،دعب ےک قیلخت یک اینُد
 )تبش ای تبس( ےئُوہ ےتڑوھچ لاثم مہا کیا ےئلیک دیلقت

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ےک رک تنحم وت کت ند ھچ۔9۔ اننام کاپ ند اک تبس ےک رک دای۔٨۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ٢٠:٨ جورخ
 یئوک ہن ںیم سا ےہ تبس اک ادُخ ےریت دنوادُخ ند ںاوتاس نکیل۔10۔ انرک جاک ماک اراس انپا
 ۔۔مالغ اریت ہن یٹیب یریت ہن اٹیباریت ہن ےرک ماک
 حرط سِا رپ عقوَم یسِک تباب یک نِد ںیوتاس ےن ُسا ہچنانُچ۔ Y۔۔۔۔٭ ١٠ روا Y:Y ںویناربع
 عوُشی رگا روا۔9۔ایِک مارآ نِد ںیوتاس ےک رک ارُوپ وک ںوماک بس ےنپا ےن ادُخ ہک ےہ اہک
 ۔اترک ہن رکِذ اک نِد ےرسُود دعب ےک ُسا هو وت اتوہ ایِک لِخاد ںیم مارآ ںیِہُنا ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ھچ وک بس ےہ ںیم نا )تاقولخم( وج روا وک نیمز روا ںونامسآ ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ۵٠:٣٨ ق
 ۔یئوہ ںیہن ناکت ارذ وک مہ روا ۔اید انب ںیم ند

 
 

	

 ٭179  ٩´١

 ںیہ یترک یئازفا ہلصوح یک ںوگنج ےئُوہ ےترک نایب ہی ںیباتک کاپ ایک
 ُنا روا ےہ هدعو اک ازس ںیم خزود ےئلیک ںولاو ےنرک ہن ہلباقُم ہک
 ےک رجا ےئلیک ُنا ،ےہ یتاج ید تنامض یک ےلخاد ںیم تشہب ےئلیک
 ؟ںیہ ےتید ےد ناج ینپا ےئُوہ ےتڑل ںیم هار یک � ای ادُخ وج رپ روط
 )داہج(

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ۔اترک ںیِہن ماک اک یزابتسار یک ادُخ رہق اک ناسنِا ہکنُویِک۔۔۔۔٭ ١:٢٠ بوقعی
 ےس ںوِشہاوخ ُنا ایک ؟ےئگآ ےس ںاہک ےڑگھج روا ںایئاڑل ںیم ُمت۔١۔۔۔۔٭ ٨ روا ١:Y بوقعی
 ۔ورک فاص وک ںوھتاہ ےنپا !وراگہانُگ َےا۔8؟ںیہ یترک داسف ںیم اضعا ےراہُمت وج ںیِہن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایند ہک ود ہہک )ےس نا ربمغیپ ےا)۔۔۔۔ایگ ایدرک ضرف داہج رپ نا بج رھپ۔۔۔۔٭ Y:bb اسنلا
 ۔ےہ اڑوھت تہب هدئاف اک
 وجگنج تخس کیا مت ہک ود ہہک ےس نا ےھت ےئگ هر ےھچیپ راونگ وج۔۔۔۔٭ Y٨:١٦ حتفلا
 هو ای ےگ وہر ےترک گنج )وت ای( مت ےس نا ےگ ؤاج ےئالب ےئل )ےک یئاڑل ھتاس( ےک موق
 ریھپ ہنم رگا روا ۔اگ ےد ہلدب اھچا وک مت ادخ وت ےگ ونام مکح مت رگا ۔ےگ ںیئآ ےل مالسا
 ۔اگ ےد ازس یک فیلکت یرب وک مت هو وت اھت اریھپ ہعفد یلہپ ےسیج ےگ ول
 

 تاعقاو یخیرات
 ٭180  ١٨٠

 یک ںوناسنا ایک مارآ ند ںیوتاس ےن ادُخ ایک ،دعب ےک قیلخت یک اینُد
 )تبش ای تبس( ےئُوہ ےتڑوھچ لاثم مہا کیا ےئلیک دیلقت

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ےک رک تنحم وت کت ند ھچ۔9۔ اننام کاپ ند اک تبس ےک رک دای۔٨۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ٢٠:٨ جورخ
 یئوک ہن ںیم سا ےہ تبس اک ادُخ ےریت دنوادُخ ند ںاوتاس نکیل۔10۔ انرک جاک ماک اراس انپا
 ۔۔مالغ اریت ہن یٹیب یریت ہن اٹیباریت ہن ےرک ماک
 حرط سِا رپ عقوَم یسِک تباب یک نِد ںیوتاس ےن ُسا ہچنانُچ۔ Y۔۔۔۔٭ ١٠ روا Y:Y ںویناربع
 عوُشی رگا روا۔9۔ایِک مارآ نِد ںیوتاس ےک رک ارُوپ وک ںوماک بس ےنپا ےن ادُخ ہک ےہ اہک
 ۔اترک ہن رکِذ اک نِد ےرسُود دعب ےک ُسا هو وت اتوہ ایِک لِخاد ںیم مارآ ںیِہُنا ےن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ھچ وک بس ےہ ںیم نا )تاقولخم( وج روا وک نیمز روا ںونامسآ ےن مہ روا۔۔۔۔٭ ۵٠:٣٨ ق
 ۔یئوہ ںیہن ناکت ارذ وک مہ روا ۔اید انب ںیم ند

 
 

	



 ٭181  ١٨١

 ؟ایک قیلخت رپ ہیبش روا تروُص ینپا وک ںوگول ےن ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 یک ہیبش ینپا رپ تروُص ینپا وک ناسنِا مہ ہک اہک ےن ادُخ رھپ۔٢٦۔۔۔۔٭ ٢b ۔ ١:٢٦ شئادیپ
 وکُسا رپ تروص یک ادُخ ۔ ایک ادیپ رپ ت روص ینپا وک ناسنا ےن ادُخ روا۔27۔۔۔ںیئانب دننام
 ۔ایک ادیپ وکُنا یران و رن ۔ ایک ادیپ

 تروُص یک ادُخ هو ہکنُویِک ےئہاچ ہن انکناھڈ رس انپا وک درم ّہتبلا۔۔۔۔٭ b:١١ ںویھتنرک ١
 ۔ےہ لالج اک درم تروَع رگم ےہ لالج اک ُسا روا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔ےہ اوہ ادیپ روزمک ً)اعبط( ناسنا روا۔۔۔۔٭ ٢٨:Y اسنلا
 ۔ےہ ارکشان روا فاصناےب اڑب ناسنا ہک ںیہن کش ھچک ۔۔۔۔٭ ٣Y:١Y میھاربا
 ےئل ےراہمت ےن یسا ۔)ےہ یہو( الاو ےنرک ادیپ اک نیمز روا ںونامسآ۔۔۔۔٭ Y٢:١١ یروشلا
 قیرط یسا )روا ےئانب( ےڑوج یھب ےک ںویاپراچ روا ےئانب ےڑوج ےک سنج یہ یراہمت
 ۔ےہ اتنس اتھکید هو روا ۔ںیہن زیچ یئوک یسیج سا ۔ےہ اتہر اتالیھپ وک مت رپ
 ۔ےہ ںیم ناصقن ناسنا ہک۔۔۔۔٭ ١٠٣:٢رصعلا
 

 ٭182  ١٨٢

 نالعا ےن ُسا ایک وت الاکن ےس ندع ِغاب وک اوح روا مدآ ےن ادُخ بج
 ؟یگ ےہر ینمشُد نایمرد ےک تروع روا درم ہک ایک

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ؟ ایِک ایک ہی ےن ُوت ہک اہک ےس تروَع ےن ادُخ دنو ادُخ بت۔١٣۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ ٣:١٣ شئادیپ

 تروَع روا ےریت ںیِم روا۔15۔۔ایاھک ےن ںیم وت ایاکہب وکھجم ےن پناس ہک اہک ےن تروَع
 رس ےریت هو ۔اگنولاڈ توادع نایمرد ےک لسن یک تروَع روا لسن یریت روا نایمرد ےک
 ۔۔اگیٹاک رپ یرٹیا یکُسا ُوت روا اگیلچُک وک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ ںوناج ینپا ےن مہ راگدرورپ ہک ےگل ےنرک ضرع ںونود۔٢٣۔۔۔۔٭ ٢۵ ۔ ٢٣:b فارعالا
 ںیئاج وہ هابت مہ وت اگ ےرک ںیہن محر رپ مہ روا اگ ےشخب ںیہن ںیمہ وت رگا روا ایک ملظ
 نمشد ےک ےرسود کیا مت )ےس با( ؤاج رتا )ےس تشہب بس مت( ایامرف )ےن ادخ(۔24۔ےگ
 اید رک( ناماس )اک یگدنز( روا ہناکھٹ رپ نیمز کت )صاخ( تقو کیا ےیل ےراہمت روا وہ
 ںیم یسا روا انرم ںیم یسا روا اگوہ انیج اراہمت ںیم یسا ہک ایامرف )ینعی(۔25۔ےہ )ایگ
 ۔ےگ ؤاج ےلاکن )ےک رک هدنز وک تمایق( ےس
 ےک ضعب ضعب ںیم مت ۔ؤاج رتا ےچین ےس ںاہی ںونود مت ہک ایامرف۔۔۔۔٭ ٢٠:١٢٣ ہط
 ۔)ےگ ںوہ( نمشد
 یھت ںیہن نایمرد ےک اوح روا مدآ هو اھت ایک ےن ادُخ نالعا اک ینمُشد سج ںیم لبئاب :ٹون
 ۔یھت نایمرد ےک ناسناِ عون روا ناطیش هو ہکلب

 
 

	

 ٭181  ١٨١

 ؟ایک قیلخت رپ ہیبش روا تروُص ینپا وک ںوگول ےن ادُخ ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
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 وکُسا رپ تروص یک ادُخ ۔ ایک ادیپ رپ ت روص ینپا وک ناسنا ےن ادُخ روا۔27۔۔۔ںیئانب دننام
 ۔ایک ادیپ وکُنا یران و رن ۔ ایک ادیپ
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 ۔ےہ ارکشان روا فاصناےب اڑب ناسنا ہک ںیہن کش ھچک ۔۔۔۔٭ ٣Y:١Y میھاربا
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 نالعا ےن ُسا ایک وت الاکن ےس ندع ِغاب وک اوح روا مدآ ےن ادُخ بج
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 تروَع روا ےریت ںیِم روا۔15۔۔ایاھک ےن ںیم وت ایاکہب وکھجم ےن پناس ہک اہک ےن تروَع
 رس ےریت هو ۔اگنولاڈ توادع نایمرد ےک لسن یک تروَع روا لسن یریت روا نایمرد ےک
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 نالعا ےن ُسا ایک وت الاکن ےس ندع ِغاب وک اوح روا مدآ ےن ادُخ بج
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 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
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 ایک ،دعب ےک ےناج بوڈ ےک ےٹیب کیا ےک حون ،ںیم یناہک یک نافوط
 ؟یرہھٹ نآ رپ یدوُج ِهوک یتشک یک حُون

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںایویب یک ںوٹیب ےکُسا روا یویب یکُسا روا ےٹیب ےکُسا روا ؔحُون بت۔۔۔۔٭ b:b شئادیپ
 ۔ ےئگ ںیم یتشک ےئل ےک ےنچب ےس یناپ ےک نافوُط ھتاس ےکُسا
 ۔۔۔۔ یئگ ِکٹ رپ ںوڑاہپ ےک طراؔرا یتشک۔۔۔Y۔۔۔۔٭ ١٨ روا Y:٨ شئادیپ
 ےکُنا دعب ےک نافُوط ۔ںیہ ہی دالُوا یک تؔفای روا ؔماح ؔمِس ںوٹیب ےک ؔحُون۔۔۔۔٭ ١٠:١ شئادیپ
 ۔ےئوہ ادیپ ےٹیب ںاہ

 یتشَک هو روا اھت اہر ارہھٹ ےک رک لُّمحت ںیم تقو ےک حُون ادُخ بج۔۔۔۔٭ ٣:٢٠ سرطپ ١
 ےس ہلیِسو ےک یناپ ںیناج ھٹآ ینعی یِمدآ ےس ےڑوھت رکوہ راوس رپ سِج یھت یہر وہ رّایت
 ۔ںیِچب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیرہل( ۔یگل ےنلچ ںیم ںورہل )یک نافوط( رک ےل وک نا هو روا۔Y٢۔۔۔۔٭ YY ۔ Y٢:١١ دوھ
 ،اھت گلا )ےس یتشک( وج ہک وک ےٹیب ےنپا ےن حون تقو سا )ےھت( ڑاہپ ایوگ )ںیھت ایک
 ںیم ہک اہک ےن سا۔43۔وہ ہن لماش ںیم ںورفاک روا اجوہ راوس ھتاس ےرامہ اٹیب ہک اراکپ
 ےک ادخ جآ ہک اہک ےن ںوہنا ۔اگ ےلاچب ےس یناپ ےھجم هو ،اگ ںوگل اج ےس ڑاہپ )یھبا(
 ۔ےرک محر ادخ رپ سج رگم )ےہ اتکس چب یئوک ہن روا( ںیہن الاو ےناچب یئوک ےس باذع
 هوک یشک روا۔44۔ایگ هر رک بوڈ هو روا یئوہ لئاحآ رہل نایمرد ےک ںونود ںیم ےنتا

 ۔۔یرہھٹ اج رپ یدوج
 

 ٭184  ±١٨

 صوُصخلاب  هدعو اک تکرب رپ لسن یک ماہاربا ہک ےہ اتہک ادُخ ایک
 ؟یک لیعامسا ہک ہن روا اگوہ ےس تُشپ یک قاحضا

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 انھکر لٰیعمِسا مان اک ُسا۔ اگوہ اٹیب ےریت روا ےہ ہلِماح ُوت ۔١١۔۔۔۔٭ ٢١ ۔ ١٦:١١ شئادیپ
 بس ھتاہ اکُسا ۔اگوہ درم دازآ حرط یک رخرگ هو ۔١٢۔ایِل نُس ھُکد اریت ےن دنوادُخ ہک ےئلِسا
 ۔ےگنوہ فالِخ ےکُسا ھتاہ بس روا فالِخ ےک
 یِسا لاس ےلگا وج اگنوُھدناب ےس قاحؔضِا دہع انپا ںیَم نکیل ۔٢١۔۔۔۔٭ ٢١ ۔ ١٨:١b شئادیپ
 ۔اگوہ ادَیپ ےس هرؔاس رپ ّنیعُم تقو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حرط سج ےہ یجیھب یحو حرط یسا فرط یراہمت ےن مہ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا(۔۔۔۔٭ ١٦٣:Y اسنلا
 روا۔۔۔۔لیعمسا روا میہاربا روا ۔یھت یجیھب فرط یک ںوربمغیپ ےلھچپ ےس نا روا حون

 ۔۔۔۔ٰیسیع
 ےرامہ روا ےچس ےک ےدعو هو ورک رکذ یھب اک لیعٰمسا ںیم باتک روا ۔۔۔۔٭ ١٩:۵Y میرم
 ۔ےھت یبن ےئوہ ےجیھب
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 ےکُنا دعب ےک نافُوط ۔ںیہ ہی دالُوا یک تؔفای روا ؔماح ؔمِس ںوٹیب ےک ؔحُون۔۔۔۔٭ ١٠:١ شئادیپ
 ۔ےئوہ ادیپ ےٹیب ںاہ

 یتشَک هو روا اھت اہر ارہھٹ ےک رک لُّمحت ںیم تقو ےک حُون ادُخ بج۔۔۔۔٭ ٣:٢٠ سرطپ ١
 ےس ہلیِسو ےک یناپ ںیناج ھٹآ ینعی یِمدآ ےس ےڑوھت رکوہ راوس رپ سِج یھت یہر وہ رّایت
 ۔ںیِچب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیرہل( ۔یگل ےنلچ ںیم ںورہل )یک نافوط( رک ےل وک نا هو روا۔Y٢۔۔۔۔٭ YY ۔ Y٢:١١ دوھ
 ،اھت گلا )ےس یتشک( وج ہک وک ےٹیب ےنپا ےن حون تقو سا )ےھت( ڑاہپ ایوگ )ںیھت ایک
 ںیم ہک اہک ےن سا۔43۔وہ ہن لماش ںیم ںورفاک روا اجوہ راوس ھتاس ےرامہ اٹیب ہک اراکپ
 ےک ادخ جآ ہک اہک ےن ںوہنا ۔اگ ےلاچب ےس یناپ ےھجم هو ،اگ ںوگل اج ےس ڑاہپ )یھبا(
 ۔ےرک محر ادخ رپ سج رگم )ےہ اتکس چب یئوک ہن روا( ںیہن الاو ےناچب یئوک ےس باذع
 هوک یشک روا۔44۔ایگ هر رک بوڈ هو روا یئوہ لئاحآ رہل نایمرد ےک ںونود ںیم ےنتا

 ۔۔یرہھٹ اج رپ یدوج
 

 ٭184  ±١٨

 صوُصخلاب  هدعو اک تکرب رپ لسن یک ماہاربا ہک ےہ اتہک ادُخ ایک
 ؟یک لیعامسا ہک ہن روا اگوہ ےس تُشپ یک قاحضا

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 انھکر لٰیعمِسا مان اک ُسا۔ اگوہ اٹیب ےریت روا ےہ ہلِماح ُوت ۔١١۔۔۔۔٭ ٢١ ۔ ١٦:١١ شئادیپ
 بس ھتاہ اکُسا ۔اگوہ درم دازآ حرط یک رخرگ هو ۔١٢۔ایِل نُس ھُکد اریت ےن دنوادُخ ہک ےئلِسا
 ۔ےگنوہ فالِخ ےکُسا ھتاہ بس روا فالِخ ےک
 یِسا لاس ےلگا وج اگنوُھدناب ےس قاحؔضِا دہع انپا ںیَم نکیل ۔٢١۔۔۔۔٭ ٢١ ۔ ١٨:١b شئادیپ
 ۔اگوہ ادَیپ ےس هرؔاس رپ ّنیعُم تقو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حرط سج ےہ یجیھب یحو حرط یسا فرط یراہمت ےن مہ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا(۔۔۔۔٭ ١٦٣:Y اسنلا
 روا۔۔۔۔لیعمسا روا میہاربا روا ۔یھت یجیھب فرط یک ںوربمغیپ ےلھچپ ےس نا روا حون

 ۔۔۔۔ٰیسیع
 ےرامہ روا ےچس ےک ےدعو هو ورک رکذ یھب اک لیعٰمسا ںیم باتک روا ۔۔۔۔٭ ١٩:۵Y میرم
 ۔ےھت یبن ےئوہ ےجیھب

 
 

	

 ٭183  ١٨٣

 ایک ،دعب ےک ےناج بوڈ ےک ےٹیب کیا ےک حون ،ںیم یناہک یک نافوط
 ؟یرہھٹ نآ رپ یدوُج ِهوک یتشک یک حُون

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ںایویب یک ںوٹیب ےکُسا روا یویب یکُسا روا ےٹیب ےکُسا روا ؔحُون بت۔۔۔۔٭ b:b شئادیپ
 ۔ ےئگ ںیم یتشک ےئل ےک ےنچب ےس یناپ ےک نافوُط ھتاس ےکُسا
 ۔۔۔۔ یئگ ِکٹ رپ ںوڑاہپ ےک طراؔرا یتشک۔۔۔Y۔۔۔۔٭ ١٨ روا Y:٨ شئادیپ
 ےکُنا دعب ےک نافُوط ۔ںیہ ہی دالُوا یک تؔفای روا ؔماح ؔمِس ںوٹیب ےک ؔحُون۔۔۔۔٭ ١٠:١ شئادیپ
 ۔ےئوہ ادیپ ےٹیب ںاہ

 یتشَک هو روا اھت اہر ارہھٹ ےک رک لُّمحت ںیم تقو ےک حُون ادُخ بج۔۔۔۔٭ ٣:٢٠ سرطپ ١
 ےس ہلیِسو ےک یناپ ںیناج ھٹآ ینعی یِمدآ ےس ےڑوھت رکوہ راوس رپ سِج یھت یہر وہ رّایت
 ۔ںیِچب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیرہل( ۔یگل ےنلچ ںیم ںورہل )یک نافوط( رک ےل وک نا هو روا۔Y٢۔۔۔۔٭ YY ۔ Y٢:١١ دوھ
 ،اھت گلا )ےس یتشک( وج ہک وک ےٹیب ےنپا ےن حون تقو سا )ےھت( ڑاہپ ایوگ )ںیھت ایک
 ںیم ہک اہک ےن سا۔43۔وہ ہن لماش ںیم ںورفاک روا اجوہ راوس ھتاس ےرامہ اٹیب ہک اراکپ
 ےک ادخ جآ ہک اہک ےن ںوہنا ۔اگ ےلاچب ےس یناپ ےھجم هو ،اگ ںوگل اج ےس ڑاہپ )یھبا(
 ۔ےرک محر ادخ رپ سج رگم )ےہ اتکس چب یئوک ہن روا( ںیہن الاو ےناچب یئوک ےس باذع
 هوک یشک روا۔44۔ایگ هر رک بوڈ هو روا یئوہ لئاحآ رہل نایمرد ےک ںونود ںیم ےنتا

 ۔۔یرہھٹ اج رپ یدوج
 

 ٭184  ±١٨

 صوُصخلاب  هدعو اک تکرب رپ لسن یک ماہاربا ہک ےہ اتہک ادُخ ایک
 ؟یک لیعامسا ہک ہن روا اگوہ ےس تُشپ یک قاحضا

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 انھکر لٰیعمِسا مان اک ُسا۔ اگوہ اٹیب ےریت روا ےہ ہلِماح ُوت ۔١١۔۔۔۔٭ ٢١ ۔ ١٦:١١ شئادیپ
 بس ھتاہ اکُسا ۔اگوہ درم دازآ حرط یک رخرگ هو ۔١٢۔ایِل نُس ھُکد اریت ےن دنوادُخ ہک ےئلِسا
 ۔ےگنوہ فالِخ ےکُسا ھتاہ بس روا فالِخ ےک
 یِسا لاس ےلگا وج اگنوُھدناب ےس قاحؔضِا دہع انپا ںیَم نکیل ۔٢١۔۔۔۔٭ ٢١ ۔ ١٨:١b شئادیپ
 ۔اگوہ ادَیپ ےس هرؔاس رپ ّنیعُم تقو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حرط سج ےہ یجیھب یحو حرط یسا فرط یراہمت ےن مہ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا(۔۔۔۔٭ ١٦٣:Y اسنلا
 روا۔۔۔۔لیعمسا روا میہاربا روا ۔یھت یجیھب فرط یک ںوربمغیپ ےلھچپ ےس نا روا حون

 ۔۔۔۔ٰیسیع
 ےرامہ روا ےچس ےک ےدعو هو ورک رکذ یھب اک لیعٰمسا ںیم باتک روا ۔۔۔۔٭ ١٩:۵Y میرم
 ۔ےھت یبن ےئوہ ےجیھب

 
 

	



	

 ٭185  ١٨۵

 ؟ےرک شیپ ینابُرق رپ ہبعک ہک ایک رفس وک ہکم ےن ماہاربا ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ایک ررقم وک ہبعک ہناخ ےئل ےک میہاربا ےن مہ بج )اھت تقو کیا روا(۔۔۔۔٭٢٢:٢٦ جحلا
 ںولاو ےنرک فاوط روا ویجیک ہن کیرش وک زیچ یسک ھتاس ےریم ہک )ایامرف داشرا روا(
 ےریم ےئل ےک ںولاو ےنرک هدجس )روا( ںولاو ےنرک عوکر روا ںولاو ےنرک مایق روا
 ۔ورک اھکر فاص وک رھگ
 ناراح ۔٢                         )Y ۔ b:٢ لامعا ؛٣١:١١ شئادیپ( رُوا ےک ںویدسک ۔١
 )Y:b لامعا ؛Y ۔ ١:١٢ شئادیپ(

 شئادیپ( مکس۔Y                                                            )٢:١۵ شئادیپ( قشمد۔٣
٦:١٢، b( 

 رصم ۔٦                                                         )٨:١٢ شئادیپ(  لیا تیب ۔۵
 )٢٠ ۔ ٩:١٢ شئادیپ(

bنوربح ۔٨                                                     )٩ ۔ ١:١٣ شئادیپ( لیا تیب ۔ 
 )١٨ ۔ ١٠:١٣ شئادیپ(

 ہبوخ۔١٠                                                         )١Y ۔ ١:١Y شئادیپ( ناد ۔٩
 )١٦ ،١۵:١Y شئادیپ(

 نوربح ۔١٢                                                      )٢١ ۔ ١Y:١b شئادیپ( ملاس۔١١
 )١٦ شئادیپ ،٢b ۔ ١:١b ؛٢١ ۔ ١:١۵ شئادیپ(

 عبس ریب ۔١Y                                                       )١٨ ۔ ١:٢٠ شئادیپ(  رارج۔١٣
 )٣Y ۔ ١:٢١ شئادیپ(

  نوربح ۔١٦                                                     )١٨ ۔ ١:٢٢ شئادیپ( هایروم ۔١۵
 )٢٠ ۔ ١:٢٣ شئادیپ(
 ںیم رمُع یک سرب ١b۵ هو ۔ایگ ںیہن ہکم  یھب یھبک ماہاربا ہک ےہ یترک هراشا لبئاب:ٹون

 ۔اُوہ توف ںیم نوربح
 

 ٭186  ١٨٦

 رایت ےئلیک ےنید وک ادُخ ینابُرق یک قاحضا ےٹیب یعرش ےنپا ماہاربا ایک
 ؟اھت

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 اریت وج وک قاحؔضِا ےٹیب ےنپا ُوت ہک اہک ےن ُسا بت ۔٢۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ٩ روا ٢٢:٢ شئادیپ
 ےُسا ںاہو روا اج ںیم کلُم ےک ایروؔم رکیل ھتاس ےہ اترک رایپ ُوت ےسِج روا ےہ اتولکِا
 ۔اھڑچ رپ روَط ےک ینابُرق ینتخ وس اگنؤاتب ےھجت ںیم وَج رپ ڑاہپ کیا ےس ںیم ںوڑاہپ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وت اچنہپ وک )رمع یک( ےنڑود ھتاس ےک نا هو بج ۔١٠٢۔۔۔۔٭ ١٠b ۔ ١٠٠:٣b تافاصلا
 مت وت ںوہ اہر رک حبذ وک مت )ایوگ( ہک ںوہ اتھکید ںیم باوخ ںیم اٹیب ہک اہک ےن میہاربا

 یہو ےہ اوہ مکح وک پآ وج ابا ہک اہک ےن ںوہنا ؟ےہ لایخ ایک اراہمت ہک وچوس
 ۔اید ہیدف اک نا وک ینابرق یڑب کیا ےن مہ روا ۔١٠b۔۔۔ےئیجیک
 ۔اھت اناج ایک نابُرق وک ےٹیب سک ہک ےہ ںیہن حضاو ہی ںیم نآُرق :ٹون

 
 

	

	

 ٭185  ١٨۵

 ؟ےرک شیپ ینابُرق رپ ہبعک ہک ایک رفس وک ہکم ےن ماہاربا ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ایک ررقم وک ہبعک ہناخ ےئل ےک میہاربا ےن مہ بج )اھت تقو کیا روا(۔۔۔۔٭٢٢:٢٦ جحلا
 ںولاو ےنرک فاوط روا ویجیک ہن کیرش وک زیچ یسک ھتاس ےریم ہک )ایامرف داشرا روا(
 ےریم ےئل ےک ںولاو ےنرک هدجس )روا( ںولاو ےنرک عوکر روا ںولاو ےنرک مایق روا
 ۔ورک اھکر فاص وک رھگ
 ناراح ۔٢                         )Y ۔ b:٢ لامعا ؛٣١:١١ شئادیپ( رُوا ےک ںویدسک ۔١
 )Y:b لامعا ؛Y ۔ ١:١٢ شئادیپ(

 شئادیپ( مکس۔Y                                                            )٢:١۵ شئادیپ( قشمد۔٣
٦:١٢، b( 

 رصم ۔٦                                                         )٨:١٢ شئادیپ(  لیا تیب ۔۵
 )٢٠ ۔ ٩:١٢ شئادیپ(

bنوربح ۔٨                                                     )٩ ۔ ١:١٣ شئادیپ( لیا تیب ۔ 
 )١٨ ۔ ١٠:١٣ شئادیپ(

 ہبوخ۔١٠                                                         )١Y ۔ ١:١Y شئادیپ( ناد ۔٩
 )١٦ ،١۵:١Y شئادیپ(
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 ۔اُوہ توف ںیم نوربح
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 رایت ےئلیک ےنید وک ادُخ ینابُرق یک قاحضا ےٹیب یعرش ےنپا ماہاربا ایک
 ؟اھت

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 اریت وج وک قاحؔضِا ےٹیب ےنپا ُوت ہک اہک ےن ُسا بت ۔٢۔۔۔۔٭ ١٢ ۔ ٩ روا ٢٢:٢ شئادیپ
 ےُسا ںاہو روا اج ںیم کلُم ےک ایروؔم رکیل ھتاس ےہ اترک رایپ ُوت ےسِج روا ےہ اتولکِا
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 وت اچنہپ وک )رمع یک( ےنڑود ھتاس ےک نا هو بج ۔١٠٢۔۔۔۔٭ ١٠b ۔ ١٠٠:٣b تافاصلا
 مت وت ںوہ اہر رک حبذ وک مت )ایوگ( ہک ںوہ اتھکید ںیم باوخ ںیم اٹیب ہک اہک ےن میہاربا

 یہو ےہ اوہ مکح وک پآ وج ابا ہک اہک ےن ںوہنا ؟ےہ لایخ ایک اراہمت ہک وچوس
 ۔اید ہیدف اک نا وک ینابرق یڑب کیا ےن مہ روا ۔١٠b۔۔۔ےئیجیک
 ۔اھت اناج ایک نابُرق وک ےٹیب سک ہک ےہ ںیہن حضاو ہی ںیم نآُرق :ٹون
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 ؟ےرک شیپ ینابُرق رپ ہبعک ہک ایک رفس وک ہکم ےن ماہاربا ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 ایک ررقم وک ہبعک ہناخ ےئل ےک میہاربا ےن مہ بج )اھت تقو کیا روا(۔۔۔۔٭٢٢:٢٦ جحلا
 ںولاو ےنرک فاوط روا ویجیک ہن کیرش وک زیچ یسک ھتاس ےریم ہک )ایامرف داشرا روا(
 ےریم ےئل ےک ںولاو ےنرک هدجس )روا( ںولاو ےنرک عوکر روا ںولاو ےنرک مایق روا
 ۔ورک اھکر فاص وک رھگ
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 )٢٠ ۔ ٩:١٢ شئادیپ(

bنوربح ۔٨                                                     )٩ ۔ ١:١٣ شئادیپ( لیا تیب ۔ 
 )١٨ ۔ ١٠:١٣ شئادیپ(

 ہبوخ۔١٠                                                         )١Y ۔ ١:١Y شئادیپ( ناد ۔٩
 )١٦ ،١۵:١Y شئادیپ(

 نوربح ۔١٢                                                      )٢١ ۔ ١Y:١b شئادیپ( ملاس۔١١
 )١٦ شئادیپ ،٢b ۔ ١:١b ؛٢١ ۔ ١:١۵ شئادیپ(

 عبس ریب ۔١Y                                                       )١٨ ۔ ١:٢٠ شئادیپ(  رارج۔١٣
 )٣Y ۔ ١:٢١ شئادیپ(

  نوربح ۔١٦                                                     )١٨ ۔ ١:٢٢ شئادیپ( هایروم ۔١۵
 )٢٠ ۔ ١:٢٣ شئادیپ(
 ںیم رمُع یک سرب ١b۵ هو ۔ایگ ںیہن ہکم  یھب یھبک ماہاربا ہک ےہ یترک هراشا لبئاب:ٹون
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 ٭187  ´١٨

 ؟ےہ اتاج ایک روصت یبن لیعامسا اٹیب اک ماہارب ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 اگوہ اٹیب ےریت روا ےہ ہلِماح ُوت ۔١٠۔هرجؔاہ یڈنَول یک یَرؔاس َےا ۔٨۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ b:١٦ شئادیپ
 حرط یک رخرگ هو ۔١٢۔ایِل نُس ھُکد اریت ےن دنوادُخ ہک ےئلِسا انھکر لٰیعمِسا مان اک ُسا ۔١١۔
 ۔ےگنوہ فالِخ ےکُسا ھتاہ بس روا فالِخ ےک بس ھتاہ اکُسا ۔اگوہ درم دازآ
 ۔ےس یڈنَول کیا ۔ےھت ےٹَیب ود ےک ماہربا ہک ےہ اھکِل ہی ۔٢٢۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٢٢:Y ںویتلگ
 ۔ںیہ ےک دازآ ہکلب ںیِہن دنزرف ےک یڈنَول مہ !ویِئاھب َےا َسپ ۔٣١ ۔۔ےس دازآ ارسُود
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حرط سج ےہ یجیھب یحو حرط یسا فرط یراہمت ےن مہ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا(۔۔۔۔٭ ١٦٣:Y اسنلا
 ۔۔۔۔لیعمسا روا میہاربا روا ۔یھت یجیھب فرط یک ںوربمغیپ ےلھچپ ےس نا روا حون
 ےرامہ روا ےچس ےک ےدعو هو ورک رکذ یھب اک لیعٰمسا ںیم باتک روا ۔۔۔۔٭ ١٩:۵Y میرم
 ۔ےھت یبن ےئوہ ےجیھب
 

 ٭188  ١٨٨

 گآ ےُسا روا ایک راکنا ےس شتسرپ یک ںوُتب ےن سج اھت ماہاربا ہی ایک
 ؟اھت ایگ اید کنیھپ ںیم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 گنر اک هرہچ ےک ُسا روا ایگ رھب ےس رہق رضندکُوبن بت ۔١٩۔۔۔۔٭ ٣٠ ۔ ٣:١ لیا یناد
 لومعم چنآ یک یٹھب ہک اید مکُح ےن ُسا روا اُوہ لدبُم رپ وجن دبع روا کسیم روا کردس
 ۔ ںیرک هدایز انُگ تاس ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وک ںوزیچ یسیا ںویک رک ڑوھچ وک ادخ مت رھپ اہک )ےن میہاربا(۔٦٦۔۔۔۔٭ b١ ۔ ٢١:۵١ ایبنالا
 ےنہک )هو بت(۔68؟ںیکس اچنہپ ناصقن روا ںیکس ےد هدئاف ھچک ںیہمت ہن وج وہ ےتجوپ
 ود الج وک سا وت ےہ انرک ھچک )روا انیل ماقتنا اک دوبعم ےنپا ےس سا( ںیہمت رگا ہک ےگل
 رپ میہاربا روا اجوہ درس گآ ےا اید مکح ےن مہ ۔٦٩۔ورک ددم یک ںودوبعم ےنپا روا
 ۔)اج نب( یتمالس )بجوم(
 ںیم گآ ببس ےک راکنا ےس شتسرپ یک ںوُتب ےسج اھت ںیہن ماہاربا ہی ںیم لبئاب :ٹون
 ُتب ِکنا ہلاوحب ۔ےہ ےس ےلاوح ےک وگیندبا روا خاشم ،خرداش یناہک ہی ؛ایگ اکنیھپ
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 ؟ےہ اتاج ایک روصت یبن لیعامسا اٹیب اک ماہارب ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 اگوہ اٹیب ےریت روا ےہ ہلِماح ُوت ۔١٠۔هرجؔاہ یڈنَول یک یَرؔاس َےا ۔٨۔۔۔۔٭ ١۵ ۔ b:١٦ شئادیپ
 حرط یک رخرگ هو ۔١٢۔ایِل نُس ھُکد اریت ےن دنوادُخ ہک ےئلِسا انھکر لٰیعمِسا مان اک ُسا ۔١١۔
 ۔ےگنوہ فالِخ ےکُسا ھتاہ بس روا فالِخ ےک بس ھتاہ اکُسا ۔اگوہ درم دازآ
 ۔ےس یڈنَول کیا ۔ےھت ےٹَیب ود ےک ماہربا ہک ےہ اھکِل ہی ۔٢٢۔۔۔۔٭ ٣١ ۔ ٢٢:Y ںویتلگ
 ۔ںیہ ےک دازآ ہکلب ںیِہن دنزرف ےک یڈنَول مہ !ویِئاھب َےا َسپ ۔٣١ ۔۔ےس دازآ ارسُود
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حرط سج ےہ یجیھب یحو حرط یسا فرط یراہمت ےن مہ )ملسو هيلع هللا ىلصدمحم ےا(۔۔۔۔٭ ١٦٣:Y اسنلا
 ۔۔۔۔لیعمسا روا میہاربا روا ۔یھت یجیھب فرط یک ںوربمغیپ ےلھچپ ےس نا روا حون
 ےرامہ روا ےچس ےک ےدعو هو ورک رکذ یھب اک لیعٰمسا ںیم باتک روا ۔۔۔۔٭ ١٩:۵Y میرم
 ۔ےھت یبن ےئوہ ےجیھب
 

 ٭188  ١٨٨

 گآ ےُسا روا ایک راکنا ےس شتسرپ یک ںوُتب ےن سج اھت ماہاربا ہی ایک
 ؟اھت ایگ اید کنیھپ ںیم

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 گنر اک هرہچ ےک ُسا روا ایگ رھب ےس رہق رضندکُوبن بت ۔١٩۔۔۔۔٭ ٣٠ ۔ ٣:١ لیا یناد
 لومعم چنآ یک یٹھب ہک اید مکُح ےن ُسا روا اُوہ لدبُم رپ وجن دبع روا کسیم روا کردس
 ۔ ںیرک هدایز انُگ تاس ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وک ںوزیچ یسیا ںویک رک ڑوھچ وک ادخ مت رھپ اہک )ےن میہاربا(۔٦٦۔۔۔۔٭ b١ ۔ ٢١:۵١ ایبنالا
 ےنہک )هو بت(۔68؟ںیکس اچنہپ ناصقن روا ںیکس ےد هدئاف ھچک ںیہمت ہن وج وہ ےتجوپ
 ود الج وک سا وت ےہ انرک ھچک )روا انیل ماقتنا اک دوبعم ےنپا ےس سا( ںیہمت رگا ہک ےگل
 رپ میہاربا روا اجوہ درس گآ ےا اید مکح ےن مہ ۔٦٩۔ورک ددم یک ںودوبعم ےنپا روا
 ۔)اج نب( یتمالس )بجوم(
 ںیم گآ ببس ےک راکنا ےس شتسرپ یک ںوُتب ےسج اھت ںیہن ماہاربا ہی ںیم لبئاب :ٹون
 ُتب ِکنا ہلاوحب ۔ےہ ےس ےلاوح ےک وگیندبا روا خاشم ،خرداش یناہک ہی ؛ایگ اکنیھپ

 ۔٩b روا ٨٣:٣b تافاس روا ٢Y ۔ ١٦:٢٩
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 ۔۔۔۔لیعمسا روا میہاربا روا ۔یھت یجیھب فرط یک ںوربمغیپ ےلھچپ ےس نا روا حون
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 یناسنا ےن ادُخ ایک وت ،اہک اک ےنھکید وک لالج ےک ادُخ ےن ٰیسوُم بج
 ؟ید تزاجا یک ےنھکید وک ٰیسوُم تُشپ یک ادُخ ںیم تروُص

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 

 لالج انپا ےھجُم ںُوہ ات رک ّتنِم یریت ںیم ہک اھُٹا لوب هو بت ۔١٨۔۔۔۔٭ ٢٣ ۔ ٣٣:١٨ جورخ
 ںیم فاگِش ےک ناٹچ ُسا ےھُجت ںیم اگیہراترزُگ لالج اریم کت بج روا ۔٢٢۔ےد اھکد
 ےکِسا ۔٢٣۔ اگنُوہر ےکناھڈ ےس ھتاہےنپا ےھجت ںُواج ہن لکن ںیم کت بج روا اگن وُّھکر
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 ےکِسا ۔٢٣۔ اگنُوہر ےکناھڈ ےس ھتاہےنپا ےھجت ںُواج ہن لکن ںیم کت بج روا اگن وُّھکر
 ۔اگید ںیہن یہاھکِد هرہچ اریم نکیل اگیھکید اھچیپ اریم ُوت روا اگنُول اھُٹا ھتاہ انپا ںیم دعب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رپ )روط هوک( رپ تقو ےئوہ ےیک ررقم ےرامہ ٰیسوم بج روا ۔۔۔۔٭ ١Y٣:b فارعالا
 ےھجم راگدرورپ ےا ہک ےگل ےنہک وت ایک مالک ےس نا ےن راگدرورپ ےک نا روا ےچنہپ
 ھکید ہن زگرہ ےھجم مت ہک اہک ےن راگدرورپ ۔ںوھکید )یھب( رادید اریت ںیم ہک اھکد )هولج(

 ھکید ےھجم مت وت اہر مئاق ہگج ینپا ہی رگا وہر ےتھکید فرط یک ڑاہپ ںاہ ۔ےگ وکس
 هزیر وک سا ےن (ینابر ِراونا یلجت( وت اوہ رادومن رپ ڑاہپ راگدرورپ اک نا بج ۔ےگ وکس
 یریت ہک ےگل ےنہک وت ےئآ ںیم شوہ بج ۔ےڑپ رگ رک وہ شوہےب ٰیسوم روا ایدرک هزیر
 ںیم نا ںیہ ےلاو ےنال نامیا وج روا ںوہ اترک ہبوت روضح ےریت ںیم روا ےہ کاپ تاذ
 ۔ںوہ لوا ےس بس
 

 ٭190  ١٩٠

 ؟ےھت  نوعرف روا ٰیسوُم بج ےہ ارزُگوہ ںیم رود یُسا ناماہ ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 رک اج ےل وک ےچب سِا وت اہک ےُسا ےن یٹیب یک نوعِرف ۔٩۔۔۔۔٭ ١٠ ۔ ٢:٩ جورخ
 رک ہہک ہی ٰیسوم مان اک ُسا ےن ُسا روا ارہھٹ اٹیب اکُسا هو روا ۔١٠۔ الپ ھدُود ےیلےریم
 ۔ الاکن ےس یناپ ےُسا ےن ںیم ہک اھکر
 وک ناماہ ےٹیب ےک اتادمہ یجاجا ےن هاشداب سریوسخا دعب ےک ںوتاب نا ۔۔۔۔٭ ٣:١ رتسآ
 ۔ایک رترب ےھت ھتاس ےکسا وج ےس ارما بس وک یسرک یکسا روا ایک زارفرس روا زاتمم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نشور لیلد روا ںایناشن ینپا وک ٰیسوم ےن مہ روا ۔٢٣۔۔۔۔٭ ٣b ۔ ٣٦ روا ٢Y ۔ Y٠:٢٣ رفاغ
 اہک ےن نوعرف روا ۔٣٦ ۔فرط یک نوراق روا ناماہ روا نوعرف )ینعی(۔٢Y ۔اجیھب رک ےد
 ۔ںؤاج چنہپ رپ ںوتسر )رک ھڑچ رپ سا( ںیم ہکات ؤانب لحم کیا ےئل ےریم ناماہ ہک
 هاش ناماہ  ںیم باتک یک رتسآ نکیل ؛ےہر ںیم حیسم لبق ١Y۵٠ نوعرف روا ٰیسوُم :ٹون
 حیسم لبق YbY ۔ Y٨٦ دعب سرب رازہ کیا ںیم تنطلس ِرود ےک )هاشداب سریوسخا( صراف
 ۔ارزُگ وہ ںیم

 
 

	



 ٭191  ١٩١

 یک ےناج  چب ےک ںوھٹولہپ ےک لیئارسا ِارجا اک حسف دیع ےن ادُخ ایک
 یرخآ ےس ںیم ںؤابو سدےس رپ ُنا ہتشرف اک توم بج ایک ںیم راگدای
 ؟ںیھت یجیھب رپ رصم ےنا دُخ وج ارزُگ  نارود ےک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 اگنورزگ رک وہ ےس ںیم رصم کلُم تار ُسا ںیم ہک ےئل سِا ۔١٢۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١٢:١ جورخ
 هو روا ۔١Y۔۔۔اگنوُرام ںیہ ںیم رصم کلُم وج وک ںوھٹولہپ بس ےک ناویح روا ناسنا روا
 مت ۔ اننام رک ھجمس ند اکدیع یک دنوادخ وک ُسا مت روا اگوہ راگدای کیا ےئل ےراہُمت نِد
 ۔ اننام ند اک دیع لسن رد لسن وک ند ُسا ےک رک مسر یک ہشیمہ ےُسا
 ںودرِگاش ےنپا ںیم ۔ےہ کیِدزن تقو اریم ہک ےہ اتامرف داتُسا ۔ ١b۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٦:١b یتم
 ۔اگ ںوُرک حسف ِدیِع ںاہ ےریت ھتاس ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تفایرد ےس لیئارسا ینب وت ںید ںایناشن یلھک ون وک ٰیسوم ےن مہ روا ۔۔۔۔٭ ١٠١:١b ارسالا
 ںوہ اترک لایخ ںیم ٰیسوم ہک اہک ےس نا ےن نوعرف وت ےئآ ساپ ےک نا هو بج ہک ولرک
 ۔ےہ ایگ ایک وداج رپ مت ہک
 ےک ںوزجعم ود نا( ۔اگ ےلکن دیفس ولاڈ ںیم نابیرگ ےنپا ھتاہ انپا روا ۔۔۔۔٭ ١٢:٢b لمنلا

 مکحےب هو ہک ؤاج ساپ ےک موق یک سا روا نوعرف )ںیہ لخاد( ںیم ںوزجعم ون )وج ھتاس
 ۔ںیہ گول
 

 ٭192  ١٩٢

 ےنپا ےن سج  اھت )تولات( لؤاس ہی ایک وت ےئگ ےئلیک گنج هو بج
 ؟ےھت ےتیپ یناپ ےسیک هو ہک ایامزآ وک ںویہاپس

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےن دنوادخ رواایگ ےل ےچین ساپ ےک ہمشچ وک ںوگول نا هو وس ۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٢:b ةاضق

 وک سا ےئپ حرط یک ےتک ےک رک ڑپچ ڑپچ یناپ ےس نابز ینپا وج وج ہک اہک ےس نودج
 ۔ ےئپ رک کیٹ ےنٹھگ وج وک صخش ےسیا رہ یہ ےسیو روا ھکر گلا
 تولاط رپ مت ےن ادخ ہک اہک )یھب ہی( ےس نا ےن ربمغیپ روا ۔٢Yb۔۔۔۔٭٢۵٢ ۔ ٢:٢Yb ةرقبلا
 ےن سا وت اوہ ہناور رک ےل ںیجوف تولاط بج ضرغ ۔٢Y٩۔۔۔ےہ ایامرف ررقم هاشداب وک
 ںیم سا صخش وج ۔ےہ الاو ےنرک شئامزآ یراہمت ےس رہن کیا ادخ ہک اہک )ےس نا(

 اگ ےئپ ہن وج روا ۔ںیہن اریم هو )ہک اگ ےئاج ایک روصت تبسن یک سا( اگ ےل یپ یناپ ےس
 ۔)ریخ وت( ےل یپ یناپ رھب ولچ ےس ھتاہ یئوک رگا ںاہ ۔ےہ اریم )ہک اگ ےئاج اھجمس( هو
 ےسیک هو ہک ایامزآ وک ںویہاپس ےنپا ےن سج اھت نودج ہکلب  ںیہن لؤاس ہی ںیم لبئاب :ٹون
 اہر نارود ےک تقو ےک دؤاد ںیم  حیسم لبق ٩b١ < ١٠١٠ یئوک لؤاس۔ےھت ےتیپ یناپ

 ۔اہر حیسم لبق ١١٢٢ < ١١٦٢ یئوک لبق سرب وس ےس ُنا نودج ہکبج
	
	
	

 ٭191  ١٩١

 یک ےناج  چب ےک ںوھٹولہپ ےک لیئارسا ِارجا اک حسف دیع ےن ادُخ ایک
 یرخآ ےس ںیم ںؤابو سدےس رپ ُنا ہتشرف اک توم بج ایک ںیم راگدای
 ؟ںیھت یجیھب رپ رصم ےنا دُخ وج ارزُگ  نارود ےک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 اگنورزگ رک وہ ےس ںیم رصم کلُم تار ُسا ںیم ہک ےئل سِا ۔١٢۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١٢:١ جورخ
 هو روا ۔١Y۔۔۔اگنوُرام ںیہ ںیم رصم کلُم وج وک ںوھٹولہپ بس ےک ناویح روا ناسنا روا
 مت ۔ اننام رک ھجمس ند اکدیع یک دنوادخ وک ُسا مت روا اگوہ راگدای کیا ےئل ےراہُمت نِد
 ۔ اننام ند اک دیع لسن رد لسن وک ند ُسا ےک رک مسر یک ہشیمہ ےُسا
 ںودرِگاش ےنپا ںیم ۔ےہ کیِدزن تقو اریم ہک ےہ اتامرف داتُسا ۔ ١b۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٦:١b یتم
 ۔اگ ںوُرک حسف ِدیِع ںاہ ےریت ھتاس ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تفایرد ےس لیئارسا ینب وت ںید ںایناشن یلھک ون وک ٰیسوم ےن مہ روا ۔۔۔۔٭ ١٠١:١b ارسالا
 ںوہ اترک لایخ ںیم ٰیسوم ہک اہک ےس نا ےن نوعرف وت ےئآ ساپ ےک نا هو بج ہک ولرک
 ۔ےہ ایگ ایک وداج رپ مت ہک
 ےک ںوزجعم ود نا( ۔اگ ےلکن دیفس ولاڈ ںیم نابیرگ ےنپا ھتاہ انپا روا ۔۔۔۔٭ ١٢:٢b لمنلا

 مکحےب هو ہک ؤاج ساپ ےک موق یک سا روا نوعرف )ںیہ لخاد( ںیم ںوزجعم ون )وج ھتاس
 ۔ںیہ گول
 

 ٭192  ١٩٢

 ےنپا ےن سج  اھت )تولات( لؤاس ہی ایک وت ےئگ ےئلیک گنج هو بج
 ؟ےھت ےتیپ یناپ ےسیک هو ہک ایامزآ وک ںویہاپس

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےن دنوادخ رواایگ ےل ےچین ساپ ےک ہمشچ وک ںوگول نا هو وس ۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٢:b ةاضق

 وک سا ےئپ حرط یک ےتک ےک رک ڑپچ ڑپچ یناپ ےس نابز ینپا وج وج ہک اہک ےس نودج
 ۔ ےئپ رک کیٹ ےنٹھگ وج وک صخش ےسیا رہ یہ ےسیو روا ھکر گلا
 تولاط رپ مت ےن ادخ ہک اہک )یھب ہی( ےس نا ےن ربمغیپ روا ۔٢Yb۔۔۔۔٭٢۵٢ ۔ ٢:٢Yb ةرقبلا
 ےن سا وت اوہ ہناور رک ےل ںیجوف تولاط بج ضرغ ۔٢Y٩۔۔۔ےہ ایامرف ررقم هاشداب وک
 ںیم سا صخش وج ۔ےہ الاو ےنرک شئامزآ یراہمت ےس رہن کیا ادخ ہک اہک )ےس نا(

 اگ ےئپ ہن وج روا ۔ںیہن اریم هو )ہک اگ ےئاج ایک روصت تبسن یک سا( اگ ےل یپ یناپ ےس
 ۔)ریخ وت( ےل یپ یناپ رھب ولچ ےس ھتاہ یئوک رگا ںاہ ۔ےہ اریم )ہک اگ ےئاج اھجمس( هو
 ےسیک هو ہک ایامزآ وک ںویہاپس ےنپا ےن سج اھت نودج ہکلب  ںیہن لؤاس ہی ںیم لبئاب :ٹون
 اہر نارود ےک تقو ےک دؤاد ںیم  حیسم لبق ٩b١ < ١٠١٠ یئوک لؤاس۔ےھت ےتیپ یناپ

 ۔اہر حیسم لبق ١١٢٢ < ١١٦٢ یئوک لبق سرب وس ےس ُنا نودج ہکبج
	
	
	

 ٭191  ١٩١

 یک ےناج  چب ےک ںوھٹولہپ ےک لیئارسا ِارجا اک حسف دیع ےن ادُخ ایک
 یرخآ ےس ںیم ںؤابو سدےس رپ ُنا ہتشرف اک توم بج ایک ںیم راگدای
 ؟ںیھت یجیھب رپ رصم ےنا دُخ وج ارزُگ  نارود ےک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 اگنورزگ رک وہ ےس ںیم رصم کلُم تار ُسا ںیم ہک ےئل سِا ۔١٢۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١٢:١ جورخ
 هو روا ۔١Y۔۔۔اگنوُرام ںیہ ںیم رصم کلُم وج وک ںوھٹولہپ بس ےک ناویح روا ناسنا روا
 مت ۔ اننام رک ھجمس ند اکدیع یک دنوادخ وک ُسا مت روا اگوہ راگدای کیا ےئل ےراہُمت نِد
 ۔ اننام ند اک دیع لسن رد لسن وک ند ُسا ےک رک مسر یک ہشیمہ ےُسا
 ںودرِگاش ےنپا ںیم ۔ےہ کیِدزن تقو اریم ہک ےہ اتامرف داتُسا ۔ ١b۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٦:١b یتم
 ۔اگ ںوُرک حسف ِدیِع ںاہ ےریت ھتاس ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تفایرد ےس لیئارسا ینب وت ںید ںایناشن یلھک ون وک ٰیسوم ےن مہ روا ۔۔۔۔٭ ١٠١:١b ارسالا
 ںوہ اترک لایخ ںیم ٰیسوم ہک اہک ےس نا ےن نوعرف وت ےئآ ساپ ےک نا هو بج ہک ولرک
 ۔ےہ ایگ ایک وداج رپ مت ہک
 ےک ںوزجعم ود نا( ۔اگ ےلکن دیفس ولاڈ ںیم نابیرگ ےنپا ھتاہ انپا روا ۔۔۔۔٭ ١٢:٢b لمنلا

 مکحےب هو ہک ؤاج ساپ ےک موق یک سا روا نوعرف )ںیہ لخاد( ںیم ںوزجعم ون )وج ھتاس
 ۔ںیہ گول
 

 ٭192  ١٩٢

 ےنپا ےن سج  اھت )تولات( لؤاس ہی ایک وت ےئگ ےئلیک گنج هو بج
 ؟ےھت ےتیپ یناپ ےسیک هو ہک ایامزآ وک ںویہاپس

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےن دنوادخ رواایگ ےل ےچین ساپ ےک ہمشچ وک ںوگول نا هو وس ۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٢:b ةاضق

 وک سا ےئپ حرط یک ےتک ےک رک ڑپچ ڑپچ یناپ ےس نابز ینپا وج وج ہک اہک ےس نودج
 ۔ ےئپ رک کیٹ ےنٹھگ وج وک صخش ےسیا رہ یہ ےسیو روا ھکر گلا
 تولاط رپ مت ےن ادخ ہک اہک )یھب ہی( ےس نا ےن ربمغیپ روا ۔٢Yb۔۔۔۔٭٢۵٢ ۔ ٢:٢Yb ةرقبلا
 ےن سا وت اوہ ہناور رک ےل ںیجوف تولاط بج ضرغ ۔٢Y٩۔۔۔ےہ ایامرف ررقم هاشداب وک
 ںیم سا صخش وج ۔ےہ الاو ےنرک شئامزآ یراہمت ےس رہن کیا ادخ ہک اہک )ےس نا(

 اگ ےئپ ہن وج روا ۔ںیہن اریم هو )ہک اگ ےئاج ایک روصت تبسن یک سا( اگ ےل یپ یناپ ےس
 ۔)ریخ وت( ےل یپ یناپ رھب ولچ ےس ھتاہ یئوک رگا ںاہ ۔ےہ اریم )ہک اگ ےئاج اھجمس( هو
 ےسیک هو ہک ایامزآ وک ںویہاپس ےنپا ےن سج اھت نودج ہکلب  ںیہن لؤاس ہی ںیم لبئاب :ٹون
 اہر نارود ےک تقو ےک دؤاد ںیم  حیسم لبق ٩b١ < ١٠١٠ یئوک لؤاس۔ےھت ےتیپ یناپ

 ۔اہر حیسم لبق ١١٢٢ < ١١٦٢ یئوک لبق سرب وس ےس ُنا نودج ہکبج
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 یک ےناج  چب ےک ںوھٹولہپ ےک لیئارسا ِارجا اک حسف دیع ےن ادُخ ایک
 یرخآ ےس ںیم ںؤابو سدےس رپ ُنا ہتشرف اک توم بج ایک ںیم راگدای
 ؟ںیھت یجیھب رپ رصم ےنا دُخ وج ارزُگ  نارود ےک

 نآُرق ۔  ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 اگنورزگ رک وہ ےس ںیم رصم کلُم تار ُسا ںیم ہک ےئل سِا ۔١٢۔۔۔۔٭ ٢Y ۔ ١٢:١ جورخ
 هو روا ۔١Y۔۔۔اگنوُرام ںیہ ںیم رصم کلُم وج وک ںوھٹولہپ بس ےک ناویح روا ناسنا روا
 مت ۔ اننام رک ھجمس ند اکدیع یک دنوادخ وک ُسا مت روا اگوہ راگدای کیا ےئل ےراہُمت نِد
 ۔ اننام ند اک دیع لسن رد لسن وک ند ُسا ےک رک مسر یک ہشیمہ ےُسا
 ںودرِگاش ےنپا ںیم ۔ےہ کیِدزن تقو اریم ہک ےہ اتامرف داتُسا ۔ ١b۔۔۔۔٭ ١٩ ۔ ٢٦:١b یتم
 ۔اگ ںوُرک حسف ِدیِع ںاہ ےریت ھتاس ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تفایرد ےس لیئارسا ینب وت ںید ںایناشن یلھک ون وک ٰیسوم ےن مہ روا ۔۔۔۔٭ ١٠١:١b ارسالا
 ںوہ اترک لایخ ںیم ٰیسوم ہک اہک ےس نا ےن نوعرف وت ےئآ ساپ ےک نا هو بج ہک ولرک
 ۔ےہ ایگ ایک وداج رپ مت ہک
 ےک ںوزجعم ود نا( ۔اگ ےلکن دیفس ولاڈ ںیم نابیرگ ےنپا ھتاہ انپا روا ۔۔۔۔٭ ١٢:٢b لمنلا

 مکحےب هو ہک ؤاج ساپ ےک موق یک سا روا نوعرف )ںیہ لخاد( ںیم ںوزجعم ون )وج ھتاس
 ۔ںیہ گول
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 ےنپا ےن سج  اھت )تولات( لؤاس ہی ایک وت ےئگ ےئلیک گنج هو بج
 ؟ےھت ےتیپ یناپ ےسیک هو ہک ایامزآ وک ںویہاپس

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 ےن دنوادخ رواایگ ےل ےچین ساپ ےک ہمشچ وک ںوگول نا هو وس ۔۵۔۔۔۔٭ ٦ ۔ ٢:b ةاضق

 وک سا ےئپ حرط یک ےتک ےک رک ڑپچ ڑپچ یناپ ےس نابز ینپا وج وج ہک اہک ےس نودج
 ۔ ےئپ رک کیٹ ےنٹھگ وج وک صخش ےسیا رہ یہ ےسیو روا ھکر گلا
 تولاط رپ مت ےن ادخ ہک اہک )یھب ہی( ےس نا ےن ربمغیپ روا ۔٢Yb۔۔۔۔٭٢۵٢ ۔ ٢:٢Yb ةرقبلا
 ےن سا وت اوہ ہناور رک ےل ںیجوف تولاط بج ضرغ ۔٢Y٩۔۔۔ےہ ایامرف ررقم هاشداب وک
 ںیم سا صخش وج ۔ےہ الاو ےنرک شئامزآ یراہمت ےس رہن کیا ادخ ہک اہک )ےس نا(

 اگ ےئپ ہن وج روا ۔ںیہن اریم هو )ہک اگ ےئاج ایک روصت تبسن یک سا( اگ ےل یپ یناپ ےس
 ۔)ریخ وت( ےل یپ یناپ رھب ولچ ےس ھتاہ یئوک رگا ںاہ ۔ےہ اریم )ہک اگ ےئاج اھجمس( هو
 ےسیک هو ہک ایامزآ وک ںویہاپس ےنپا ےن سج اھت نودج ہکلب  ںیہن لؤاس ہی ںیم لبئاب :ٹون
 اہر نارود ےک تقو ےک دؤاد ںیم  حیسم لبق ٩b١ < ١٠١٠ یئوک لؤاس۔ےھت ےتیپ یناپ

 ۔اہر حیسم لبق ١١٢٢ < ١١٦٢ یئوک لبق سرب وس ےس ُنا نودج ہکبج
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 ؟اُوہ ادیپ ںیم لبطصا کیا ےک محل تیب  عوسی ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ےک ےنوہ لماش ںیم ںورازہ ےک هادوُہی وت ہچرگا هاتارفا محل تیب ےا نکیل ۔۔۔۔٭ ۵:٢ هاکیم
 اک لیئارسا روضُح ےریم روا اگ ےلکن صخش کیا ےس ںیم ھجت یھب وت ےہ اٹوھُچ ےئل

 ۔ےہ ےس مّایالا میدق ںاہ قباس ہنامز ردصم اک سا را اگوہ مکاح
 ںیم محل تیب ےک ہیدوُہی ںیم ہنامز ےک هاشداب سیِدوریہ عوُِسی بج ۔١۔۔۔۔٭١١ ۔ ٢:١ یتم
 ںوہُنا ۔۵؟ےئہاچ ینوہ ںاہک شیادَیپ یک حیِسم ہک اھچُوپ ۔Y۔۔۔ےن هاشداب سیِدوریہ ۔٣۔۔أُوہ ادَیپ
 ۔ےہ ایگ اھکِل ںُوی تفرعم یک یبن ہکنُویِک ںیم محل تیب ےک ہیدوُہی اہک ےس ُسا ےن
 وک محل تیب رہش ےک دٔواد ےس ةرصان رہش ےک لیِلگ یھب فُسُوی َسپ ۔Y۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ Y:٢ اقُول
 ۔٦۔ےئاوھکِل مان یھت ہلِماح وج ھتاس ےک میرم رتیگنم ینپا ہکات ۔۵۔ےہ ںیم ہیدوُہی وج ایگ
 ۔اچنُہپ آ تقو وک لمحِ عضو ےک ُسا ہک أُوہ اسَیا وت ےھت ںاہو هو بج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ایآ ےل فرط یک ےنت ےک روجھک وک نا هز درد رھپ ۔۔۔۔٭ ١٩:٢٣ میرم
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 محل تیب ےترک اھچیپ اک ےراتس ےک احیسم یسوُجم نیت ےس قرشم ایک
 ُسا ےئلیک شتسرپ یک ُسا روا ایاپ عوسی اھنن ےن ںوہُنا ںاہج ےئآ وک
 ؟ایک هدجس وک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ںیم محل تیب ےک ہیدوُہی ںیم ہنامز ےک هاشداب سیِدوریہ عوُِسی بج ۔١۔۔۔۔٭١١ ۔ ٢:١ یتم
 ںویِدوُہی ۔٢۔ہک ےئآ ےئُوہ ےتہک ہی ںیم میِلشوری ےس برُوپ یسوُجم یئک وھکید وت أُوہ ادَیپ
 ےُسا مہ رک ھکید هراتس اک ُسا ںیم برُوپ ہکنُویِک ؟ےہ ںاہک هو ےہ أُوہ ادَیپ وج هاشداب اک
 ےک ُنا هو اھت اھکید ںیم برُوپ ےن ںوہُنا هراتس وج وھکید روا ۔٩۔ںیہ ےئآ ےنرک هدجِس
 هو ۔١٠۔اھت ہّچب هو ںاہج ایگ رہھٹ رک اج رپُوا ےک ہگج ُسا ہک کت ںاہی ۔الچ ےگآ ےگآ

 ںام یک ُسا وک ےّچب رک چنُہپ ںیم رھگ ُسا روا ۔١١۔ےئُوہ شوُخ تیاہِن رک ھکید وک ےراتس
 روا انوس رک لوھک ّےبِڈ ےنپا روا ایک هدجِس رک رِگ ےگآ ےک ُسا روا اھکید ساپ ےک میرم
 ۔ایِک رذن وک ُسا رُم روا ناُبل
۔ےہ ںیہن یناہک یسیا یئوک ںیم نآُرق :ٹون  
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 ؟اُوہ ادیپ ںیم لبطصا کیا ےک محل تیب  عوسی ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ےک ےنوہ لماش ںیم ںورازہ ےک هادوُہی وت ہچرگا هاتارفا محل تیب ےا نکیل ۔۔۔۔٭ ۵:٢ هاکیم
 اک لیئارسا روضُح ےریم روا اگ ےلکن صخش کیا ےس ںیم ھجت یھب وت ےہ اٹوھُچ ےئل

 ۔ےہ ےس مّایالا میدق ںاہ قباس ہنامز ردصم اک سا را اگوہ مکاح
 ںیم محل تیب ےک ہیدوُہی ںیم ہنامز ےک هاشداب سیِدوریہ عوُِسی بج ۔١۔۔۔۔٭١١ ۔ ٢:١ یتم
 ںوہُنا ۔۵؟ےئہاچ ینوہ ںاہک شیادَیپ یک حیِسم ہک اھچُوپ ۔Y۔۔۔ےن هاشداب سیِدوریہ ۔٣۔۔أُوہ ادَیپ
 ۔ےہ ایگ اھکِل ںُوی تفرعم یک یبن ہکنُویِک ںیم محل تیب ےک ہیدوُہی اہک ےس ُسا ےن
 وک محل تیب رہش ےک دٔواد ےس ةرصان رہش ےک لیِلگ یھب فُسُوی َسپ ۔Y۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ Y:٢ اقُول
 ۔٦۔ےئاوھکِل مان یھت ہلِماح وج ھتاس ےک میرم رتیگنم ینپا ہکات ۔۵۔ےہ ںیم ہیدوُہی وج ایگ
 ۔اچنُہپ آ تقو وک لمحِ عضو ےک ُسا ہک أُوہ اسَیا وت ےھت ںاہو هو بج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ایآ ےل فرط یک ےنت ےک روجھک وک نا هز درد رھپ ۔۔۔۔٭ ١٩:٢٣ میرم
 

 ٭194  ١±٩

 محل تیب ےترک اھچیپ اک ےراتس ےک احیسم یسوُجم نیت ےس قرشم ایک
 ُسا ےئلیک شتسرپ یک ُسا روا ایاپ عوسی اھنن ےن ںوہُنا ںاہج ےئآ وک
 ؟ایک هدجس وک

 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ںیم محل تیب ےک ہیدوُہی ںیم ہنامز ےک هاشداب سیِدوریہ عوُِسی بج ۔١۔۔۔۔٭١١ ۔ ٢:١ یتم
 ںویِدوُہی ۔٢۔ہک ےئآ ےئُوہ ےتہک ہی ںیم میِلشوری ےس برُوپ یسوُجم یئک وھکید وت أُوہ ادَیپ
 ےُسا مہ رک ھکید هراتس اک ُسا ںیم برُوپ ہکنُویِک ؟ےہ ںاہک هو ےہ أُوہ ادَیپ وج هاشداب اک
 ےک ُنا هو اھت اھکید ںیم برُوپ ےن ںوہُنا هراتس وج وھکید روا ۔٩۔ںیہ ےئآ ےنرک هدجِس
 هو ۔١٠۔اھت ہّچب هو ںاہج ایگ رہھٹ رک اج رپُوا ےک ہگج ُسا ہک کت ںاہی ۔الچ ےگآ ےگآ

 ںام یک ُسا وک ےّچب رک چنُہپ ںیم رھگ ُسا روا ۔١١۔ےئُوہ شوُخ تیاہِن رک ھکید وک ےراتس
 روا انوس رک لوھک ّےبِڈ ےنپا روا ایک هدجِس رک رِگ ےگآ ےک ُسا روا اھکید ساپ ےک میرم
 ۔ایِک رذن وک ُسا رُم روا ناُبل
۔ےہ ںیہن یناہک یسیا یئوک ںیم نآُرق :ٹون  
 

	

 ٭193  ١٩٣

 ؟اُوہ ادیپ ںیم لبطصا کیا ےک محل تیب  عوسی ایک
 نآُرق ۔ ںیہن یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب

 ےک ےنوہ لماش ںیم ںورازہ ےک هادوُہی وت ہچرگا هاتارفا محل تیب ےا نکیل ۔۔۔۔٭ ۵:٢ هاکیم
 اک لیئارسا روضُح ےریم روا اگ ےلکن صخش کیا ےس ںیم ھجت یھب وت ےہ اٹوھُچ ےئل

 ۔ےہ ےس مّایالا میدق ںاہ قباس ہنامز ردصم اک سا را اگوہ مکاح
 ںیم محل تیب ےک ہیدوُہی ںیم ہنامز ےک هاشداب سیِدوریہ عوُِسی بج ۔١۔۔۔۔٭١١ ۔ ٢:١ یتم
 ںوہُنا ۔۵؟ےئہاچ ینوہ ںاہک شیادَیپ یک حیِسم ہک اھچُوپ ۔Y۔۔۔ےن هاشداب سیِدوریہ ۔٣۔۔أُوہ ادَیپ
 ۔ےہ ایگ اھکِل ںُوی تفرعم یک یبن ہکنُویِک ںیم محل تیب ےک ہیدوُہی اہک ےس ُسا ےن
 وک محل تیب رہش ےک دٔواد ےس ةرصان رہش ےک لیِلگ یھب فُسُوی َسپ ۔Y۔۔۔۔٭ ١٦ ۔ Y:٢ اقُول
 ۔٦۔ےئاوھکِل مان یھت ہلِماح وج ھتاس ےک میرم رتیگنم ینپا ہکات ۔۵۔ےہ ںیم ہیدوُہی وج ایگ
 ۔اچنُہپ آ تقو وک لمحِ عضو ےک ُسا ہک أُوہ اسَیا وت ےھت ںاہو هو بج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔ایآ ےل فرط یک ےنت ےک روجھک وک نا هز درد رھپ ۔۔۔۔٭ ١٩:٢٣ میرم
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 محل تیب ےترک اھچیپ اک ےراتس ےک احیسم یسوُجم نیت ےس قرشم ایک
 ُسا ےئلیک شتسرپ یک ُسا روا ایاپ عوسی اھنن ےن ںوہُنا ںاہج ےئآ وک
 ؟ایک هدجس وک
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 روا انوس رک لوھک ّےبِڈ ےنپا روا ایک هدجِس رک رِگ ےگآ ےک ُسا روا اھکید ساپ ےک میرم
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 ٭195  ١٩۵

 اید ہلاوح اک ںویناہک یدوہی یھبک ےن ںویراھکل ےک ںوباتک کاپ ایک
 ؟ںوہ تاعقاو یخیرات لصا هو ےسیج

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 اک رارکت وج ںیرک ہن ظاحِل رپ ںومان بسن اہتنِا ےب روا ںویناہک ُنا روا۔۔۔۔٭ Y:١ سیھتمت١
 ۔ںیِہن ِقفاوُم ےک یہٰلِا ِماظتنِا ُسا روا ںیہ ےتوہ ثِعاب

 ںوہ ہجّوتُم رپ ںویناہک رک ریھپ ےس فرط یک قح وک ںوناک ےنپا روا ۔۔۔۔٭ Y:Y سیھتمت٢
 ۔ےگ
 دمآ روا ترُدق یک حیِسم عوُِسی دنوادُخ ےنپا ںیہُمت ےن مہ بج ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ١:١٦ سرطپ٢
 دوُخ ہکلب یھت یک ںیِہن یوریپ یک ںویناہک یئُوہ یڑھگ یک یزاباغد وت اھت ایِک ِفقاو ےس
 ۔اھت اھکید وک تمظع یک ُسا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ۔۔۔ ںیہ ےتہک وت ںیہ یتاج یئانس رک ھڑپ ںیتیآ یرامہ وک نا بج روا ۔۔۔۔٭ ٨:٣١ لافنلا
 ۔ںیہ ںیتیاکح یک ںوگول ےلگا فرص ایک یہ ےہ ہی
 ،١٦:٢Y لحن ،٢۵:٦ ماعنا :ےئھکید ےئلیک تامازلا دیزم  ےک لامعتسا ےک ںویناہک :ٹون
 نفیفاتُم روا ١۵:٦٨ ملاک مY٦:١٨ فاخا ،٦٨:٢b لمین ،۵ ۔ ٢۵:Y ناقُرف ،٨٣:٢٣ نونمُم

 ۔١٣:٨٣
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 ؟اھت ہچب هو بج ےئک تازجعم جردنم یئوک یھبک ےن عوسی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 دوُخ عوُِسی بج۔٢٣۔۔۔اھت اہر رک اُعد رکاپ ہمِستپب یھب عوُِسی روا۔٢١۔۔۔۔٭ ٢٣ ۔ ٣:٢١ اقُول
 ۔اھت اک سرب سیِتً ابیِرق اگل ےنید میِلعت
 ےن عوُِسی هزِجعُم الہپ ہی۔١١۔۔۔اھت ایگ نب ےَم وج اّھکچ یناپ هو۔٩۔۔۔۔٭ ١١ ۔ ٢:٩ انحُوی
 ۔ایِک رہِاظ لالج انپا رک اھکِد ںیم لیِلگ ےئاناق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہک روا ےگ ںیئاج رک وہ( ربمغیپ فرط یک لیئارسا ینب )ٰیسیع( روا۔۔۔۔٭ Y٩:٣ نارمع لا
 ےراہمت ہک ہی هو ںوہ ایآ رک ےل یناشن ےس فرط یک راگدرورپ ےراہمت ںیم ہک )ےگ
 ےک ادخ هو وت ںوہ اترام کنوھپ ںیم سا رھپ ںوہ اتانب دنرپ لکشب تروم یک یٹم ےنماس
 ۔ےہ اتاج وہ روناج )چم چس( ےس مکح
 نا ےریم !میرم نب ٰیسیع ےا ہک اگ ےئامرف )ےس ٰیسیع( ادخ بج۔۔۔۔٭ ۵:١١٠ هدئاملا
 سدقلا حور ےن ںیم بج ےئک رپ هدلاو یراہمت روا رپ مت ےن ںیم وج ورک دای وک ںوناسحا
 (رپ قسن یہ کیا( رک وہ ناوج روا ںیم ےلوھج مت یک ددم یراہمت ےس )لیئربج ینعی(
 روا تاروت روا یئاناد روا باتک وک مت ےن ںیم بج روا ےھت ےترک وگتفگ ےس ںوگول
 ےتید رام کنوھپ ںیم سا رک انب روناج اک یٹم ےس مکح ےریم مت بج روا یئاھکس لیجنا
 ۔اھت اتگل ےنڑا ےس مکح ےریم هو وت ےھت
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 ۔ںیِہن ِقفاوُم ےک یہٰلِا ِماظتنِا ُسا روا ںیہ ےتوہ ثِعاب

 ںوہ ہجّوتُم رپ ںویناہک رک ریھپ ےس فرط یک قح وک ںوناک ےنپا روا ۔۔۔۔٭ Y:Y سیھتمت٢
 ۔ےگ
 دمآ روا ترُدق یک حیِسم عوُِسی دنوادُخ ےنپا ںیہُمت ےن مہ بج ہکنُویِک ۔۔۔۔٭ ١:١٦ سرطپ٢
 دوُخ ہکلب یھت یک ںیِہن یوریپ یک ںویناہک یئُوہ یڑھگ یک یزاباغد وت اھت ایِک ِفقاو ےس
 ۔اھت اھکید وک تمظع یک ُسا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 روا ۔۔۔ ںیہ ےتہک وت ںیہ یتاج یئانس رک ھڑپ ںیتیآ یرامہ وک نا بج روا ۔۔۔۔٭ ٨:٣١ لافنلا
 ۔ںیہ ںیتیاکح یک ںوگول ےلگا فرص ایک یہ ےہ ہی
 ،١٦:٢Y لحن ،٢۵:٦ ماعنا :ےئھکید ےئلیک تامازلا دیزم  ےک لامعتسا ےک ںویناہک :ٹون
 نفیفاتُم روا ١۵:٦٨ ملاک مY٦:١٨ فاخا ،٦٨:٢b لمین ،۵ ۔ ٢۵:Y ناقُرف ،٨٣:٢٣ نونمُم

 ۔١٣:٨٣
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 ؟اھت ہچب هو بج ےئک تازجعم جردنم یئوک یھبک ےن عوسی ایک
 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب

 دوُخ عوُِسی بج۔٢٣۔۔۔اھت اہر رک اُعد رکاپ ہمِستپب یھب عوُِسی روا۔٢١۔۔۔۔٭ ٢٣ ۔ ٣:٢١ اقُول
 ۔اھت اک سرب سیِتً ابیِرق اگل ےنید میِلعت
 ےن عوُِسی هزِجعُم الہپ ہی۔١١۔۔۔اھت ایگ نب ےَم وج اّھکچ یناپ هو۔٩۔۔۔۔٭ ١١ ۔ ٢:٩ انحُوی
 ۔ایِک رہِاظ لالج انپا رک اھکِد ںیم لیِلگ ےئاناق
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 ںیہک روا ےگ ںیئاج رک وہ( ربمغیپ فرط یک لیئارسا ینب )ٰیسیع( روا۔۔۔۔٭ Y٩:٣ نارمع لا
 ےراہمت ہک ہی هو ںوہ ایآ رک ےل یناشن ےس فرط یک راگدرورپ ےراہمت ںیم ہک )ےگ
 ےک ادخ هو وت ںوہ اترام کنوھپ ںیم سا رھپ ںوہ اتانب دنرپ لکشب تروم یک یٹم ےنماس
 ۔ےہ اتاج وہ روناج )چم چس( ےس مکح
 نا ےریم !میرم نب ٰیسیع ےا ہک اگ ےئامرف )ےس ٰیسیع( ادخ بج۔۔۔۔٭ ۵:١١٠ هدئاملا
 سدقلا حور ےن ںیم بج ےئک رپ هدلاو یراہمت روا رپ مت ےن ںیم وج ورک دای وک ںوناسحا
 (رپ قسن یہ کیا( رک وہ ناوج روا ںیم ےلوھج مت یک ددم یراہمت ےس )لیئربج ینعی(
 روا تاروت روا یئاناد روا باتک وک مت ےن ںیم بج روا ےھت ےترک وگتفگ ےس ںوگول
 ےتید رام کنوھپ ںیم سا رک انب روناج اک یٹم ےس مکح ےریم مت بج روا یئاھکس لیجنا
 ۔اھت اتگل ےنڑا ےس مکح ےریم هو وت ےھت
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 هو بج  ےھت ےگاج ںیم راغ کیا  ً اتقیقح اتُک کیا روا یمدآ تاس ایک
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 ۔ےھت ےتاج ےئک راو مسق روا ےئگ
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 ےن ادخ رپ مت ویئاھب ہک اہک ےس موق ینپا ےن ٰیسوم بج روا۔٢٠۔۔۔۔٭  ٢١ ۔ ۵:٢٠ هدئاملا
 ایانب هاشداب ںیہمت روا ےیک ادیپ ربمغیپ ںیم مت ےن سا ہک ورک دای وک نا ںیہ ےئک ناسحا وج
 ضرا مت !ویئاھب وت۔٢١۔اید ںیہن وک یسک ےس ںیم ملاع لہا ہک ایک تیانع ھچک انتا وک مت روا
 ۔وہ لخاد لچ ےہ اھکر ھکل ےیل ےراہمت ےن ادخ ےسج ںیم )ماش کلم ینعی( سدقم
 ۔وہس وہر ںیم کلم سا مت ہک اہک ےس لیئارسا ینب دعب ےک سا روا۔۔۔۔٭ ١٠Y:١b ارسالا
 ۔ےگ ںیئآ ےل ےکرک عمج وک بس مت مہ وت اگ ےئاجآ هدعو اک ترخآ بج رھپ

 
 

	

 ٭199  ١٩٩

 لدب ںیم ںوردنبً اتقیقح وک ںوناسنا ببس ےک ےنڑوت وک تبس ادُخ ایک
 ؟ےہ اتید

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںیہن  یج ۔ لبئاب
 اک رارکت وج ںیرک ہن ظاحِل رپ ںومان بسن اہتنِا ےب روا ںویناہک ُنا روا۔۔۔۔٭ Y:١ سیھتمت١
 ۔ںیِہن ِقفاوُم ےک یہٰلِا ِماظتنِا ُسا روا ںیہ ےتوہ ثِعاب

 یرادنیِد روا رک هرانِک ےس ںویناہک یس یک ںویھڑُوب روا هدوُہیب نِکیل۔۔۔۔٭ Y:b سیھتمت ١
 ۔رک تضایِر ےئِل ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک ےتفہ ےس ںیم مت وج ،ںوہ ےتناج بوخ وک ںوگول نا مت روا۔٦۵۔۔۔۔٭ ٦٦ ۔ ٢:٦۵ ةرقبلا
 ہک اہک ےس نا ےن مہ وت ،ےھت ےئگ رک زواجت ےس دح ںیم )ےنرک راکش اک یلھچم( ند
 نا وج روا ےیل ےک ںوگول ےک تقو سا وک ےصق سا روا۔٦٦۔ؤاج وہ ردنب راوخو لیلذ
 ۔اید انب تحیصن ےیل ےک ںوراگ زیہرپ روا تربع ےھت ےلاو ےنآ دعب ےک
 کیا ضحم ہی ہک ےہ اترک میلست ںیم، ینعم ےک کاپ نآُرق ، ہمجرت ےنپا یلع فسُوی :ٹون
 ۔b٩ ٹون ُٹف ،٣Y ہحفص :ےہ ناتساد
 

 ٭200  ٢٠٠

 اترک ےس ںویدوہی صوُصخلاب  هدعو اک نیمزرس یک نیطسلف ادُخ ایک
 ؟ےہ

 نآُرق ۔ ںاہ یج ؍ ںاہ  یج ۔ لبئاب
 ںیم ہک ےہ اتامرف ںوی ادخ دنوادخ ہک انہک ےس نا وت روا۔٢١۔۔۔۔ ٭٢۵ ۔ ٢١:٣b لیا یقزح
 فرط رہ روا اگنؤال لاکن ںیہ ےئگ هو ںاہج ںاہج ےس نایمرد ےک ںوموق وک لیئارسا ینب

 کلم سا وک نا ںیم روا۔٢٢۔ اگنؤال ںیم کلم ےک نا وک نا روا اگنورک مہارف وک نا ےس
 ےنپا ےن ںیم وج ںیم کلم سا هو روا۔٢۵۔اگنؤانب موق یہ کیا رپ ںوڑاہپ ےک لیئارسا ںیم
 دالوا یکنا روا هو روا ےگ ںیسب ےھت ےتسب اداد پاب ےراہمت ںیم سج اید وک بوقعی هدنب
 ہشیمہ دؤاد هدنب اریم روا ےگ ںیرک تنوکس ںیم سا کت ہشیمہ دالوا یک دالوا یک نا روا
 ۔اگوہ اورنامرف اک نا ےئلےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 تایآ یفاضا
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 روا ٣:۵٠ نارمع لا / ٢:٢۴ انحوی ١ ؛٢۴-٢٣ روا ٢١ ،١۴:١۵ انحُوی ؛١٢:۴8 انحُوی ۔١۴
 ۔۶٣ روا ۴٣:۶١ فورز ؛٩ :٣٩ رمز ؛۴:8٢ هاسنلا ؛١١٩ روا  ٣:8۴ نارمع لا ؛۵۵
 ۔١۵:١٠ انحوی ؛٢١ روا ١۴:١۵ انحُوی ؛١ :٢8 باتک ۔١۵
-٩٣ :٣ نارمع لا ؛٢:۶١ اةرقبلا / ١٣-١١ :۵ هایعسی ؛٢8:١۵ باتک ؛١۵:٣١ ربمن ۔١۶
 ۔۴8:٢٩ حتاف  ؛٩۴
 ۔٩ :۶١ فصلا  ؛۴٣:۵٢ فوُرحزلا ؛٩:٣٣ ہبوتلا ؛٣:8۵ نارمع لا ۔١7
 ۔۶-١ :١٠٩ نورفاکلا ؛٢٠-١٩ :٣ نارمع لا / 8:٢٠ هایعسی ۔١8
 ۔۴:8٢ هاسنلا ؛٢ :٢ اةرقبلا/ ؛٣-١ :۴ انحوی ١ ؛8 :١ ںویتلگ ؛٢٠ :8 هایعسی ۔١٩
 :٢۶ ہعیش ؛۴-٢ :٢ اةرقبلا / ٣8-٣7 روا ٣٣-٣٢ :١۴ ںویھتنرک ١ ؛8 :١ ںویتلگ ۔٢٠

 ۔۴١:۴٣ تلُصفلا ؛١٩7-١٩۶
 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 / ١٢:۴8 انحُوی ؛٣-١ :١ انحوی ؛٢۴:٣۵ یتم ؛۵:١8 یتم ؛١٩ روا 7 :١7 شئادیپ ۔١
 ۔8۵:٢٢ جوُربلا

-١۵ :٣ سرطپ ٢  ،٢١ ۔ ١٠:١ سرطپ ٢ ،١7-١۶ :٣ سیھتیمت ٢ ،١۶٠ :١١٩ روبز ۔٢
 ۔١١٩ :٣ نارمع  لا ؛87 ،۵٣ ،۴ :٢ ةرقبلا / ١۶

 ۔١٢٢ روا ٢:۴7 اةرقبلا / ٢-١ :١١ ںویمور ۔٣ 
Y۔۴:١۶ لامعا ،٣١-٣٠ :٢٠ انحوی ؛١۴:١١ انحُوی ۔ 
 سنوی / ١٩-١8 :٢٢ ہفشاکم ؛٢8-٢٣ :٣۶ هایمری ؛8٩:٣۴ روبز ؛7-۶ :١٢ روبز ۔۵ 

 ۔۶۴:١٠
 فُھکلا ؛٩ :١۵ رجحلا ؛۶:٣۴ ماعنالا /  ٣۵:١٠ انحُوی ؛۶ :٢٠ خیراوت٢ ؛١٠:١7 انثعتسا ۔٦ 

 ۔۵٩:٢٣ ارشحلا ؛۵٠:٢٩ ق ؛٢7:١8
 ۔٢8-٢۶ :7٢ نجلا / ١:٢٣ سرطپ ١ ؛١٢:٢۴ سقرم ۔7
 ۔۵:۴١ هدئاملا ؛۴:۴۶ ااسنلا / 8-۶ :١ ںویتلگ ۔8 

 ؛۵٢-۵١ روا ۵ :٢٠ ہط / ١8-١7 روا 8 :١٠٣ روبز ؛٩-7 :٩۴ روبز ؛7۴:١٠ روبز ۔٩
 ۔٢٢ روا 8۵:١۴ جوُربلا

 ۔٢٢ روا 8۵:١۴ جوُربلا ؛٢۵۵ روا ٢:٢٩ اةرقبلا / ٢7 روا ١۴:٢۴ هایعسی ۔١٠
 فارعالا ؛٣:٩۴ نارمع لا/ ۶-۵ :١۴۶ روبز ؛١۶٠ :١١٩ روبز ؛٩-7 :١١١ روبز ۔١١
 ۔۵٩:٢٣ ارشحلا ؛۶ ٩ ١ :7

 ۔٢8-٢7 :۴١ تلُصفلا/ ۴-١ :٣ ںویمور ۔١٢
 نارمع لا ؛۴ :٢ اةرقبلا / ٢:١۵ سیھتیمت ٢ ؛١۶-١٣ :۴ سیھتیمتت ١ ؛8 :١ عوشی ۔١٣

 ۔7٩:٣
 روا ٣:۵٠ نارمع لا / ٢:٢۴ انحوی ١ ؛٢۴-٢٣ روا ٢١ ،١۴:١۵ انحُوی ؛١٢:۴8 انحُوی ۔١۴
 ۔۶٣ روا ۴٣:۶١ فورز ؛٩ :٣٩ رمز ؛۴:8٢ هاسنلا ؛١١٩ روا  ٣:8۴ نارمع لا ؛۵۵
 ۔١۵:١٠ انحوی ؛٢١ روا ١۴:١۵ انحُوی ؛١ :٢8 باتک ۔١۵
-٩٣ :٣ نارمع لا ؛٢:۶١ اةرقبلا / ١٣-١١ :۵ هایعسی ؛٢8:١۵ باتک ؛١۵:٣١ ربمن ۔١۶
 ۔۴8:٢٩ حتاف  ؛٩۴
 ۔٩ :۶١ فصلا  ؛۴٣:۵٢ فوُرحزلا ؛٩:٣٣ ہبوتلا ؛٣:8۵ نارمع لا ۔١7
 ۔۶-١ :١٠٩ نورفاکلا ؛٢٠-١٩ :٣ نارمع لا / 8:٢٠ هایعسی ۔١8
 ۔۴:8٢ هاسنلا ؛٢ :٢ اةرقبلا/ ؛٣-١ :۴ انحوی ١ ؛8 :١ ںویتلگ ؛٢٠ :8 هایعسی ۔١٩
 :٢۶ ہعیش ؛۴-٢ :٢ اةرقبلا / ٣8-٣7 روا ٣٣-٣٢ :١۴ ںویھتنرک ١ ؛8 :١ ںویتلگ ۔٢٠

 ۔۴١:۴٣ تلُصفلا ؛١٩7-١٩۶
 
 

	



 تایآ یفاضا
 

 

 ١ ؛١۴ روا ۶ :٣ ںویکینلسھت ٢ ؛٨ :١ ںویتلگ ؛٣٣-٣٢ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔٢١
 ۔٢٢:١٨ ہفشاکم ؛٧ :١ انحوی

 ١ ؛١٠:٣۵ انحوی ؛۵:١٨ یتم ؛٨ :۴٠ هایعسی ؛١۶٠ روا ٨۶ :١١٩ روبز ۔٢٢
 ۔١:٢٣ سرطپ

 ۔١۴-١ :٧٢ نجلا ؛١٩٧-١٩٢ :٢۶ اروش / ٩ :١٢ ہفشاکم ۔٢٣
 ۔۴-٢ :۵٣ مجنلا ؛۵٢:٢٩ روطلا ؛١٨۴ :٧ فارعالا / ٢:١٧ سقرم ۔٢۴
 ؛۴٣:١٠ هایعسی ؛٨۶:١٠ روبز ؛٣٢:٣٩ انثعتسا ؛۴ :۶ انثعتسا ؛۴:٣۵ انثعتسا ۔٢۵

 ۔٣٢-٢٩ :١٢ سقرم
 ۔١٨:۴۵ فھکلا / ١٠- ٩ :۴۶ هایعسی ۔٢۶
 :٢۶ اروش ؛١۵٠ :٢ ةرقبلا / ۵ :٩ ںویمور ؛٧ :٩ سقرم ؛٩ ١ :٢٨ یتم ۔٢٧

 ؛٨ :۴۴ ناوید ؛۴٢:١۵ ہعیرش ؛٢٩:۴۶ توبکنعلا ؛٢٧:٩١ لمنلا ؛١٩٧-١٩۶
 ۔٣ :١٠۶ شیرق

 ارشحلا ؛۵۵:٧٨ نامحر / ٣۴-٢٣ :٨ انحوی ؛۶ :٢٣ هایمری ؛۴ :٢۶ هایعسی ۔٢٨
 ۔۵٩:٢۴
 ١ ؛١٠- ٩ :١٢ ںویناربع؛٩ :٩٩ روبز ؛۶:٢٠ لیئومس ١ ؛١۵:١١ جورخ ۔٢٩

 ۔٨ :۴ ہفشاکم ؛١۶-١۵ :١ سرطپ
 ۔٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛٩ :۶ ؛٨ :۶۴ هایعسی ؛۵-۴ :۶٨ روبز ۔٣٠
 ۔۵ :۵ سرطپ ١ ؛٨ :٢ ںویئپلف ؛۴ :٢١ لاثما ۔٣١
 ۔١:١۵ سیھتمیت ١؛٣:١٧ انحوی ؛١:۴٧ اقول ؛۴۵:٢١ هایعسی ۔٣٢
 ۔٩١ روا ٧٣ ،٢١:٣۵ ایبنا / ٣:٢٢ شئادیپ ۔٣٣
 ۔١١۶ :۵ هدئاملا / ١:٣۵ اقول ؛١٧-١۶ :٣ یتم ؛٢٧-٢۶ :١ شئادیپ ۔٣۴
 :٣ انحوی ١ ؛٢:١٣ سیھتیمت ٢ ؛١١ :١۴ انحوی ؛١٠:٣٠ انحُوی ؛٧:١٨ انحوی ۔٣۵

 ۔١١٨-١١٧ :۵ ڈام / ۵
 ۔١٣٣ :٢٠ ہط / ٣٠ روا ١٢:٢٨ انحُوی ؛۵ :١٧ یتم ۔٣۶
 ؛١١-۵ :٢ ںویئپلف ؛۵:٣٧ انحوی ؛٨ :۵ یتم ؛٨-١ :۶ هایعسی ؛١:٢۶ شئادیپ ۔٣٧

 ۔۴-٣ :٢٢ ہفشاکم ؛٣ :٢١ ہفشاکم ؛۵-١ :۴ ہفشاکُم
 ۔٢:١٧ لامعا ؛٣٠-٢٧ :١٢ انحُوی ۔٣٨
 ۔۴٣:١۶ فورز / ١٨-١۴ :٨ ںویمور ؛٢-١ :١۴ انثعتسا ؛٢٣-٢٢ :۴ جورخ ۔٣٩
 :۶ ماعنالا / ٢٢:١٧ ہفشاکم؛۶-۴ :٢ ںویسفا ؛٣:١۶ انحوی ؛١ :٣ عیسوہ ۔۴٠

 ۔۴ :۶١ فصلا  ؛۴٢:۴٠ یروشلا ؛١٠٨ :٩ ہبوتلا ؛١۴١
 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 

 ١ ؛١۴ روا ۶ :٣ ںویکینلسھت ٢ ؛٨ :١ ںویتلگ ؛٣٣-٣٢ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔٢١
 ۔٢٢:١٨ ہفشاکم ؛٧ :١ انحوی

 ١ ؛١٠:٣۵ انحوی ؛۵:١٨ یتم ؛٨ :۴٠ هایعسی ؛١۶٠ روا ٨۶ :١١٩ روبز ۔٢٢
 ۔١:٢٣ سرطپ

 ۔١۴-١ :٧٢ نجلا ؛١٩٧-١٩٢ :٢۶ اروش / ٩ :١٢ ہفشاکم ۔٢٣
 ۔۴-٢ :۵٣ مجنلا ؛۵٢:٢٩ روطلا ؛١٨۴ :٧ فارعالا / ٢:١٧ سقرم ۔٢۴
 ؛۴٣:١٠ هایعسی ؛٨۶:١٠ روبز ؛٣٢:٣٩ انثعتسا ؛۴ :۶ انثعتسا ؛۴:٣۵ انثعتسا ۔٢۵

 ۔٣٢-٢٩ :١٢ سقرم
 ۔١٨:۴۵ فھکلا / ١٠- ٩ :۴۶ هایعسی ۔٢۶
 :٢۶ اروش ؛١۵٠ :٢ ةرقبلا / ۵ :٩ ںویمور ؛٧ :٩ سقرم ؛٩ ١ :٢٨ یتم ۔٢٧

 ؛٨ :۴۴ ناوید ؛۴٢:١۵ ہعیرش ؛٢٩:۴۶ توبکنعلا ؛٢٧:٩١ لمنلا ؛١٩٧-١٩۶
 ۔٣ :١٠۶ شیرق

 ارشحلا ؛۵۵:٧٨ نامحر / ٣۴-٢٣ :٨ انحوی ؛۶ :٢٣ هایمری ؛۴ :٢۶ هایعسی ۔٢٨
 ۔۵٩:٢۴
 ١ ؛١٠- ٩ :١٢ ںویناربع؛٩ :٩٩ روبز ؛۶:٢٠ لیئومس ١ ؛١۵:١١ جورخ ۔٢٩

 ۔٨ :۴ ہفشاکم ؛١۶-١۵ :١ سرطپ
 ۔٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛٩ :۶ ؛٨ :۶۴ هایعسی ؛۵-۴ :۶٨ روبز ۔٣٠
 ۔۵ :۵ سرطپ ١ ؛٨ :٢ ںویئپلف ؛۴ :٢١ لاثما ۔٣١
 ۔١:١۵ سیھتمیت ١؛٣:١٧ انحوی ؛١:۴٧ اقول ؛۴۵:٢١ هایعسی ۔٣٢
 ۔٩١ روا ٧٣ ،٢١:٣۵ ایبنا / ٣:٢٢ شئادیپ ۔٣٣
 ۔١١۶ :۵ هدئاملا / ١:٣۵ اقول ؛١٧-١۶ :٣ یتم ؛٢٧-٢۶ :١ شئادیپ ۔٣۴
 :٣ انحوی ١ ؛٢:١٣ سیھتیمت ٢ ؛١١ :١۴ انحوی ؛١٠:٣٠ انحُوی ؛٧:١٨ انحوی ۔٣۵

 ۔١١٨-١١٧ :۵ ڈام / ۵
 ۔١٣٣ :٢٠ ہط / ٣٠ روا ١٢:٢٨ انحُوی ؛۵ :١٧ یتم ۔٣۶
 ؛١١-۵ :٢ ںویئپلف ؛۵:٣٧ انحوی ؛٨ :۵ یتم ؛٨-١ :۶ هایعسی ؛١:٢۶ شئادیپ ۔٣٧

 ۔۴-٣ :٢٢ ہفشاکم ؛٣ :٢١ ہفشاکم ؛۵-١ :۴ ہفشاکُم
 ۔٢:١٧ لامعا ؛٣٠-٢٧ :١٢ انحُوی ۔٣٨
 ۔۴٣:١۶ فورز / ١٨-١۴ :٨ ںویمور ؛٢-١ :١۴ انثعتسا ؛٢٣-٢٢ :۴ جورخ ۔٣٩
 :۶ ماعنالا / ٢٢:١٧ ہفشاکم؛۶-۴ :٢ ںویسفا ؛٣:١۶ انحوی ؛١ :٣ عیسوہ ۔۴٠

 ۔۴ :۶١ فصلا  ؛۴٢:۴٠ یروشلا ؛١٠٨ :٩ ہبوتلا ؛١۴١
 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 

 ١ ؛١۴ روا ۶ :٣ ںویکینلسھت ٢ ؛٨ :١ ںویتلگ ؛٣٣-٣٢ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔٢١
 ۔٢٢:١٨ ہفشاکم ؛٧ :١ انحوی

 ١ ؛١٠:٣۵ انحوی ؛۵:١٨ یتم ؛٨ :۴٠ هایعسی ؛١۶٠ روا ٨۶ :١١٩ روبز ۔٢٢
 ۔١:٢٣ سرطپ

 ۔١۴-١ :٧٢ نجلا ؛١٩٧-١٩٢ :٢۶ اروش / ٩ :١٢ ہفشاکم ۔٢٣
 ۔۴-٢ :۵٣ مجنلا ؛۵٢:٢٩ روطلا ؛١٨۴ :٧ فارعالا / ٢:١٧ سقرم ۔٢۴
 ؛۴٣:١٠ هایعسی ؛٨۶:١٠ روبز ؛٣٢:٣٩ انثعتسا ؛۴ :۶ انثعتسا ؛۴:٣۵ انثعتسا ۔٢۵

 ۔٣٢-٢٩ :١٢ سقرم
 ۔١٨:۴۵ فھکلا / ١٠- ٩ :۴۶ هایعسی ۔٢۶
 :٢۶ اروش ؛١۵٠ :٢ ةرقبلا / ۵ :٩ ںویمور ؛٧ :٩ سقرم ؛٩ ١ :٢٨ یتم ۔٢٧

 ؛٨ :۴۴ ناوید ؛۴٢:١۵ ہعیرش ؛٢٩:۴۶ توبکنعلا ؛٢٧:٩١ لمنلا ؛١٩٧-١٩۶
 ۔٣ :١٠۶ شیرق

 ارشحلا ؛۵۵:٧٨ نامحر / ٣۴-٢٣ :٨ انحوی ؛۶ :٢٣ هایمری ؛۴ :٢۶ هایعسی ۔٢٨
 ۔۵٩:٢۴
 ١ ؛١٠- ٩ :١٢ ںویناربع؛٩ :٩٩ روبز ؛۶:٢٠ لیئومس ١ ؛١۵:١١ جورخ ۔٢٩

 ۔٨ :۴ ہفشاکم ؛١۶-١۵ :١ سرطپ
 ۔٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛٩ :۶ ؛٨ :۶۴ هایعسی ؛۵-۴ :۶٨ روبز ۔٣٠
 ۔۵ :۵ سرطپ ١ ؛٨ :٢ ںویئپلف ؛۴ :٢١ لاثما ۔٣١
 ۔١:١۵ سیھتمیت ١؛٣:١٧ انحوی ؛١:۴٧ اقول ؛۴۵:٢١ هایعسی ۔٣٢
 ۔٩١ روا ٧٣ ،٢١:٣۵ ایبنا / ٣:٢٢ شئادیپ ۔٣٣
 ۔١١۶ :۵ هدئاملا / ١:٣۵ اقول ؛١٧-١۶ :٣ یتم ؛٢٧-٢۶ :١ شئادیپ ۔٣۴
 :٣ انحوی ١ ؛٢:١٣ سیھتیمت ٢ ؛١١ :١۴ انحوی ؛١٠:٣٠ انحُوی ؛٧:١٨ انحوی ۔٣۵

 ۔١١٨-١١٧ :۵ ڈام / ۵
 ۔١٣٣ :٢٠ ہط / ٣٠ روا ١٢:٢٨ انحُوی ؛۵ :١٧ یتم ۔٣۶
 ؛١١-۵ :٢ ںویئپلف ؛۵:٣٧ انحوی ؛٨ :۵ یتم ؛٨-١ :۶ هایعسی ؛١:٢۶ شئادیپ ۔٣٧

 ۔۴-٣ :٢٢ ہفشاکم ؛٣ :٢١ ہفشاکم ؛۵-١ :۴ ہفشاکُم
 ۔٢:١٧ لامعا ؛٣٠-٢٧ :١٢ انحُوی ۔٣٨
 ۔۴٣:١۶ فورز / ١٨-١۴ :٨ ںویمور ؛٢-١ :١۴ انثعتسا ؛٢٣-٢٢ :۴ جورخ ۔٣٩
 :۶ ماعنالا / ٢٢:١٧ ہفشاکم؛۶-۴ :٢ ںویسفا ؛٣:١۶ انحوی ؛١ :٣ عیسوہ ۔۴٠

 ۔۴ :۶١ فصلا  ؛۴٢:۴٠ یروشلا ؛١٠٨ :٩ ہبوتلا ؛١۴١
 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 

 ١ ؛١۴ روا ۶ :٣ ںویکینلسھت ٢ ؛٨ :١ ںویتلگ ؛٣٣-٣٢ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔٢١
 ۔٢٢:١٨ ہفشاکم ؛٧ :١ انحوی

 ١ ؛١٠:٣۵ انحوی ؛۵:١٨ یتم ؛٨ :۴٠ هایعسی ؛١۶٠ روا ٨۶ :١١٩ روبز ۔٢٢
 ۔١:٢٣ سرطپ

 ۔١۴-١ :٧٢ نجلا ؛١٩٧-١٩٢ :٢۶ اروش / ٩ :١٢ ہفشاکم ۔٢٣
 ۔۴-٢ :۵٣ مجنلا ؛۵٢:٢٩ روطلا ؛١٨۴ :٧ فارعالا / ٢:١٧ سقرم ۔٢۴
 ؛۴٣:١٠ هایعسی ؛٨۶:١٠ روبز ؛٣٢:٣٩ انثعتسا ؛۴ :۶ انثعتسا ؛۴:٣۵ انثعتسا ۔٢۵

 ۔٣٢-٢٩ :١٢ سقرم
 ۔١٨:۴۵ فھکلا / ١٠- ٩ :۴۶ هایعسی ۔٢۶
 :٢۶ اروش ؛١۵٠ :٢ ةرقبلا / ۵ :٩ ںویمور ؛٧ :٩ سقرم ؛٩ ١ :٢٨ یتم ۔٢٧

 ؛٨ :۴۴ ناوید ؛۴٢:١۵ ہعیرش ؛٢٩:۴۶ توبکنعلا ؛٢٧:٩١ لمنلا ؛١٩٧-١٩۶
 ۔٣ :١٠۶ شیرق

 ارشحلا ؛۵۵:٧٨ نامحر / ٣۴-٢٣ :٨ انحوی ؛۶ :٢٣ هایمری ؛۴ :٢۶ هایعسی ۔٢٨
 ۔۵٩:٢۴
 ١ ؛١٠- ٩ :١٢ ںویناربع؛٩ :٩٩ روبز ؛۶:٢٠ لیئومس ١ ؛١۵:١١ جورخ ۔٢٩

 ۔٨ :۴ ہفشاکم ؛١۶-١۵ :١ سرطپ
 ۔٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛٩ :۶ ؛٨ :۶۴ هایعسی ؛۵-۴ :۶٨ روبز ۔٣٠
 ۔۵ :۵ سرطپ ١ ؛٨ :٢ ںویئپلف ؛۴ :٢١ لاثما ۔٣١
 ۔١:١۵ سیھتمیت ١؛٣:١٧ انحوی ؛١:۴٧ اقول ؛۴۵:٢١ هایعسی ۔٣٢
 ۔٩١ روا ٧٣ ،٢١:٣۵ ایبنا / ٣:٢٢ شئادیپ ۔٣٣
 ۔١١۶ :۵ هدئاملا / ١:٣۵ اقول ؛١٧-١۶ :٣ یتم ؛٢٧-٢۶ :١ شئادیپ ۔٣۴
 :٣ انحوی ١ ؛٢:١٣ سیھتیمت ٢ ؛١١ :١۴ انحوی ؛١٠:٣٠ انحُوی ؛٧:١٨ انحوی ۔٣۵

 ۔١١٨-١١٧ :۵ ڈام / ۵
 ۔١٣٣ :٢٠ ہط / ٣٠ روا ١٢:٢٨ انحُوی ؛۵ :١٧ یتم ۔٣۶
 ؛١١-۵ :٢ ںویئپلف ؛۵:٣٧ انحوی ؛٨ :۵ یتم ؛٨-١ :۶ هایعسی ؛١:٢۶ شئادیپ ۔٣٧

 ۔۴-٣ :٢٢ ہفشاکم ؛٣ :٢١ ہفشاکم ؛۵-١ :۴ ہفشاکُم
 ۔٢:١٧ لامعا ؛٣٠-٢٧ :١٢ انحُوی ۔٣٨
 ۔۴٣:١۶ فورز / ١٨-١۴ :٨ ںویمور ؛٢-١ :١۴ انثعتسا ؛٢٣-٢٢ :۴ جورخ ۔٣٩
 :۶ ماعنالا / ٢٢:١٧ ہفشاکم؛۶-۴ :٢ ںویسفا ؛٣:١۶ انحوی ؛١ :٣ عیسوہ ۔۴٠

 ۔۴ :۶١ فصلا  ؛۴٢:۴٠ یروشلا ؛١٠٨ :٩ ہبوتلا ؛١۴١
 
 

	



 تایآ یفاضا
 

 ٢:٢٣ اةرقبلا / ٢٢:١٧ ہفشاکم ؛٢-١ :٢١ ہفشاکم ؛١٣-١٢ :١ انحوی ؛١:٢۶ شئادیپ ۔۴١
 ۔١٧:۶۵ ارسالا ؛٣٠ روا

 ۔۴:١١ ااسنلا ؛٢٨٢ روا ٢٢٨ :٢ اةرقبلا / ٩ :٢بوقعی ؛٣:٢۵ ںویسیلک ؛١٠:١٧ انثعتسا ۔۴٢
 انحوی ؛٢٣-٢٢ :١۴ اقول ؛٣٣ :٣٣ لیا یقزح ؛١٨ :١٨ لیا یقزح ؛٣:٢٢ هایمری ۔۴٣

 ۔۴٠:٣۵ ملعم ؛۴۶-۴۵ :١٧ ینب / ۴-٣ :٢ سیھتمیت ١ ؛٣:١۶
 هدئاملا ؛٣:۵۴ نارمع لا / ۵ :١ انحوی ١ ؛١:١٧ بوقعی ؛٢ :١ سطط ؛١:١٣ قوقبح ۔۴۴

 ۔۵٨:١٠ زاجم ؛۴٣:٣۶ فُرحزلا ؛٣٣:١٧ بازحلا ؛٣٢:١٧ ةدجسلا ؛۵:۴١
 لافنلا / ٧ :١ انحوی ٢ ؛۶:١١ ںویسفا ؛١۶:٣٠ لاثما ؛٢۵ :٩ عوسی ؛١ :٣ شئادیپ ۔۴۵

 ۔١٠:٢١ سنوی ؛٨:٣٠
 ۔۵:۵١ هدئاملا / ١:١٣ بوقعی ؛٢:١٣ سیھتمیت ٢ ؛٢١ ٩ ١ :۵ ںویسفا ۔۴۶
 ؛١۵۵ :۴ ااسنلا / ٩ :٣ سرطپ ٢ ؛٨ :۵ سرطپ ١ ؛١:١٣ بوقعی ؛٢:٢۶ سیھتمیت ٢ ۔۴٧

 ؛۴ :١۴ میہاربا ؛١٧٩ روا ١۵۶-١۵۵ :٧ فارعالا ؛١۴٩ :۶ ماعنالا ؛۴١ روا ۵:١٣ هدئاملا
 ۔١۶:٩٣ لحنلا

 توبکنعلا / ١:١٣ بوقعی ؛١٠:٢٣ ںویناربع ؛۴ :٣٢ انثعتسا ؛١٠- ٩ :٧ انثعتسا ۔۴٨
 ۔٨۵:١۶ جوُربلا ؛۴٨:١۴ حتفلا ؛۵٠-۴٩ :٣٢ هروشلا ؛٢٩:٢١
 ؛۴١-۴٠ :٣۴ ابس ؛٢١:٩٨ ایبنالا / ٢۶-٢۵ :١٠ لامعا ؛۴:١٠ یتم ؛٣۴:١۴ جورخ ۔۴٩

 ۔۴٣:٢٠ فُرحزلا
 فُھکلا ؛٣۴-٢٨ :١۵ رجحلا ؛١٨-١١ :٧ فارعالا / ١ :٢ سطط ؛٢:١٣ سیھتمیت ٢ ۔۵٠
 ۔٧٨-٧١ :٣٨ ص ؛١١۶ :٢٠ ہط ؛۵١-۵٠ :١٨
 ۔٣:١٧ ںویھتنرک ٢ ؛٣:١۶ یتم ؛۴٨:١۶ هایعسی ؛۴ :٣٣ بویا ؛٢-١ :١ شئادیپ ۔۵١
 :۵ ڈام / ٩:١۴ ںویناربع ؛۴:٢۴ انحُوی ؛٣٧-٣٠ :١ اقول ؛٣ :٢٧ بویا ؛٧ :٢ شئادیپ ۔۵٢

 ۔١١٨ روا ١١۶
 ۔٢۴-١٩ روا ١٩:١٧ میرم / ٢٣-١٩ :١ یتم ۔۵٣
 ؛٢١-٢٠ :١ سرطپ ٢ ؛٣:١۶ سیھتیمت ٢ ؛١٢:۴٨ انحوی ؛١٠:٣۵ انحوی ؛٣:٢٩ سقرم ۔۵۴

 ۔٩:٨٠ یببس / ١۶ :۵ انحوی ١
 ۔۵ :٢ سرطپ ١ ؛۶:١٢ ںویسفا ؛٣٨-٣٧ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔۵۵
 ۔٩ :٨ ںویمور ؛١٨-١۶ روا ۴-١ :٢ لامعا ؛٢۴:۴٩ اقول ۔۵۶
 ۔٨ :٢ ںویکینلسھت ١ ؛١:١١ ںویمور ۔۵٧
 ۔٨ :٢٨ لامعا ؛۴١-٣۶ :٩ لامعا ؛٣۵-٣٣ :٩ لامعا ؛١١-۵ :٣ لامعا ۔۵٨
 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ٢:٢٣ اةرقبلا / ٢٢:١٧ ہفشاکم ؛٢-١ :٢١ ہفشاکم ؛١٣-١٢ :١ انحوی ؛١:٢۶ شئادیپ ۔۴١
 ۔١٧:۶۵ ارسالا ؛٣٠ روا

 ۔۴:١١ ااسنلا ؛٢٨٢ روا ٢٢٨ :٢ اةرقبلا / ٩ :٢بوقعی ؛٣:٢۵ ںویسیلک ؛١٠:١٧ انثعتسا ۔۴٢
 انحوی ؛٢٣-٢٢ :١۴ اقول ؛٣٣ :٣٣ لیا یقزح ؛١٨ :١٨ لیا یقزح ؛٣:٢٢ هایمری ۔۴٣

 ۔۴٠:٣۵ ملعم ؛۴۶-۴۵ :١٧ ینب / ۴-٣ :٢ سیھتمیت ١ ؛٣:١۶
 هدئاملا ؛٣:۵۴ نارمع لا / ۵ :١ انحوی ١ ؛١:١٧ بوقعی ؛٢ :١ سطط ؛١:١٣ قوقبح ۔۴۴

 ۔۵٨:١٠ زاجم ؛۴٣:٣۶ فُرحزلا ؛٣٣:١٧ بازحلا ؛٣٢:١٧ ةدجسلا ؛۵:۴١
 لافنلا / ٧ :١ انحوی ٢ ؛۶:١١ ںویسفا ؛١۶:٣٠ لاثما ؛٢۵ :٩ عوسی ؛١ :٣ شئادیپ ۔۴۵

 ۔١٠:٢١ سنوی ؛٨:٣٠
 ۔۵:۵١ هدئاملا / ١:١٣ بوقعی ؛٢:١٣ سیھتمیت ٢ ؛٢١ ٩ ١ :۵ ںویسفا ۔۴۶
 ؛١۵۵ :۴ ااسنلا / ٩ :٣ سرطپ ٢ ؛٨ :۵ سرطپ ١ ؛١:١٣ بوقعی ؛٢:٢۶ سیھتمیت ٢ ۔۴٧

 ؛۴ :١۴ میہاربا ؛١٧٩ روا ١۵۶-١۵۵ :٧ فارعالا ؛١۴٩ :۶ ماعنالا ؛۴١ روا ۵:١٣ هدئاملا
 ۔١۶:٩٣ لحنلا

 توبکنعلا / ١:١٣ بوقعی ؛١٠:٢٣ ںویناربع ؛۴ :٣٢ انثعتسا ؛١٠- ٩ :٧ انثعتسا ۔۴٨
 ۔٨۵:١۶ جوُربلا ؛۴٨:١۴ حتفلا ؛۵٠-۴٩ :٣٢ هروشلا ؛٢٩:٢١
 ؛۴١-۴٠ :٣۴ ابس ؛٢١:٩٨ ایبنالا / ٢۶-٢۵ :١٠ لامعا ؛۴:١٠ یتم ؛٣۴:١۴ جورخ ۔۴٩

 ۔۴٣:٢٠ فُرحزلا
 فُھکلا ؛٣۴-٢٨ :١۵ رجحلا ؛١٨-١١ :٧ فارعالا / ١ :٢ سطط ؛٢:١٣ سیھتمیت ٢ ۔۵٠
 ۔٧٨-٧١ :٣٨ ص ؛١١۶ :٢٠ ہط ؛۵١-۵٠ :١٨
 ۔٣:١٧ ںویھتنرک ٢ ؛٣:١۶ یتم ؛۴٨:١۶ هایعسی ؛۴ :٣٣ بویا ؛٢-١ :١ شئادیپ ۔۵١
 :۵ ڈام / ٩:١۴ ںویناربع ؛۴:٢۴ انحُوی ؛٣٧-٣٠ :١ اقول ؛٣ :٢٧ بویا ؛٧ :٢ شئادیپ ۔۵٢

 ۔١١٨ روا ١١۶
 ۔٢۴-١٩ روا ١٩:١٧ میرم / ٢٣-١٩ :١ یتم ۔۵٣
 ؛٢١-٢٠ :١ سرطپ ٢ ؛٣:١۶ سیھتیمت ٢ ؛١٢:۴٨ انحوی ؛١٠:٣۵ انحوی ؛٣:٢٩ سقرم ۔۵۴

 ۔٩:٨٠ یببس / ١۶ :۵ انحوی ١
 ۔۵ :٢ سرطپ ١ ؛۶:١٢ ںویسفا ؛٣٨-٣٧ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔۵۵
 ۔٩ :٨ ںویمور ؛١٨-١۶ روا ۴-١ :٢ لامعا ؛٢۴:۴٩ اقول ۔۵۶
 ۔٨ :٢ ںویکینلسھت ١ ؛١:١١ ںویمور ۔۵٧
 ۔٨ :٢٨ لامعا ؛۴١-٣۶ :٩ لامعا ؛٣۵-٣٣ :٩ لامعا ؛١١-۵ :٣ لامعا ۔۵٨
 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ٢:٢٣ اةرقبلا / ٢٢:١٧ ہفشاکم ؛٢-١ :٢١ ہفشاکم ؛١٣-١٢ :١ انحوی ؛١:٢۶ شئادیپ ۔۴١
 ۔١٧:۶۵ ارسالا ؛٣٠ روا

 ۔۴:١١ ااسنلا ؛٢٨٢ روا ٢٢٨ :٢ اةرقبلا / ٩ :٢بوقعی ؛٣:٢۵ ںویسیلک ؛١٠:١٧ انثعتسا ۔۴٢
 انحوی ؛٢٣-٢٢ :١۴ اقول ؛٣٣ :٣٣ لیا یقزح ؛١٨ :١٨ لیا یقزح ؛٣:٢٢ هایمری ۔۴٣

 ۔۴٠:٣۵ ملعم ؛۴۶-۴۵ :١٧ ینب / ۴-٣ :٢ سیھتمیت ١ ؛٣:١۶
 هدئاملا ؛٣:۵۴ نارمع لا / ۵ :١ انحوی ١ ؛١:١٧ بوقعی ؛٢ :١ سطط ؛١:١٣ قوقبح ۔۴۴

 ۔۵٨:١٠ زاجم ؛۴٣:٣۶ فُرحزلا ؛٣٣:١٧ بازحلا ؛٣٢:١٧ ةدجسلا ؛۵:۴١
 لافنلا / ٧ :١ انحوی ٢ ؛۶:١١ ںویسفا ؛١۶:٣٠ لاثما ؛٢۵ :٩ عوسی ؛١ :٣ شئادیپ ۔۴۵

 ۔١٠:٢١ سنوی ؛٨:٣٠
 ۔۵:۵١ هدئاملا / ١:١٣ بوقعی ؛٢:١٣ سیھتمیت ٢ ؛٢١ ٩ ١ :۵ ںویسفا ۔۴۶
 ؛١۵۵ :۴ ااسنلا / ٩ :٣ سرطپ ٢ ؛٨ :۵ سرطپ ١ ؛١:١٣ بوقعی ؛٢:٢۶ سیھتمیت ٢ ۔۴٧

 ؛۴ :١۴ میہاربا ؛١٧٩ روا ١۵۶-١۵۵ :٧ فارعالا ؛١۴٩ :۶ ماعنالا ؛۴١ روا ۵:١٣ هدئاملا
 ۔١۶:٩٣ لحنلا

 توبکنعلا / ١:١٣ بوقعی ؛١٠:٢٣ ںویناربع ؛۴ :٣٢ انثعتسا ؛١٠- ٩ :٧ انثعتسا ۔۴٨
 ۔٨۵:١۶ جوُربلا ؛۴٨:١۴ حتفلا ؛۵٠-۴٩ :٣٢ هروشلا ؛٢٩:٢١
 ؛۴١-۴٠ :٣۴ ابس ؛٢١:٩٨ ایبنالا / ٢۶-٢۵ :١٠ لامعا ؛۴:١٠ یتم ؛٣۴:١۴ جورخ ۔۴٩

 ۔۴٣:٢٠ فُرحزلا
 فُھکلا ؛٣۴-٢٨ :١۵ رجحلا ؛١٨-١١ :٧ فارعالا / ١ :٢ سطط ؛٢:١٣ سیھتمیت ٢ ۔۵٠
 ۔٧٨-٧١ :٣٨ ص ؛١١۶ :٢٠ ہط ؛۵١-۵٠ :١٨
 ۔٣:١٧ ںویھتنرک ٢ ؛٣:١۶ یتم ؛۴٨:١۶ هایعسی ؛۴ :٣٣ بویا ؛٢-١ :١ شئادیپ ۔۵١
 :۵ ڈام / ٩:١۴ ںویناربع ؛۴:٢۴ انحُوی ؛٣٧-٣٠ :١ اقول ؛٣ :٢٧ بویا ؛٧ :٢ شئادیپ ۔۵٢

 ۔١١٨ روا ١١۶
 ۔٢۴-١٩ روا ١٩:١٧ میرم / ٢٣-١٩ :١ یتم ۔۵٣
 ؛٢١-٢٠ :١ سرطپ ٢ ؛٣:١۶ سیھتیمت ٢ ؛١٢:۴٨ انحوی ؛١٠:٣۵ انحوی ؛٣:٢٩ سقرم ۔۵۴

 ۔٩:٨٠ یببس / ١۶ :۵ انحوی ١
 ۔۵ :٢ سرطپ ١ ؛۶:١٢ ںویسفا ؛٣٨-٣٧ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔۵۵
 ۔٩ :٨ ںویمور ؛١٨-١۶ روا ۴-١ :٢ لامعا ؛٢۴:۴٩ اقول ۔۵۶
 ۔٨ :٢ ںویکینلسھت ١ ؛١:١١ ںویمور ۔۵٧
 ۔٨ :٢٨ لامعا ؛۴١-٣۶ :٩ لامعا ؛٣۵-٣٣ :٩ لامعا ؛١١-۵ :٣ لامعا ۔۵٨
 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ٢:٢٣ اةرقبلا / ٢٢:١٧ ہفشاکم ؛٢-١ :٢١ ہفشاکم ؛١٣-١٢ :١ انحوی ؛١:٢۶ شئادیپ ۔۴١
 ۔١٧:۶۵ ارسالا ؛٣٠ روا

 ۔۴:١١ ااسنلا ؛٢٨٢ روا ٢٢٨ :٢ اةرقبلا / ٩ :٢بوقعی ؛٣:٢۵ ںویسیلک ؛١٠:١٧ انثعتسا ۔۴٢
 انحوی ؛٢٣-٢٢ :١۴ اقول ؛٣٣ :٣٣ لیا یقزح ؛١٨ :١٨ لیا یقزح ؛٣:٢٢ هایمری ۔۴٣

 ۔۴٠:٣۵ ملعم ؛۴۶-۴۵ :١٧ ینب / ۴-٣ :٢ سیھتمیت ١ ؛٣:١۶
 هدئاملا ؛٣:۵۴ نارمع لا / ۵ :١ انحوی ١ ؛١:١٧ بوقعی ؛٢ :١ سطط ؛١:١٣ قوقبح ۔۴۴

 ۔۵٨:١٠ زاجم ؛۴٣:٣۶ فُرحزلا ؛٣٣:١٧ بازحلا ؛٣٢:١٧ ةدجسلا ؛۵:۴١
 لافنلا / ٧ :١ انحوی ٢ ؛۶:١١ ںویسفا ؛١۶:٣٠ لاثما ؛٢۵ :٩ عوسی ؛١ :٣ شئادیپ ۔۴۵

 ۔١٠:٢١ سنوی ؛٨:٣٠
 ۔۵:۵١ هدئاملا / ١:١٣ بوقعی ؛٢:١٣ سیھتمیت ٢ ؛٢١ ٩ ١ :۵ ںویسفا ۔۴۶
 ؛١۵۵ :۴ ااسنلا / ٩ :٣ سرطپ ٢ ؛٨ :۵ سرطپ ١ ؛١:١٣ بوقعی ؛٢:٢۶ سیھتمیت ٢ ۔۴٧

 ؛۴ :١۴ میہاربا ؛١٧٩ روا ١۵۶-١۵۵ :٧ فارعالا ؛١۴٩ :۶ ماعنالا ؛۴١ روا ۵:١٣ هدئاملا
 ۔١۶:٩٣ لحنلا

 توبکنعلا / ١:١٣ بوقعی ؛١٠:٢٣ ںویناربع ؛۴ :٣٢ انثعتسا ؛١٠- ٩ :٧ انثعتسا ۔۴٨
 ۔٨۵:١۶ جوُربلا ؛۴٨:١۴ حتفلا ؛۵٠-۴٩ :٣٢ هروشلا ؛٢٩:٢١
 ؛۴١-۴٠ :٣۴ ابس ؛٢١:٩٨ ایبنالا / ٢۶-٢۵ :١٠ لامعا ؛۴:١٠ یتم ؛٣۴:١۴ جورخ ۔۴٩

 ۔۴٣:٢٠ فُرحزلا
 فُھکلا ؛٣۴-٢٨ :١۵ رجحلا ؛١٨-١١ :٧ فارعالا / ١ :٢ سطط ؛٢:١٣ سیھتمیت ٢ ۔۵٠
 ۔٧٨-٧١ :٣٨ ص ؛١١۶ :٢٠ ہط ؛۵١-۵٠ :١٨
 ۔٣:١٧ ںویھتنرک ٢ ؛٣:١۶ یتم ؛۴٨:١۶ هایعسی ؛۴ :٣٣ بویا ؛٢-١ :١ شئادیپ ۔۵١
 :۵ ڈام / ٩:١۴ ںویناربع ؛۴:٢۴ انحُوی ؛٣٧-٣٠ :١ اقول ؛٣ :٢٧ بویا ؛٧ :٢ شئادیپ ۔۵٢

 ۔١١٨ روا ١١۶
 ۔٢۴-١٩ روا ١٩:١٧ میرم / ٢٣-١٩ :١ یتم ۔۵٣
 ؛٢١-٢٠ :١ سرطپ ٢ ؛٣:١۶ سیھتیمت ٢ ؛١٢:۴٨ انحوی ؛١٠:٣۵ انحوی ؛٣:٢٩ سقرم ۔۵۴

 ۔٩:٨٠ یببس / ١۶ :۵ انحوی ١
 ۔۵ :٢ سرطپ ١ ؛۶:١٢ ںویسفا ؛٣٨-٣٧ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔۵۵
 ۔٩ :٨ ںویمور ؛١٨-١۶ روا ۴-١ :٢ لامعا ؛٢۴:۴٩ اقول ۔۵۶
 ۔٨ :٢ ںویکینلسھت ١ ؛١:١١ ںویمور ۔۵٧
 ۔٨ :٢٨ لامعا ؛۴١-٣۶ :٩ لامعا ؛٣۵-٣٣ :٩ لامعا ؛١١-۵ :٣ لامعا ۔۵٨
 
 

	



 تایآ یفاضا
 

 ۔۴ :٢ سرطپ ٢ ۔۶٠۔٢١-٢٠ :١ اقدوی ؛٢٧-٢۶ روا ٢-١١ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔۵٩
 ۔۵ :١٢ فسوی ؛٧:٢٧ هایعسی ؛۴:٣٨ ااسنلا / ۴ :٢ سرطپ ٢ ؛٢۵:۴١ یتم ۔۶١
 ۔٣١ ٩ ٢ :۴۶ فاقحالا  / ٩ :١٢ ہفشاکم ؛۴ :٢ سرطپ ٢ ؛٢۵:۴١ یتم ۔۶٢
 ۔١۶:٩٨ لحنلا / ١٣-١ :۵ سقرم ؛٢۶-٢۵ :١ سقرم ؛٣٢-٢٨ :٨ یتم ۔۶٣
 ۔٢٢:۵٢  جح ؛۶۵-۶٢ :١٧ ارسالا / ٩ :١٢ ہفشاکم ۔۶۴
 :١۶ لحنلا ؛١۴:٢٢ میہاربا / ١٢-١١ :۶  ںویسفا ؛١١:١۴ ںویھتنرک ٢ ؛١۶:١١ انحُوی ۔۶۵

 ۔١٠٠
 ۔٢٢ :١ اقول ۔۶۶
 ۔٢:٨٧ اةرقبلا / ٢٠-١٨ :١ سرطپ ١ ۔۶٧
 ۔٢۵-٢۴ :٢ انحوی ؛۵:٢٢  اقول ؛۵٢ روا ٢:۴٠ اقول ؛٢۵ روا ٣ :٢۴ یتم ۔۶٨
 ۔۴۴-٣۵ :۶ سقرم ؛۴١-٣۵ :۴ سقرم ۔۶٩
 ۔١٢:۴٨ انحُوی ؛٨:۵١ انحوی ؛٣:٣۶ انحُوی ؛٢۵ :٨ اقول ۔٧٠
 ۔٧۵ روا ٧٢ ،۵:١٧ هدئاملا؛١۵٧ :۴ ااسنلا / ٢٠ روا ١٧-١۶ :١۶ یتم ۔٧١
 ۔٢۴ روا ١۶ ،۵ :١٧ انحُوی ؛۵٨ :٨ انحوی ؛۶٢ روا ۶:۵١ انحُوی ؛٢ :۵ اکیم ۔٧٢
 ۔١۶ روا ۵ :١٧ انحوی ؛۶٢ روا ۶:۵١ انحُوی ؛١۴ روا ٣-١ :١ انحُوی ۔٧٣
 ۔٣:۵٩ نارمع لا ماما / ٢:١۴ ںویناربع ۔٧۴
 ۔٢٢-١۵ روا ،۴ :١ ںوینولاک ۔٧۵
 ۔١۴ روا ١٠ ،۴-١ :١ انحُوی ۔٧۶
 ١ ؛١٢:٢۴ ںویناربع؛١۵ :٩ ںویناربع ؛٨:٣۴ ںویمور ؛٩ :١٠ انحوی ؛٣:٢٢ اقول ۔٧٧

 ۔٣:۵٩ نارمع لا / ٢-١ :٢ انحوی
 ؛۴٣:٨١ فُرحزلا ؛٢ :٢۵ ناقُرفلا/ ۵:٢٠ انحوی ١ ؛٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛٧:١۴ هایعسی ۔٧٨

 ۔٣ :٧٢ نجلا
 ۔٣:٢۵ لیا یناد ؛۶ :٩ هایعسی ؛٧:١۴ هایعسی ۔٧٩
 ۵:١٢ ہفشاکُم ؛۶ :١ ںویناربع ؛۴۶ :٢۴ اقول ؛١۴:٣٣ یتم ؛٩:١٨ یتم ؛٣-٢ :٨ یتم ۔٨٠

 ۔١۴ روا
 ۔١١٨ روا ١١۶ :۵ ڈام / ٣١-٣٠ :۵ لامعا ؛٧:۴٨ اقول ۔٨١
 ۔١١٨ روا ١١۶ :۵ هدئاملا ؛۵:٧۵ هدئاملا ؛۵:١٧ ڈام ۔٨٢
 :۴٣ فُرحزلا ؛۵:٧۵ هدئاملا / ١١ روا ١ :١ سرطپ ٢ ؛٢:١٣ سطط ؛١٣:٢٣ لامعا ۔٨٣
 ۔۵٩-۵٧
 ۔٩-٨ :۶١ فص / ٣ :١٧ انحوی ؛٢۵ :١١ انحوی ؛۵١ روا ۶:۴٨ انحُوی ۔٨۴
 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔۴ :٢ سرطپ ٢ ۔۶٠۔٢١-٢٠ :١ اقدوی ؛٢٧-٢۶ روا ٢-١١ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔۵٩
 ۔۵ :١٢ فسوی ؛٧:٢٧ هایعسی ؛۴:٣٨ ااسنلا / ۴ :٢ سرطپ ٢ ؛٢۵:۴١ یتم ۔۶١
 ۔٣١ ٩ ٢ :۴۶ فاقحالا  / ٩ :١٢ ہفشاکم ؛۴ :٢ سرطپ ٢ ؛٢۵:۴١ یتم ۔۶٢
 ۔١۶:٩٨ لحنلا / ١٣-١ :۵ سقرم ؛٢۶-٢۵ :١ سقرم ؛٣٢-٢٨ :٨ یتم ۔۶٣
 ۔٢٢:۵٢  جح ؛۶۵-۶٢ :١٧ ارسالا / ٩ :١٢ ہفشاکم ۔۶۴
 :١۶ لحنلا ؛١۴:٢٢ میہاربا / ١٢-١١ :۶  ںویسفا ؛١١:١۴ ںویھتنرک ٢ ؛١۶:١١ انحُوی ۔۶۵

 ۔١٠٠
 ۔٢٢ :١ اقول ۔۶۶
 ۔٢:٨٧ اةرقبلا / ٢٠-١٨ :١ سرطپ ١ ۔۶٧
 ۔٢۵-٢۴ :٢ انحوی ؛۵:٢٢  اقول ؛۵٢ روا ٢:۴٠ اقول ؛٢۵ روا ٣ :٢۴ یتم ۔۶٨
 ۔۴۴-٣۵ :۶ سقرم ؛۴١-٣۵ :۴ سقرم ۔۶٩
 ۔١٢:۴٨ انحُوی ؛٨:۵١ انحوی ؛٣:٣۶ انحُوی ؛٢۵ :٨ اقول ۔٧٠
 ۔٧۵ روا ٧٢ ،۵:١٧ هدئاملا؛١۵٧ :۴ ااسنلا / ٢٠ روا ١٧-١۶ :١۶ یتم ۔٧١
 ۔٢۴ روا ١۶ ،۵ :١٧ انحُوی ؛۵٨ :٨ انحوی ؛۶٢ روا ۶:۵١ انحُوی ؛٢ :۵ اکیم ۔٧٢
 ۔١۶ روا ۵ :١٧ انحوی ؛۶٢ روا ۶:۵١ انحُوی ؛١۴ روا ٣-١ :١ انحُوی ۔٧٣
 ۔٣:۵٩ نارمع لا ماما / ٢:١۴ ںویناربع ۔٧۴
 ۔٢٢-١۵ روا ،۴ :١ ںوینولاک ۔٧۵
 ۔١۴ روا ١٠ ،۴-١ :١ انحُوی ۔٧۶
 ١ ؛١٢:٢۴ ںویناربع؛١۵ :٩ ںویناربع ؛٨:٣۴ ںویمور ؛٩ :١٠ انحوی ؛٣:٢٢ اقول ۔٧٧

 ۔٣:۵٩ نارمع لا / ٢-١ :٢ انحوی
 ؛۴٣:٨١ فُرحزلا ؛٢ :٢۵ ناقُرفلا/ ۵:٢٠ انحوی ١ ؛٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛٧:١۴ هایعسی ۔٧٨

 ۔٣ :٧٢ نجلا
 ۔٣:٢۵ لیا یناد ؛۶ :٩ هایعسی ؛٧:١۴ هایعسی ۔٧٩
 ۵:١٢ ہفشاکُم ؛۶ :١ ںویناربع ؛۴۶ :٢۴ اقول ؛١۴:٣٣ یتم ؛٩:١٨ یتم ؛٣-٢ :٨ یتم ۔٨٠

 ۔١۴ روا
 ۔١١٨ روا ١١۶ :۵ ڈام / ٣١-٣٠ :۵ لامعا ؛٧:۴٨ اقول ۔٨١
 ۔١١٨ روا ١١۶ :۵ هدئاملا ؛۵:٧۵ هدئاملا ؛۵:١٧ ڈام ۔٨٢
 :۴٣ فُرحزلا ؛۵:٧۵ هدئاملا / ١١ روا ١ :١ سرطپ ٢ ؛٢:١٣ سطط ؛١٣:٢٣ لامعا ۔٨٣
 ۔۵٩-۵٧
 ۔٩-٨ :۶١ فص / ٣ :١٧ انحوی ؛٢۵ :١١ انحوی ؛۵١ روا ۶:۴٨ انحُوی ۔٨۴
 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔۴ :٢ سرطپ ٢ ۔۶٠۔٢١-٢٠ :١ اقدوی ؛٢٧-٢۶ روا ٢-١١ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔۵٩
 ۔۵ :١٢ فسوی ؛٧:٢٧ هایعسی ؛۴:٣٨ ااسنلا / ۴ :٢ سرطپ ٢ ؛٢۵:۴١ یتم ۔۶١
 ۔٣١ ٩ ٢ :۴۶ فاقحالا  / ٩ :١٢ ہفشاکم ؛۴ :٢ سرطپ ٢ ؛٢۵:۴١ یتم ۔۶٢
 ۔١۶:٩٨ لحنلا / ١٣-١ :۵ سقرم ؛٢۶-٢۵ :١ سقرم ؛٣٢-٢٨ :٨ یتم ۔۶٣
 ۔٢٢:۵٢  جح ؛۶۵-۶٢ :١٧ ارسالا / ٩ :١٢ ہفشاکم ۔۶۴
 :١۶ لحنلا ؛١۴:٢٢ میہاربا / ١٢-١١ :۶  ںویسفا ؛١١:١۴ ںویھتنرک ٢ ؛١۶:١١ انحُوی ۔۶۵

 ۔١٠٠
 ۔٢٢ :١ اقول ۔۶۶
 ۔٢:٨٧ اةرقبلا / ٢٠-١٨ :١ سرطپ ١ ۔۶٧
 ۔٢۵-٢۴ :٢ انحوی ؛۵:٢٢  اقول ؛۵٢ روا ٢:۴٠ اقول ؛٢۵ روا ٣ :٢۴ یتم ۔۶٨
 ۔۴۴-٣۵ :۶ سقرم ؛۴١-٣۵ :۴ سقرم ۔۶٩
 ۔١٢:۴٨ انحُوی ؛٨:۵١ انحوی ؛٣:٣۶ انحُوی ؛٢۵ :٨ اقول ۔٧٠
 ۔٧۵ روا ٧٢ ،۵:١٧ هدئاملا؛١۵٧ :۴ ااسنلا / ٢٠ روا ١٧-١۶ :١۶ یتم ۔٧١
 ۔٢۴ روا ١۶ ،۵ :١٧ انحُوی ؛۵٨ :٨ انحوی ؛۶٢ روا ۶:۵١ انحُوی ؛٢ :۵ اکیم ۔٧٢
 ۔١۶ روا ۵ :١٧ انحوی ؛۶٢ روا ۶:۵١ انحُوی ؛١۴ روا ٣-١ :١ انحُوی ۔٧٣
 ۔٣:۵٩ نارمع لا ماما / ٢:١۴ ںویناربع ۔٧۴
 ۔٢٢-١۵ روا ،۴ :١ ںوینولاک ۔٧۵
 ۔١۴ روا ١٠ ،۴-١ :١ انحُوی ۔٧۶
 ١ ؛١٢:٢۴ ںویناربع؛١۵ :٩ ںویناربع ؛٨:٣۴ ںویمور ؛٩ :١٠ انحوی ؛٣:٢٢ اقول ۔٧٧

 ۔٣:۵٩ نارمع لا / ٢-١ :٢ انحوی
 ؛۴٣:٨١ فُرحزلا ؛٢ :٢۵ ناقُرفلا/ ۵:٢٠ انحوی ١ ؛٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛٧:١۴ هایعسی ۔٧٨

 ۔٣ :٧٢ نجلا
 ۔٣:٢۵ لیا یناد ؛۶ :٩ هایعسی ؛٧:١۴ هایعسی ۔٧٩
 ۵:١٢ ہفشاکُم ؛۶ :١ ںویناربع ؛۴۶ :٢۴ اقول ؛١۴:٣٣ یتم ؛٩:١٨ یتم ؛٣-٢ :٨ یتم ۔٨٠

 ۔١۴ روا
 ۔١١٨ روا ١١۶ :۵ ڈام / ٣١-٣٠ :۵ لامعا ؛٧:۴٨ اقول ۔٨١
 ۔١١٨ روا ١١۶ :۵ هدئاملا ؛۵:٧۵ هدئاملا ؛۵:١٧ ڈام ۔٨٢
 :۴٣ فُرحزلا ؛۵:٧۵ هدئاملا / ١١ روا ١ :١ سرطپ ٢ ؛٢:١٣ سطط ؛١٣:٢٣ لامعا ۔٨٣
 ۔۵٩-۵٧
 ۔٩-٨ :۶١ فص / ٣ :١٧ انحوی ؛٢۵ :١١ انحوی ؛۵١ روا ۶:۴٨ انحُوی ۔٨۴
 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔۴ :٢ سرطپ ٢ ۔۶٠۔٢١-٢٠ :١ اقدوی ؛٢٧-٢۶ روا ٢-١١ :١۴ ںویھتنرک ١ ۔۵٩
 ۔۵ :١٢ فسوی ؛٧:٢٧ هایعسی ؛۴:٣٨ ااسنلا / ۴ :٢ سرطپ ٢ ؛٢۵:۴١ یتم ۔۶١
 ۔٣١ ٩ ٢ :۴۶ فاقحالا  / ٩ :١٢ ہفشاکم ؛۴ :٢ سرطپ ٢ ؛٢۵:۴١ یتم ۔۶٢
 ۔١۶:٩٨ لحنلا / ١٣-١ :۵ سقرم ؛٢۶-٢۵ :١ سقرم ؛٣٢-٢٨ :٨ یتم ۔۶٣
 ۔٢٢:۵٢  جح ؛۶۵-۶٢ :١٧ ارسالا / ٩ :١٢ ہفشاکم ۔۶۴
 :١۶ لحنلا ؛١۴:٢٢ میہاربا / ١٢-١١ :۶  ںویسفا ؛١١:١۴ ںویھتنرک ٢ ؛١۶:١١ انحُوی ۔۶۵

 ۔١٠٠
 ۔٢٢ :١ اقول ۔۶۶
 ۔٢:٨٧ اةرقبلا / ٢٠-١٨ :١ سرطپ ١ ۔۶٧
 ۔٢۵-٢۴ :٢ انحوی ؛۵:٢٢  اقول ؛۵٢ روا ٢:۴٠ اقول ؛٢۵ روا ٣ :٢۴ یتم ۔۶٨
 ۔۴۴-٣۵ :۶ سقرم ؛۴١-٣۵ :۴ سقرم ۔۶٩
 ۔١٢:۴٨ انحُوی ؛٨:۵١ انحوی ؛٣:٣۶ انحُوی ؛٢۵ :٨ اقول ۔٧٠
 ۔٧۵ روا ٧٢ ،۵:١٧ هدئاملا؛١۵٧ :۴ ااسنلا / ٢٠ روا ١٧-١۶ :١۶ یتم ۔٧١
 ۔٢۴ روا ١۶ ،۵ :١٧ انحُوی ؛۵٨ :٨ انحوی ؛۶٢ روا ۶:۵١ انحُوی ؛٢ :۵ اکیم ۔٧٢
 ۔١۶ روا ۵ :١٧ انحوی ؛۶٢ روا ۶:۵١ انحُوی ؛١۴ روا ٣-١ :١ انحُوی ۔٧٣
 ۔٣:۵٩ نارمع لا ماما / ٢:١۴ ںویناربع ۔٧۴
 ۔٢٢-١۵ روا ،۴ :١ ںوینولاک ۔٧۵
 ۔١۴ روا ١٠ ،۴-١ :١ انحُوی ۔٧۶
 ١ ؛١٢:٢۴ ںویناربع؛١۵ :٩ ںویناربع ؛٨:٣۴ ںویمور ؛٩ :١٠ انحوی ؛٣:٢٢ اقول ۔٧٧

 ۔٣:۵٩ نارمع لا / ٢-١ :٢ انحوی
 ؛۴٣:٨١ فُرحزلا ؛٢ :٢۵ ناقُرفلا/ ۵:٢٠ انحوی ١ ؛٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛٧:١۴ هایعسی ۔٧٨

 ۔٣ :٧٢ نجلا
 ۔٣:٢۵ لیا یناد ؛۶ :٩ هایعسی ؛٧:١۴ هایعسی ۔٧٩
 ۵:١٢ ہفشاکُم ؛۶ :١ ںویناربع ؛۴۶ :٢۴ اقول ؛١۴:٣٣ یتم ؛٩:١٨ یتم ؛٣-٢ :٨ یتم ۔٨٠

 ۔١۴ روا
 ۔١١٨ روا ١١۶ :۵ ڈام / ٣١-٣٠ :۵ لامعا ؛٧:۴٨ اقول ۔٨١
 ۔١١٨ روا ١١۶ :۵ هدئاملا ؛۵:٧۵ هدئاملا ؛۵:١٧ ڈام ۔٨٢
 :۴٣ فُرحزلا ؛۵:٧۵ هدئاملا / ١١ روا ١ :١ سرطپ ٢ ؛٢:١٣ سطط ؛١٣:٢٣ لامعا ۔٨٣
 ۔۵٩-۵٧
 ۔٩-٨ :۶١ فص / ٣ :١٧ انحوی ؛٢۵ :١١ انحوی ؛۵١ روا ۶:۴٨ انحُوی ۔٨۴
 
 

	



 تایآ یفاضا
 

 ۔١٠:١٢ ںویناربع ؛٢٢ روا ٢-١١ :٩ ںویناربع ؛٧:٢٧ ںویناربع ؛٧ :۵ ںویھتنرک ١ ۔٨۵ 
 ۔٣١-١ :٢٢ روبز ۔٨۶ 
 روا ١٧ ،١۵ ،١٠:١١ انحُوی ؛٢٠-١٨ :٢ انحُوی ؛١٩-١٧ :٢٠ یتم ؛٢٣-٢٢ :١٧ یتم ۔٨٧ 

 ۔١٨
 ۔٩ :۵ ہفشاکم ؛١:١٨ ہفشاکُم ؛٢ :٢ ںویھتنرک ١ ؛١۵-١۴ :١٣ لامعا ۔٨٨ 
 ۔٩:٢٨ ںویناربع ؛٢:١٣ سطط ؛٢٩-٢٨ :۵ انحُوی ۔٨٩ 
 ۔٩٣ روا ١٩ :۶ ماعنالا / ٢۴:٢٧ اقول ؛٢٠-١۵ :٧ یتم ۔٩٠ 
 ۔۴ :١۴ میہاربا / ٣-١ :١٢ شئادیپ ۔٩١ 
 ۔١۶۶ :۴ ااسنلا ؛۴:٧٩ ءاسن / ٢٠ :٨ هایعسی ؛١٩:١۵ انثتسا ۔٩٢ 
 ۔۴-٣ :٣ نارمع لا / ٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛١۴ روا ۶ :٣ ںویکینلسھت ٢ ۔٩٣ 
 :۵۴ رماک ؛٢٩:۵٠ توبکنعلا ؛١٨٣ :٣ نارمع لا / ٣١-٣٠ :٢٠ انحوی ؛۵:٣١ انحُوی ۔٩۴ 

 ۔٢-١
 ۔٢۵-٢٢ :٨١ ریوکتلا ؛٢٨-٢۶ :٧٢ نجلا ؛١٨٨ :٧ ءفارعالا ۔٩۵ 
 ۔٣ :١٠۶ شیرق ؛٢٠-١٨ :۵٣ مجنلا ؛٢٧:٩١ لمنلا ؛٣:٩٧ نارمع لا ۔٩۶ 
 حتفلا ؛۴٠:۵۵ ملعم ؛٣٣:٣٧ بازحا / ١٧:٣٠ لامعا ؛٩ :٢٠ لاثما ؛١٨:١۵ رابحا ۔٩٧ 

 ۔٣ :١١٠ رصن ؛١١-١ :٨٠ سیبا ؛٢-١ :۴٨
 ۔٩ :۶١ فصلا ؛٣٣:٢١ بازحا ۔٩٨ 
 ۔٣:١٧ شئادیپ ؛۶ :٣ شئادیپ ۔٩٩ 

 ۔٧ :٨ ںویمور ؛٧:١٨ ںویمور ؛١٩ ۔۵:١٢ ںویمور ؛١٠:٢٣ هایمری ؛۵ :۶ شئادیپ ۔١٠٠
 ۔۶ :۶۴ هایعسی ؛٣ :١۴ روبز ؛٩:٢٠ بویا ۔١٠١
 ۔٣:۶۴ نارمع لا / ٩-٨ :٢٢  ہفشاکُم ؛۴٩-۴۶ :١ اقول ؛٣۴:١۴ جورخ ۔١٠٢
 ۔۶:١۵ ماعنالا / ۶:٢٣ںویمور ؛١٨-١٧ :٩ لاثما ؛٣١:٣٠ هایمری ۔١٠٣
 ۔۴:٣١ ااسنلا / ٩ :۵ ںویتلگ ؛٣:١٠ ںویتلگ ؛٨:٣۴ انحُوی ۔١٠۴
 ۔٢١-١٧ :١٢ ںویمور ؛٩ :٢٢ جورخ ؛٢٠:١۵ جورخ ۔١٠۵
 ۔١٠۶ :١۶ لحنلا ؛٣ :٩ ہبوتلا ؛٣:۵۴ نارمع لا / ٨:۴۴ انحوی ؛٣ :۵٨ روبز ۔١٠۶
 ۔١:٢۴ ںویمور ؛١۴:٢۴ نیطالس١ ۔١٠٧
 ۔۶٠:١٢ ہنحتمملا ؛١٨:۴۶ فُھکلا ؛١۵١ :۶ ماعنالا / ٢٣ روا ٩۴:٢١ روبز ۔١٠٨

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔١٠:١٢ ںویناربع ؛٢٢ روا ٢-١١ :٩ ںویناربع ؛٧:٢٧ ںویناربع ؛٧ :۵ ںویھتنرک ١ ۔٨۵ 
 ۔٣١-١ :٢٢ روبز ۔٨۶ 
 روا ١٧ ،١۵ ،١٠:١١ انحُوی ؛٢٠-١٨ :٢ انحُوی ؛١٩-١٧ :٢٠ یتم ؛٢٣-٢٢ :١٧ یتم ۔٨٧ 

 ۔١٨
 ۔٩ :۵ ہفشاکم ؛١:١٨ ہفشاکُم ؛٢ :٢ ںویھتنرک ١ ؛١۵-١۴ :١٣ لامعا ۔٨٨ 
 ۔٩:٢٨ ںویناربع ؛٢:١٣ سطط ؛٢٩-٢٨ :۵ انحُوی ۔٨٩ 
 ۔٩٣ روا ١٩ :۶ ماعنالا / ٢۴:٢٧ اقول ؛٢٠-١۵ :٧ یتم ۔٩٠ 
 ۔۴ :١۴ میہاربا / ٣-١ :١٢ شئادیپ ۔٩١ 
 ۔١۶۶ :۴ ااسنلا ؛۴:٧٩ ءاسن / ٢٠ :٨ هایعسی ؛١٩:١۵ انثتسا ۔٩٢ 
 ۔۴-٣ :٣ نارمع لا / ٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛١۴ روا ۶ :٣ ںویکینلسھت ٢ ۔٩٣ 
 :۵۴ رماک ؛٢٩:۵٠ توبکنعلا ؛١٨٣ :٣ نارمع لا / ٣١-٣٠ :٢٠ انحوی ؛۵:٣١ انحُوی ۔٩۴ 

 ۔٢-١
 ۔٢۵-٢٢ :٨١ ریوکتلا ؛٢٨-٢۶ :٧٢ نجلا ؛١٨٨ :٧ ءفارعالا ۔٩۵ 
 ۔٣ :١٠۶ شیرق ؛٢٠-١٨ :۵٣ مجنلا ؛٢٧:٩١ لمنلا ؛٣:٩٧ نارمع لا ۔٩۶ 
 حتفلا ؛۴٠:۵۵ ملعم ؛٣٣:٣٧ بازحا / ١٧:٣٠ لامعا ؛٩ :٢٠ لاثما ؛١٨:١۵ رابحا ۔٩٧ 

 ۔٣ :١١٠ رصن ؛١١-١ :٨٠ سیبا ؛٢-١ :۴٨
 ۔٩ :۶١ فصلا ؛٣٣:٢١ بازحا ۔٩٨ 
 ۔٣:١٧ شئادیپ ؛۶ :٣ شئادیپ ۔٩٩ 

 ۔٧ :٨ ںویمور ؛٧:١٨ ںویمور ؛١٩ ۔۵:١٢ ںویمور ؛١٠:٢٣ هایمری ؛۵ :۶ شئادیپ ۔١٠٠
 ۔۶ :۶۴ هایعسی ؛٣ :١۴ روبز ؛٩:٢٠ بویا ۔١٠١
 ۔٣:۶۴ نارمع لا / ٩-٨ :٢٢  ہفشاکُم ؛۴٩-۴۶ :١ اقول ؛٣۴:١۴ جورخ ۔١٠٢
 ۔۶:١۵ ماعنالا / ۶:٢٣ںویمور ؛١٨-١٧ :٩ لاثما ؛٣١:٣٠ هایمری ۔١٠٣
 ۔۴:٣١ ااسنلا / ٩ :۵ ںویتلگ ؛٣:١٠ ںویتلگ ؛٨:٣۴ انحُوی ۔١٠۴
 ۔٢١-١٧ :١٢ ںویمور ؛٩ :٢٢ جورخ ؛٢٠:١۵ جورخ ۔١٠۵
 ۔١٠۶ :١۶ لحنلا ؛٣ :٩ ہبوتلا ؛٣:۵۴ نارمع لا / ٨:۴۴ انحوی ؛٣ :۵٨ روبز ۔١٠۶
 ۔١:٢۴ ںویمور ؛١۴:٢۴ نیطالس١ ۔١٠٧
 ۔۶٠:١٢ ہنحتمملا ؛١٨:۴۶ فُھکلا ؛١۵١ :۶ ماعنالا / ٢٣ روا ٩۴:٢١ روبز ۔١٠٨

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔١٠:١٢ ںویناربع ؛٢٢ روا ٢-١١ :٩ ںویناربع ؛٧:٢٧ ںویناربع ؛٧ :۵ ںویھتنرک ١ ۔٨۵ 
 ۔٣١-١ :٢٢ روبز ۔٨۶ 
 روا ١٧ ،١۵ ،١٠:١١ انحُوی ؛٢٠-١٨ :٢ انحُوی ؛١٩-١٧ :٢٠ یتم ؛٢٣-٢٢ :١٧ یتم ۔٨٧ 

 ۔١٨
 ۔٩ :۵ ہفشاکم ؛١:١٨ ہفشاکُم ؛٢ :٢ ںویھتنرک ١ ؛١۵-١۴ :١٣ لامعا ۔٨٨ 
 ۔٩:٢٨ ںویناربع ؛٢:١٣ سطط ؛٢٩-٢٨ :۵ انحُوی ۔٨٩ 
 ۔٩٣ روا ١٩ :۶ ماعنالا / ٢۴:٢٧ اقول ؛٢٠-١۵ :٧ یتم ۔٩٠ 
 ۔۴ :١۴ میہاربا / ٣-١ :١٢ شئادیپ ۔٩١ 
 ۔١۶۶ :۴ ااسنلا ؛۴:٧٩ ءاسن / ٢٠ :٨ هایعسی ؛١٩:١۵ انثتسا ۔٩٢ 
 ۔۴-٣ :٣ نارمع لا / ٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛١۴ روا ۶ :٣ ںویکینلسھت ٢ ۔٩٣ 
 :۵۴ رماک ؛٢٩:۵٠ توبکنعلا ؛١٨٣ :٣ نارمع لا / ٣١-٣٠ :٢٠ انحوی ؛۵:٣١ انحُوی ۔٩۴ 

 ۔٢-١
 ۔٢۵-٢٢ :٨١ ریوکتلا ؛٢٨-٢۶ :٧٢ نجلا ؛١٨٨ :٧ ءفارعالا ۔٩۵ 
 ۔٣ :١٠۶ شیرق ؛٢٠-١٨ :۵٣ مجنلا ؛٢٧:٩١ لمنلا ؛٣:٩٧ نارمع لا ۔٩۶ 
 حتفلا ؛۴٠:۵۵ ملعم ؛٣٣:٣٧ بازحا / ١٧:٣٠ لامعا ؛٩ :٢٠ لاثما ؛١٨:١۵ رابحا ۔٩٧ 

 ۔٣ :١١٠ رصن ؛١١-١ :٨٠ سیبا ؛٢-١ :۴٨
 ۔٩ :۶١ فصلا ؛٣٣:٢١ بازحا ۔٩٨ 
 ۔٣:١٧ شئادیپ ؛۶ :٣ شئادیپ ۔٩٩ 

 ۔٧ :٨ ںویمور ؛٧:١٨ ںویمور ؛١٩ ۔۵:١٢ ںویمور ؛١٠:٢٣ هایمری ؛۵ :۶ شئادیپ ۔١٠٠
 ۔۶ :۶۴ هایعسی ؛٣ :١۴ روبز ؛٩:٢٠ بویا ۔١٠١
 ۔٣:۶۴ نارمع لا / ٩-٨ :٢٢  ہفشاکُم ؛۴٩-۴۶ :١ اقول ؛٣۴:١۴ جورخ ۔١٠٢
 ۔۶:١۵ ماعنالا / ۶:٢٣ںویمور ؛١٨-١٧ :٩ لاثما ؛٣١:٣٠ هایمری ۔١٠٣
 ۔۴:٣١ ااسنلا / ٩ :۵ ںویتلگ ؛٣:١٠ ںویتلگ ؛٨:٣۴ انحُوی ۔١٠۴
 ۔٢١-١٧ :١٢ ںویمور ؛٩ :٢٢ جورخ ؛٢٠:١۵ جورخ ۔١٠۵
 ۔١٠۶ :١۶ لحنلا ؛٣ :٩ ہبوتلا ؛٣:۵۴ نارمع لا / ٨:۴۴ انحوی ؛٣ :۵٨ روبز ۔١٠۶
 ۔١:٢۴ ںویمور ؛١۴:٢۴ نیطالس١ ۔١٠٧
 ۔۶٠:١٢ ہنحتمملا ؛١٨:۴۶ فُھکلا ؛١۵١ :۶ ماعنالا / ٢٣ روا ٩۴:٢١ روبز ۔١٠٨

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔١٠:١٢ ںویناربع ؛٢٢ روا ٢-١١ :٩ ںویناربع ؛٧:٢٧ ںویناربع ؛٧ :۵ ںویھتنرک ١ ۔٨۵ 
 ۔٣١-١ :٢٢ روبز ۔٨۶ 
 روا ١٧ ،١۵ ،١٠:١١ انحُوی ؛٢٠-١٨ :٢ انحُوی ؛١٩-١٧ :٢٠ یتم ؛٢٣-٢٢ :١٧ یتم ۔٨٧ 

 ۔١٨
 ۔٩ :۵ ہفشاکم ؛١:١٨ ہفشاکُم ؛٢ :٢ ںویھتنرک ١ ؛١۵-١۴ :١٣ لامعا ۔٨٨ 
 ۔٩:٢٨ ںویناربع ؛٢:١٣ سطط ؛٢٩-٢٨ :۵ انحُوی ۔٨٩ 
 ۔٩٣ روا ١٩ :۶ ماعنالا / ٢۴:٢٧ اقول ؛٢٠-١۵ :٧ یتم ۔٩٠ 
 ۔۴ :١۴ میہاربا / ٣-١ :١٢ شئادیپ ۔٩١ 
 ۔١۶۶ :۴ ااسنلا ؛۴:٧٩ ءاسن / ٢٠ :٨ هایعسی ؛١٩:١۵ انثتسا ۔٩٢ 
 ۔۴-٣ :٣ نارمع لا / ٢٣-٢٢ :٢ انحوی ١ ؛١۴ روا ۶ :٣ ںویکینلسھت ٢ ۔٩٣ 
 :۵۴ رماک ؛٢٩:۵٠ توبکنعلا ؛١٨٣ :٣ نارمع لا / ٣١-٣٠ :٢٠ انحوی ؛۵:٣١ انحُوی ۔٩۴ 

 ۔٢-١
 ۔٢۵-٢٢ :٨١ ریوکتلا ؛٢٨-٢۶ :٧٢ نجلا ؛١٨٨ :٧ ءفارعالا ۔٩۵ 
 ۔٣ :١٠۶ شیرق ؛٢٠-١٨ :۵٣ مجنلا ؛٢٧:٩١ لمنلا ؛٣:٩٧ نارمع لا ۔٩۶ 
 حتفلا ؛۴٠:۵۵ ملعم ؛٣٣:٣٧ بازحا / ١٧:٣٠ لامعا ؛٩ :٢٠ لاثما ؛١٨:١۵ رابحا ۔٩٧ 

 ۔٣ :١١٠ رصن ؛١١-١ :٨٠ سیبا ؛٢-١ :۴٨
 ۔٩ :۶١ فصلا ؛٣٣:٢١ بازحا ۔٩٨ 
 ۔٣:١٧ شئادیپ ؛۶ :٣ شئادیپ ۔٩٩ 

 ۔٧ :٨ ںویمور ؛٧:١٨ ںویمور ؛١٩ ۔۵:١٢ ںویمور ؛١٠:٢٣ هایمری ؛۵ :۶ شئادیپ ۔١٠٠
 ۔۶ :۶۴ هایعسی ؛٣ :١۴ روبز ؛٩:٢٠ بویا ۔١٠١
 ۔٣:۶۴ نارمع لا / ٩-٨ :٢٢  ہفشاکُم ؛۴٩-۴۶ :١ اقول ؛٣۴:١۴ جورخ ۔١٠٢
 ۔۶:١۵ ماعنالا / ۶:٢٣ںویمور ؛١٨-١٧ :٩ لاثما ؛٣١:٣٠ هایمری ۔١٠٣
 ۔۴:٣١ ااسنلا / ٩ :۵ ںویتلگ ؛٣:١٠ ںویتلگ ؛٨:٣۴ انحُوی ۔١٠۴
 ۔٢١-١٧ :١٢ ںویمور ؛٩ :٢٢ جورخ ؛٢٠:١۵ جورخ ۔١٠۵
 ۔١٠۶ :١۶ لحنلا ؛٣ :٩ ہبوتلا ؛٣:۵۴ نارمع لا / ٨:۴۴ انحوی ؛٣ :۵٨ روبز ۔١٠۶
 ۔١:٢۴ ںویمور ؛١۴:٢۴ نیطالس١ ۔١٠٧
 ۔۶٠:١٢ ہنحتمملا ؛١٨:۴۶ فُھکلا ؛١۵١ :۶ ماعنالا / ٢٣ روا ٩۴:٢١ روبز ۔١٠٨

 
 

	



 تایآ یفاضا
 

 ۔٩-٨ :٢ ںویسفا ؛۴ :۵ ںویتلگ ۔١٠٩
 ۔١ :۵ انحوی ١ ؛٧ :۴ انحوی ١ ؛٢٩ :٢ انحوی ١ ؛١٨:٣۶ انحُوی ۔١١٠
 ۔۵٣:٣٢ مجنلا / ٢:١٠ بوقعی ۔١١١
 / ١٠:١٢ ںویناربع ؛٧:٢٧ ںویناربع ؛٧ :۵ںویھتنرک ١ ؛٢٩ :١ انحوی ؛٢٠:٢٨ یتم ۔١١٢

 ۔١۶۴ :۶  ماعنالا
 ۔١٠٨ :١٠ سنوی / ۶-۵ :٣ سطط ۔١١٣
 ۔٢١-٢٠ :١۵ ںویمور ؛١:۴١ انحُوی ۔١١۴
 ۔٣:٨۵ نارمع لا / ١٢-١٠ :۴ لامعا ؛۵١ روا ۶:۴٨ انحُوی ؛٣۶ روا ٣:١۶ انحُوی ۔١١۵
 ۔٢١-٢٠ :٣ سرطپ ١ ؛۴٨-۴۴ :١٠ لامعا ۔١١۶
 ۔٢٩-٢٨ :١۵ لامعا ۔١١٧
 :۴ںویکینلسھت ١ ؛٣:١٣ ںویکینلسھت ١ ؛٩ :١سیھتیمت ٢ ؛٧ :٢١ رابحا ؛٢ :١٩ رابحا ۔١١٨

 ۔۵ :٢ سرطپ ١ ؛١٢:١٠ ںویناربع ؛٧
 فروہز / ٣:٢٠ ہفشاکُم ؛١ :٣ انحوی ١ ؛٧-۶ :۴ ںویتلگ ؛۶:١٨ ںویھتنرک ٢ ۔١١٩

 ۔۴٣:١۶
 ۔۵٧:٢٢ دیدحلا / ١:١٢ انحوی ؛١٧۴ :١١٩ روبز ؛٣٠ :١١٩ روبز ۔١٢٠
 ۔٩-۶ :١٠١ ۃعراقلا/ ٢:١٠ بوقعی ؛٩ :١ سیھتمیت ٢ ؛٣:٢٠ ںویمور ۔١٢١
 ۔١ :۵ انحوی ١ ؛٧ :۴ انحوی ١ ؛٢٩ :٢ انحوی ١ ؛٢ :٢ سرطپ ١ ؛۶-۵ :٣ سطط ۔١٢٢
 ۔١١ :۵ انحوی ١ ؛٩ :١٠ ںویمور ؛٢٨ :١٠ انحوی ؛٣:١۶ انحُوی ۔١٢٣
 ۔١١٩ :٢ اةرقبلا / ١ :١ ہفشاکم ؛٣:١٨ لامعا ؛١٣ :١۶ انحوی ؛١٣:٢٣ سقرم ۔١٢۴
 ۔٩ :۴۶ فاقحالا / ١ :١۶ ہفشاکُم ؛١ :١۵ ہفشاکم ؛۶ :٨ ہفشاکم ۔١٢۵
 ۔٢٠ :١٩ ہفشاکم ؛١٢-٩ :١۴ ہفشاکم ؛١٨-١١ :١٣ ہفشاکم ؛٧-١ :١٣ ہفشاکم ۔١٢۶
 ۔٢١:۴٧ ایبنا ؛١۶:٩٢ لحنلا ؛۴:٨٧ ءاسن / ١٣-١٢ :٩۶ روبز ۔١٢٧
 ۔٣٢:١٣ ةدجسلا / ۶:٢٣ ںویمور ؛٣۶ روا ٣:١۶ انحُوی ۔١٢٨
 ۔٧٢-٧٠ :١٩ میرم / ١١-١٠ :١۴ ہفشاکم ؛٨ :١٨ یتم ۔١٢٩
 ۔٧۴-٧٠ روا ۵۶-۵۵ :۵۵ نمحر ؛۵٢:٢٠ روطلا ؛۴۴:۵۴ ناود ۔١٣٠

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔٩-٨ :٢ ںویسفا ؛۴ :۵ ںویتلگ ۔١٠٩
 ۔١ :۵ انحوی ١ ؛٧ :۴ انحوی ١ ؛٢٩ :٢ انحوی ١ ؛١٨:٣۶ انحُوی ۔١١٠
 ۔۵٣:٣٢ مجنلا / ٢:١٠ بوقعی ۔١١١
 / ١٠:١٢ ںویناربع ؛٧:٢٧ ںویناربع ؛٧ :۵ںویھتنرک ١ ؛٢٩ :١ انحوی ؛٢٠:٢٨ یتم ۔١١٢

 ۔١۶۴ :۶  ماعنالا
 ۔١٠٨ :١٠ سنوی / ۶-۵ :٣ سطط ۔١١٣
 ۔٢١-٢٠ :١۵ ںویمور ؛١:۴١ انحُوی ۔١١۴
 ۔٣:٨۵ نارمع لا / ١٢-١٠ :۴ لامعا ؛۵١ روا ۶:۴٨ انحُوی ؛٣۶ روا ٣:١۶ انحُوی ۔١١۵
 ۔٢١-٢٠ :٣ سرطپ ١ ؛۴٨-۴۴ :١٠ لامعا ۔١١۶
 ۔٢٩-٢٨ :١۵ لامعا ۔١١٧
 :۴ںویکینلسھت ١ ؛٣:١٣ ںویکینلسھت ١ ؛٩ :١سیھتیمت ٢ ؛٧ :٢١ رابحا ؛٢ :١٩ رابحا ۔١١٨

 ۔۵ :٢ سرطپ ١ ؛١٢:١٠ ںویناربع ؛٧
 فروہز / ٣:٢٠ ہفشاکُم ؛١ :٣ انحوی ١ ؛٧-۶ :۴ ںویتلگ ؛۶:١٨ ںویھتنرک ٢ ۔١١٩

 ۔۴٣:١۶
 ۔۵٧:٢٢ دیدحلا / ١:١٢ انحوی ؛١٧۴ :١١٩ روبز ؛٣٠ :١١٩ روبز ۔١٢٠
 ۔٩-۶ :١٠١ ۃعراقلا/ ٢:١٠ بوقعی ؛٩ :١ سیھتمیت ٢ ؛٣:٢٠ ںویمور ۔١٢١
 ۔١ :۵ انحوی ١ ؛٧ :۴ انحوی ١ ؛٢٩ :٢ انحوی ١ ؛٢ :٢ سرطپ ١ ؛۶-۵ :٣ سطط ۔١٢٢
 ۔١١ :۵ انحوی ١ ؛٩ :١٠ ںویمور ؛٢٨ :١٠ انحوی ؛٣:١۶ انحُوی ۔١٢٣
 ۔١١٩ :٢ اةرقبلا / ١ :١ ہفشاکم ؛٣:١٨ لامعا ؛١٣ :١۶ انحوی ؛١٣:٢٣ سقرم ۔١٢۴
 ۔٩ :۴۶ فاقحالا / ١ :١۶ ہفشاکُم ؛١ :١۵ ہفشاکم ؛۶ :٨ ہفشاکم ۔١٢۵
 ۔٢٠ :١٩ ہفشاکم ؛١٢-٩ :١۴ ہفشاکم ؛١٨-١١ :١٣ ہفشاکم ؛٧-١ :١٣ ہفشاکم ۔١٢۶
 ۔٢١:۴٧ ایبنا ؛١۶:٩٢ لحنلا ؛۴:٨٧ ءاسن / ١٣-١٢ :٩۶ روبز ۔١٢٧
 ۔٣٢:١٣ ةدجسلا / ۶:٢٣ ںویمور ؛٣۶ روا ٣:١۶ انحُوی ۔١٢٨
 ۔٧٢-٧٠ :١٩ میرم / ١١-١٠ :١۴ ہفشاکم ؛٨ :١٨ یتم ۔١٢٩
 ۔٧۴-٧٠ روا ۵۶-۵۵ :۵۵ نمحر ؛۵٢:٢٠ روطلا ؛۴۴:۵۴ ناود ۔١٣٠

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔٩-٨ :٢ ںویسفا ؛۴ :۵ ںویتلگ ۔١٠٩
 ۔١ :۵ انحوی ١ ؛٧ :۴ انحوی ١ ؛٢٩ :٢ انحوی ١ ؛١٨:٣۶ انحُوی ۔١١٠
 ۔۵٣:٣٢ مجنلا / ٢:١٠ بوقعی ۔١١١
 / ١٠:١٢ ںویناربع ؛٧:٢٧ ںویناربع ؛٧ :۵ںویھتنرک ١ ؛٢٩ :١ انحوی ؛٢٠:٢٨ یتم ۔١١٢

 ۔١۶۴ :۶  ماعنالا
 ۔١٠٨ :١٠ سنوی / ۶-۵ :٣ سطط ۔١١٣
 ۔٢١-٢٠ :١۵ ںویمور ؛١:۴١ انحُوی ۔١١۴
 ۔٣:٨۵ نارمع لا / ١٢-١٠ :۴ لامعا ؛۵١ روا ۶:۴٨ انحُوی ؛٣۶ روا ٣:١۶ انحُوی ۔١١۵
 ۔٢١-٢٠ :٣ سرطپ ١ ؛۴٨-۴۴ :١٠ لامعا ۔١١۶
 ۔٢٩-٢٨ :١۵ لامعا ۔١١٧
 :۴ںویکینلسھت ١ ؛٣:١٣ ںویکینلسھت ١ ؛٩ :١سیھتیمت ٢ ؛٧ :٢١ رابحا ؛٢ :١٩ رابحا ۔١١٨

 ۔۵ :٢ سرطپ ١ ؛١٢:١٠ ںویناربع ؛٧
 فروہز / ٣:٢٠ ہفشاکُم ؛١ :٣ انحوی ١ ؛٧-۶ :۴ ںویتلگ ؛۶:١٨ ںویھتنرک ٢ ۔١١٩

 ۔۴٣:١۶
 ۔۵٧:٢٢ دیدحلا / ١:١٢ انحوی ؛١٧۴ :١١٩ روبز ؛٣٠ :١١٩ روبز ۔١٢٠
 ۔٩-۶ :١٠١ ۃعراقلا/ ٢:١٠ بوقعی ؛٩ :١ سیھتمیت ٢ ؛٣:٢٠ ںویمور ۔١٢١
 ۔١ :۵ انحوی ١ ؛٧ :۴ انحوی ١ ؛٢٩ :٢ انحوی ١ ؛٢ :٢ سرطپ ١ ؛۶-۵ :٣ سطط ۔١٢٢
 ۔١١ :۵ انحوی ١ ؛٩ :١٠ ںویمور ؛٢٨ :١٠ انحوی ؛٣:١۶ انحُوی ۔١٢٣
 ۔١١٩ :٢ اةرقبلا / ١ :١ ہفشاکم ؛٣:١٨ لامعا ؛١٣ :١۶ انحوی ؛١٣:٢٣ سقرم ۔١٢۴
 ۔٩ :۴۶ فاقحالا / ١ :١۶ ہفشاکُم ؛١ :١۵ ہفشاکم ؛۶ :٨ ہفشاکم ۔١٢۵
 ۔٢٠ :١٩ ہفشاکم ؛١٢-٩ :١۴ ہفشاکم ؛١٨-١١ :١٣ ہفشاکم ؛٧-١ :١٣ ہفشاکم ۔١٢۶
 ۔٢١:۴٧ ایبنا ؛١۶:٩٢ لحنلا ؛۴:٨٧ ءاسن / ١٣-١٢ :٩۶ روبز ۔١٢٧
 ۔٣٢:١٣ ةدجسلا / ۶:٢٣ ںویمور ؛٣۶ روا ٣:١۶ انحُوی ۔١٢٨
 ۔٧٢-٧٠ :١٩ میرم / ١١-١٠ :١۴ ہفشاکم ؛٨ :١٨ یتم ۔١٢٩
 ۔٧۴-٧٠ روا ۵۶-۵۵ :۵۵ نمحر ؛۵٢:٢٠ روطلا ؛۴۴:۵۴ ناود ۔١٣٠

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔٩-٨ :٢ ںویسفا ؛۴ :۵ ںویتلگ ۔١٠٩
 ۔١ :۵ انحوی ١ ؛٧ :۴ انحوی ١ ؛٢٩ :٢ انحوی ١ ؛١٨:٣۶ انحُوی ۔١١٠
 ۔۵٣:٣٢ مجنلا / ٢:١٠ بوقعی ۔١١١
 / ١٠:١٢ ںویناربع ؛٧:٢٧ ںویناربع ؛٧ :۵ںویھتنرک ١ ؛٢٩ :١ انحوی ؛٢٠:٢٨ یتم ۔١١٢

 ۔١۶۴ :۶  ماعنالا
 ۔١٠٨ :١٠ سنوی / ۶-۵ :٣ سطط ۔١١٣
 ۔٢١-٢٠ :١۵ ںویمور ؛١:۴١ انحُوی ۔١١۴
 ۔٣:٨۵ نارمع لا / ١٢-١٠ :۴ لامعا ؛۵١ روا ۶:۴٨ انحُوی ؛٣۶ روا ٣:١۶ انحُوی ۔١١۵
 ۔٢١-٢٠ :٣ سرطپ ١ ؛۴٨-۴۴ :١٠ لامعا ۔١١۶
 ۔٢٩-٢٨ :١۵ لامعا ۔١١٧
 :۴ںویکینلسھت ١ ؛٣:١٣ ںویکینلسھت ١ ؛٩ :١سیھتیمت ٢ ؛٧ :٢١ رابحا ؛٢ :١٩ رابحا ۔١١٨

 ۔۵ :٢ سرطپ ١ ؛١٢:١٠ ںویناربع ؛٧
 فروہز / ٣:٢٠ ہفشاکُم ؛١ :٣ انحوی ١ ؛٧-۶ :۴ ںویتلگ ؛۶:١٨ ںویھتنرک ٢ ۔١١٩

 ۔۴٣:١۶
 ۔۵٧:٢٢ دیدحلا / ١:١٢ انحوی ؛١٧۴ :١١٩ روبز ؛٣٠ :١١٩ روبز ۔١٢٠
 ۔٩-۶ :١٠١ ۃعراقلا/ ٢:١٠ بوقعی ؛٩ :١ سیھتمیت ٢ ؛٣:٢٠ ںویمور ۔١٢١
 ۔١ :۵ انحوی ١ ؛٧ :۴ انحوی ١ ؛٢٩ :٢ انحوی ١ ؛٢ :٢ سرطپ ١ ؛۶-۵ :٣ سطط ۔١٢٢
 ۔١١ :۵ انحوی ١ ؛٩ :١٠ ںویمور ؛٢٨ :١٠ انحوی ؛٣:١۶ انحُوی ۔١٢٣
 ۔١١٩ :٢ اةرقبلا / ١ :١ ہفشاکم ؛٣:١٨ لامعا ؛١٣ :١۶ انحوی ؛١٣:٢٣ سقرم ۔١٢۴
 ۔٩ :۴۶ فاقحالا / ١ :١۶ ہفشاکُم ؛١ :١۵ ہفشاکم ؛۶ :٨ ہفشاکم ۔١٢۵
 ۔٢٠ :١٩ ہفشاکم ؛١٢-٩ :١۴ ہفشاکم ؛١٨-١١ :١٣ ہفشاکم ؛٧-١ :١٣ ہفشاکم ۔١٢۶
 ۔٢١:۴٧ ایبنا ؛١۶:٩٢ لحنلا ؛۴:٨٧ ءاسن / ١٣-١٢ :٩۶ روبز ۔١٢٧
 ۔٣٢:١٣ ةدجسلا / ۶:٢٣ ںویمور ؛٣۶ روا ٣:١۶ انحُوی ۔١٢٨
 ۔٧٢-٧٠ :١٩ میرم / ١١-١٠ :١۴ ہفشاکم ؛٨ :١٨ یتم ۔١٢٩
 ۔٧۴-٧٠ روا ۵۶-۵۵ :۵۵ نمحر ؛۵٢:٢٠ روطلا ؛۴۴:۵۴ ناود ۔١٣٠

 
 

	



 تایآ یفاضا
 

 روا ٢٢ روا ۵۶:١٧ کاو ؛۴٧:١۵ دمحم ؛۴٣:٧٠ فُرحزلا ؛٢۵٩ روا ٢:٢۵ اةرقبلا ۔١٣١
 ۔٧٨:٣٣ بین ؛٣٧-٣۵

 ۔٢ :٢١ ہفشاکم ؛٣٢ روا ٢۵ ،۵:٢٣  ںویسفا ؛٢ :١١ ںویھتنرک ٢ ؛۴ :٧ ںویمور ۔١٣٢
 ۔٩-٨ :٢ ںویسفا ؛۴ روا ١ :۵ ںویتلگ ؛٢٨ روا ٣:٢٠ ںویمور ۔١٣٣
 ۔۶:٢٠ ربمن ؛٢٨-٢١ :٢٧ شئادیپ ۔١٣۴
 ؛١٧٣ :٢ اةرقبلا / ١٠:٣١ ںویھتنرک ١ ؛۶:١٢ ںویھتنرک ١ ؛١۴:١۴ ںویمور ۔١٣۵

 ۔١١۵ :١۶لحنلا
 ۔٩:١۵ یتم ۔١٣۶
 ۔١٨۵-١٨٣ :٢ ةرقبلا ۔١٣٧
 ۔٩ :۶٢ ہعمج ؛١٠٣ :۴ ااسنلا ۔١٣٨
 / ٣:١٧ انحوی ١ ؛۴:٢٨ ںویسفا ؛٢٠:٣۵ لامعا ؛٣٣ :١٢ اقول ؛٣٨ روا ۶:٣٠ اقول ۔١٣٩

 ۔١٣-١٢ :۵٨الیدجم
 ۔١٣٠ :٢٠ ایبنا ۔١۴٠
 ۔٣١-٢۶ :٢٢ جح ۔١۴١
 ۔١٨-١٠ روا ۶ :١٠ ںویناربع ؛۶ :۴٠ روبز ۔١۴٢
 ۔۴٣:۴۵ فوکز ؛٧ :٢١ ایبنا ؛١٠١ :۵ ڈام / ١١-١٠ :١٧ لامعا ۔١۴٣
 ۔٣٣:٣۶ بازحا / ٨:٣١ انحُوی ۔١۴۴
 ۔٩۴ روا ١٠:٣٨ سنوی / ١٢۔٣:١٠ ںویمور ؛۵ :١٧ روا ٨ :٧ هایمری ؛٣ :۵٨ روبز ۔١۴۵
 ۔٩ :۶١ فص  لا؛۴٨:٢٨ حتفلا/ ٢٠-١٨ :۴ لامعا ؛٨ :۶ هایعسی ۔١۴۶
 ۔۵۴-۵٢ :٢٣ نونمملا/ ١۶-١۵ :٣ ںویئپلف ؛٢١-٢٠ :١٧ انحُوی ۔١۴٧
 ١ ؛۵:٢٢ ںویتلگ ؛١١ :١۵ انحوی ؛۵:١٢ یتم ؛٣٢:١١ روبز ؛١٨ روا ١٢:١٢ انثعتسا ۔١۴٨

 ۔۵:١۶ ںویکینلسھت
 ۔۵:١۶ بوقعی ؛١۴:٣۶ یتم ؛٨ روا ١ :١٠ یتم ۔١۴٩
 ۔۵:١٣ بوقعی ؛۶-۴ :١۵٠ روبز ؛۶-١ :١۴٩ روبز ؛٧-۶ روا ١ :۴٧ روبز ۔١۵٠
 ۔١٢ روا ٢ :٣ سیھتمیت ١ ؛٢:٢۴ شئادیپ ۔١۵١
 ۔۵:٢١ سیھتیمت ١ ؛٢-١ :٣ سیھتمیت ١ ؛١١-٩ :٢١ شئادیپ ۔١۵٢
 ۔۴٩ روا ٣٣:٢٨ بازحا ؛٢٣٢-٢٢٩ :٢ اةرقبلا ۔١۵٣

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 روا ٢٢ روا ۵۶:١٧ کاو ؛۴٧:١۵ دمحم ؛۴٣:٧٠ فُرحزلا ؛٢۵٩ روا ٢:٢۵ اةرقبلا ۔١٣١
 ۔٧٨:٣٣ بین ؛٣٧-٣۵

 ۔٢ :٢١ ہفشاکم ؛٣٢ روا ٢۵ ،۵:٢٣  ںویسفا ؛٢ :١١ ںویھتنرک ٢ ؛۴ :٧ ںویمور ۔١٣٢
 ۔٩-٨ :٢ ںویسفا ؛۴ روا ١ :۵ ںویتلگ ؛٢٨ روا ٣:٢٠ ںویمور ۔١٣٣
 ۔۶:٢٠ ربمن ؛٢٨-٢١ :٢٧ شئادیپ ۔١٣۴
 ؛١٧٣ :٢ اةرقبلا / ١٠:٣١ ںویھتنرک ١ ؛۶:١٢ ںویھتنرک ١ ؛١۴:١۴ ںویمور ۔١٣۵

 ۔١١۵ :١۶لحنلا
 ۔٩:١۵ یتم ۔١٣۶
 ۔١٨۵-١٨٣ :٢ ةرقبلا ۔١٣٧
 ۔٩ :۶٢ ہعمج ؛١٠٣ :۴ ااسنلا ۔١٣٨
 / ٣:١٧ انحوی ١ ؛۴:٢٨ ںویسفا ؛٢٠:٣۵ لامعا ؛٣٣ :١٢ اقول ؛٣٨ روا ۶:٣٠ اقول ۔١٣٩

 ۔١٣-١٢ :۵٨الیدجم
 ۔١٣٠ :٢٠ ایبنا ۔١۴٠
 ۔٣١-٢۶ :٢٢ جح ۔١۴١
 ۔١٨-١٠ روا ۶ :١٠ ںویناربع ؛۶ :۴٠ روبز ۔١۴٢
 ۔۴٣:۴۵ فوکز ؛٧ :٢١ ایبنا ؛١٠١ :۵ ڈام / ١١-١٠ :١٧ لامعا ۔١۴٣
 ۔٣٣:٣۶ بازحا / ٨:٣١ انحُوی ۔١۴۴
 ۔٩۴ روا ١٠:٣٨ سنوی / ١٢۔٣:١٠ ںویمور ؛۵ :١٧ روا ٨ :٧ هایمری ؛٣ :۵٨ روبز ۔١۴۵
 ۔٩ :۶١ فص  لا؛۴٨:٢٨ حتفلا/ ٢٠-١٨ :۴ لامعا ؛٨ :۶ هایعسی ۔١۴۶
 ۔۵۴-۵٢ :٢٣ نونمملا/ ١۶-١۵ :٣ ںویئپلف ؛٢١-٢٠ :١٧ انحُوی ۔١۴٧
 ١ ؛۵:٢٢ ںویتلگ ؛١١ :١۵ انحوی ؛۵:١٢ یتم ؛٣٢:١١ روبز ؛١٨ روا ١٢:١٢ انثعتسا ۔١۴٨

 ۔۵:١۶ ںویکینلسھت
 ۔۵:١۶ بوقعی ؛١۴:٣۶ یتم ؛٨ روا ١ :١٠ یتم ۔١۴٩
 ۔۵:١٣ بوقعی ؛۶-۴ :١۵٠ روبز ؛۶-١ :١۴٩ روبز ؛٧-۶ روا ١ :۴٧ روبز ۔١۵٠
 ۔١٢ روا ٢ :٣ سیھتمیت ١ ؛٢:٢۴ شئادیپ ۔١۵١
 ۔۵:٢١ سیھتیمت ١ ؛٢-١ :٣ سیھتمیت ١ ؛١١-٩ :٢١ شئادیپ ۔١۵٢
 ۔۴٩ روا ٣٣:٢٨ بازحا ؛٢٣٢-٢٢٩ :٢ اةرقبلا ۔١۵٣

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 روا ٢٢ روا ۵۶:١٧ کاو ؛۴٧:١۵ دمحم ؛۴٣:٧٠ فُرحزلا ؛٢۵٩ روا ٢:٢۵ اةرقبلا ۔١٣١
 ۔٧٨:٣٣ بین ؛٣٧-٣۵

 ۔٢ :٢١ ہفشاکم ؛٣٢ روا ٢۵ ،۵:٢٣  ںویسفا ؛٢ :١١ ںویھتنرک ٢ ؛۴ :٧ ںویمور ۔١٣٢
 ۔٩-٨ :٢ ںویسفا ؛۴ روا ١ :۵ ںویتلگ ؛٢٨ روا ٣:٢٠ ںویمور ۔١٣٣
 ۔۶:٢٠ ربمن ؛٢٨-٢١ :٢٧ شئادیپ ۔١٣۴
 ؛١٧٣ :٢ اةرقبلا / ١٠:٣١ ںویھتنرک ١ ؛۶:١٢ ںویھتنرک ١ ؛١۴:١۴ ںویمور ۔١٣۵

 ۔١١۵ :١۶لحنلا
 ۔٩:١۵ یتم ۔١٣۶
 ۔١٨۵-١٨٣ :٢ ةرقبلا ۔١٣٧
 ۔٩ :۶٢ ہعمج ؛١٠٣ :۴ ااسنلا ۔١٣٨
 / ٣:١٧ انحوی ١ ؛۴:٢٨ ںویسفا ؛٢٠:٣۵ لامعا ؛٣٣ :١٢ اقول ؛٣٨ روا ۶:٣٠ اقول ۔١٣٩

 ۔١٣-١٢ :۵٨الیدجم
 ۔١٣٠ :٢٠ ایبنا ۔١۴٠
 ۔٣١-٢۶ :٢٢ جح ۔١۴١
 ۔١٨-١٠ روا ۶ :١٠ ںویناربع ؛۶ :۴٠ روبز ۔١۴٢
 ۔۴٣:۴۵ فوکز ؛٧ :٢١ ایبنا ؛١٠١ :۵ ڈام / ١١-١٠ :١٧ لامعا ۔١۴٣
 ۔٣٣:٣۶ بازحا / ٨:٣١ انحُوی ۔١۴۴
 ۔٩۴ روا ١٠:٣٨ سنوی / ١٢۔٣:١٠ ںویمور ؛۵ :١٧ روا ٨ :٧ هایمری ؛٣ :۵٨ روبز ۔١۴۵
 ۔٩ :۶١ فص  لا؛۴٨:٢٨ حتفلا/ ٢٠-١٨ :۴ لامعا ؛٨ :۶ هایعسی ۔١۴۶
 ۔۵۴-۵٢ :٢٣ نونمملا/ ١۶-١۵ :٣ ںویئپلف ؛٢١-٢٠ :١٧ انحُوی ۔١۴٧
 ١ ؛۵:٢٢ ںویتلگ ؛١١ :١۵ انحوی ؛۵:١٢ یتم ؛٣٢:١١ روبز ؛١٨ روا ١٢:١٢ انثعتسا ۔١۴٨

 ۔۵:١۶ ںویکینلسھت
 ۔۵:١۶ بوقعی ؛١۴:٣۶ یتم ؛٨ روا ١ :١٠ یتم ۔١۴٩
 ۔۵:١٣ بوقعی ؛۶-۴ :١۵٠ روبز ؛۶-١ :١۴٩ روبز ؛٧-۶ روا ١ :۴٧ روبز ۔١۵٠
 ۔١٢ روا ٢ :٣ سیھتمیت ١ ؛٢:٢۴ شئادیپ ۔١۵١
 ۔۵:٢١ سیھتیمت ١ ؛٢-١ :٣ سیھتمیت ١ ؛١١-٩ :٢١ شئادیپ ۔١۵٢
 ۔۴٩ روا ٣٣:٢٨ بازحا ؛٢٣٢-٢٢٩ :٢ اةرقبلا ۔١۵٣

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 روا ٢٢ روا ۵۶:١٧ کاو ؛۴٧:١۵ دمحم ؛۴٣:٧٠ فُرحزلا ؛٢۵٩ روا ٢:٢۵ اةرقبلا ۔١٣١
 ۔٧٨:٣٣ بین ؛٣٧-٣۵

 ۔٢ :٢١ ہفشاکم ؛٣٢ روا ٢۵ ،۵:٢٣  ںویسفا ؛٢ :١١ ںویھتنرک ٢ ؛۴ :٧ ںویمور ۔١٣٢
 ۔٩-٨ :٢ ںویسفا ؛۴ روا ١ :۵ ںویتلگ ؛٢٨ روا ٣:٢٠ ںویمور ۔١٣٣
 ۔۶:٢٠ ربمن ؛٢٨-٢١ :٢٧ شئادیپ ۔١٣۴
 ؛١٧٣ :٢ اةرقبلا / ١٠:٣١ ںویھتنرک ١ ؛۶:١٢ ںویھتنرک ١ ؛١۴:١۴ ںویمور ۔١٣۵

 ۔١١۵ :١۶لحنلا
 ۔٩:١۵ یتم ۔١٣۶
 ۔١٨۵-١٨٣ :٢ ةرقبلا ۔١٣٧
 ۔٩ :۶٢ ہعمج ؛١٠٣ :۴ ااسنلا ۔١٣٨
 / ٣:١٧ انحوی ١ ؛۴:٢٨ ںویسفا ؛٢٠:٣۵ لامعا ؛٣٣ :١٢ اقول ؛٣٨ روا ۶:٣٠ اقول ۔١٣٩

 ۔١٣-١٢ :۵٨الیدجم
 ۔١٣٠ :٢٠ ایبنا ۔١۴٠
 ۔٣١-٢۶ :٢٢ جح ۔١۴١
 ۔١٨-١٠ روا ۶ :١٠ ںویناربع ؛۶ :۴٠ روبز ۔١۴٢
 ۔۴٣:۴۵ فوکز ؛٧ :٢١ ایبنا ؛١٠١ :۵ ڈام / ١١-١٠ :١٧ لامعا ۔١۴٣
 ۔٣٣:٣۶ بازحا / ٨:٣١ انحُوی ۔١۴۴
 ۔٩۴ روا ١٠:٣٨ سنوی / ١٢۔٣:١٠ ںویمور ؛۵ :١٧ روا ٨ :٧ هایمری ؛٣ :۵٨ روبز ۔١۴۵
 ۔٩ :۶١ فص  لا؛۴٨:٢٨ حتفلا/ ٢٠-١٨ :۴ لامعا ؛٨ :۶ هایعسی ۔١۴۶
 ۔۵۴-۵٢ :٢٣ نونمملا/ ١۶-١۵ :٣ ںویئپلف ؛٢١-٢٠ :١٧ انحُوی ۔١۴٧
 ١ ؛۵:٢٢ ںویتلگ ؛١١ :١۵ انحوی ؛۵:١٢ یتم ؛٣٢:١١ روبز ؛١٨ روا ١٢:١٢ انثعتسا ۔١۴٨

 ۔۵:١۶ ںویکینلسھت
 ۔۵:١۶ بوقعی ؛١۴:٣۶ یتم ؛٨ روا ١ :١٠ یتم ۔١۴٩
 ۔۵:١٣ بوقعی ؛۶-۴ :١۵٠ روبز ؛۶-١ :١۴٩ روبز ؛٧-۶ روا ١ :۴٧ روبز ۔١۵٠
 ۔١٢ روا ٢ :٣ سیھتمیت ١ ؛٢:٢۴ شئادیپ ۔١۵١
 ۔۵:٢١ سیھتیمت ١ ؛٢-١ :٣ سیھتمیت ١ ؛١١-٩ :٢١ شئادیپ ۔١۵٢
 ۔۴٩ روا ٣٣:٢٨ بازحا ؛٢٣٢-٢٢٩ :٢ اةرقبلا ۔١۵٣

 
 

	



 تایآ یفاضا
 

 ۔٣٣:۵٠ بازحا / ٢۴-٢٢ :۵ ںویسفا ۔١۵۴
 ۔۴ :۶۵ کلات ؛٣٣:۵٠ زاخآ ؛٣ :۴ ااسنلا ۔١۵۵
 ۔۴ :۵ ںویتلگ ۔١۵۶
 ۔۴ :۶۵ کلاط / ٩-٨ :١۵ لامعا ؛١٠:١٧ انثعتسا ۔١۵٧
 ۔٢ :٢۴ رون ؛٢:٣۶ اةرقبلا ۔١۵٨
 ۔٣-٢ :٧ ںویمور۔١١-١٠ :١ انحوی ٢ ؛١۶:٢٢ ںویھتنرک ١ ؛٢٧-٢۶ :١٣ هایمحن ۔١۵٩
 فارعالا ؛١٣٢ :نارمع لا ؛١١۴روا ٣:۵۵ نارمع لا / ٣٠ روا ٢٨-٢٧ :١٠ انحُوی ۔١۶١

 ۔۴ :۶٨ ملقلا ؛۴ :۶۵ قالطلا ؛۴٨:٢٩ حتاف ؛٢ :٢۴ رونلا ؛١۵٧ :٧
 :۴٧ دمحم ؛۴٣:۵٢ فُرحزلا ؛٩:٢٩ہبوتلا ؛٣:٨۵ نارمع لا ؛٢٠-١٩ :٣ نارمع لا ۔١۶٢

 ۔۴
 ؛١١:٢٨ دوھ ؛١٠٠-٩٩ :١٠  سنوی ؛٢٣ :٩ ہفشاکم ؛۴:٩٠ ااسنلا / ٢ :۵ سرطپ ١ ۔١۶٣

 ۔٢٢-٢١ :٨٨ ہیثاغلا ؛١٨:٢٩ فُھکلا
 هاسنلا ٣:٨۵ نارمع لا ؛٢١۶ :٢ / ٨ روا ٢ :۴ بوقعی ؛٢:١١ بوقعی ؛١:٢٠ بوقعی ۔١۶۴

 ۔٢٢:٣٩ جح؛١٢٣ روا ،١١١ ،١۴ ،٣٣ ،۵ :٩ ہفشاکم ؛٨:۶۵ لافنالا ؛٧۶:۴
 ۔٧٣ :٩ ہفشاکم / ١ :۴ سیھتیمتت ١ ۔١۶۵
 ۔٢٩-٢۵ :۵ ںویسفا ؛٨-۴ :١۵ یتم ۔١۶۶
 :٢٢ جح ؛۵ :٩ ہفشاکم / ٣:١۶ سرطپ ١ ؛٣-٢ :۴ سیھتمیت ١ ؛٩ ١ :١ سیھتمیت ١ ۔١۶٧

 ۔٩ ١
 ؛١٩٢-١٩١ :٢ اةرقبلا / ٢۶-٢٣ :٢ سیھتیمت ٢ ؛١٢:١٨ ںویمور ؛٢٨-٢٧ :۶ اقول ۔١۶٨

 ۔١٢١ روا ١١١ :٩ ہفشاکم ؛۴:٩١ هاسنلا
 ۔١ :۴ بوقعی ؛۵۶:١٢ ںویسفا ؛٢١-١٩ :۵ ںویتلگ ۔١۶٩
 ۔٣٠ :٩ ہفشاکم / ١٧-١۴ :٣ سرطپ ١ ۔١٧٠
 ۔۴٧:٣۵ دمحم ؛١٢٣ روا ٧٣ ،٢٩ :٩ ہفشاکم ۔١٧١
 / ۴-٣ :۶ ںویھتنرک ٢ ؛١٨-١٧ :١٢  ںویمور ؛٢٣-٢٢ :٢٢ لاثما ؛٩ ١ :١۶ لاثما ۔١٧٢

 ۔٧ :۵٩ ارشحلا
 روا ۶٠ ،٨:۵٧  لافنالا ؛۵:٣٣ هدئاملا / ١٢:١۴ ںویناربع ؛١٩-١٧ :١٢ ںویمور ۔١٧٣

 ۔۴٨:٢٩ حتف ؛١٢٣ روا ٧٣ :٩ ہفشاکم ؛۶۵
 ۔١٢۶ :١۶ لحنلا ؛۵:۴۵  هدئاملا ؛١٧٩-١٧٨ :٢ اةرقبلا / ١:٣٠ ںویناربع ۔١٧۴
 ۔٣-٢ :٢ ںویمور ۔١٧۵

 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔٣٣:۵٠ بازحا / ٢۴-٢٢ :۵ ںویسفا ۔١۵۴
 ۔۴ :۶۵ کلات ؛٣٣:۵٠ زاخآ ؛٣ :۴ ااسنلا ۔١۵۵
 ۔۴ :۵ ںویتلگ ۔١۵۶
 ۔۴ :۶۵ کلاط / ٩-٨ :١۵ لامعا ؛١٠:١٧ انثعتسا ۔١۵٧
 ۔٢ :٢۴ رون ؛٢:٣۶ اةرقبلا ۔١۵٨
 ۔٣-٢ :٧ ںویمور۔١١-١٠ :١ انحوی ٢ ؛١۶:٢٢ ںویھتنرک ١ ؛٢٧-٢۶ :١٣ هایمحن ۔١۵٩
 فارعالا ؛١٣٢ :نارمع لا ؛١١۴روا ٣:۵۵ نارمع لا / ٣٠ روا ٢٨-٢٧ :١٠ انحُوی ۔١۶١

 ۔۴ :۶٨ ملقلا ؛۴ :۶۵ قالطلا ؛۴٨:٢٩ حتاف ؛٢ :٢۴ رونلا ؛١۵٧ :٧
 :۴٧ دمحم ؛۴٣:۵٢ فُرحزلا ؛٩:٢٩ہبوتلا ؛٣:٨۵ نارمع لا ؛٢٠-١٩ :٣ نارمع لا ۔١۶٢

 ۔۴
 ؛١١:٢٨ دوھ ؛١٠٠-٩٩ :١٠  سنوی ؛٢٣ :٩ ہفشاکم ؛۴:٩٠ ااسنلا / ٢ :۵ سرطپ ١ ۔١۶٣

 ۔٢٢-٢١ :٨٨ ہیثاغلا ؛١٨:٢٩ فُھکلا
 هاسنلا ٣:٨۵ نارمع لا ؛٢١۶ :٢ / ٨ روا ٢ :۴ بوقعی ؛٢:١١ بوقعی ؛١:٢٠ بوقعی ۔١۶۴

 ۔٢٢:٣٩ جح؛١٢٣ روا ،١١١ ،١۴ ،٣٣ ،۵ :٩ ہفشاکم ؛٨:۶۵ لافنالا ؛٧۶:۴
 ۔٧٣ :٩ ہفشاکم / ١ :۴ سیھتیمتت ١ ۔١۶۵
 ۔٢٩-٢۵ :۵ ںویسفا ؛٨-۴ :١۵ یتم ۔١۶۶
 :٢٢ جح ؛۵ :٩ ہفشاکم / ٣:١۶ سرطپ ١ ؛٣-٢ :۴ سیھتمیت ١ ؛٩ ١ :١ سیھتمیت ١ ۔١۶٧

 ۔٩ ١
 ؛١٩٢-١٩١ :٢ اةرقبلا / ٢۶-٢٣ :٢ سیھتیمت ٢ ؛١٢:١٨ ںویمور ؛٢٨-٢٧ :۶ اقول ۔١۶٨

 ۔١٢١ روا ١١١ :٩ ہفشاکم ؛۴:٩١ هاسنلا
 ۔١ :۴ بوقعی ؛۵۶:١٢ ںویسفا ؛٢١-١٩ :۵ ںویتلگ ۔١۶٩
 ۔٣٠ :٩ ہفشاکم / ١٧-١۴ :٣ سرطپ ١ ۔١٧٠
 ۔۴٧:٣۵ دمحم ؛١٢٣ روا ٧٣ ،٢٩ :٩ ہفشاکم ۔١٧١
 / ۴-٣ :۶ ںویھتنرک ٢ ؛١٨-١٧ :١٢  ںویمور ؛٢٣-٢٢ :٢٢ لاثما ؛٩ ١ :١۶ لاثما ۔١٧٢

 ۔٧ :۵٩ ارشحلا
 روا ۶٠ ،٨:۵٧  لافنالا ؛۵:٣٣ هدئاملا / ١٢:١۴ ںویناربع ؛١٩-١٧ :١٢ ںویمور ۔١٧٣

 ۔۴٨:٢٩ حتف ؛١٢٣ روا ٧٣ :٩ ہفشاکم ؛۶۵
 ۔١٢۶ :١۶ لحنلا ؛۵:۴۵  هدئاملا ؛١٧٩-١٧٨ :٢ اةرقبلا / ١:٣٠ ںویناربع ۔١٧۴
 ۔٣-٢ :٢ ںویمور ۔١٧۵

 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔٣٣:۵٠ بازحا / ٢۴-٢٢ :۵ ںویسفا ۔١۵۴
 ۔۴ :۶۵ کلات ؛٣٣:۵٠ زاخآ ؛٣ :۴ ااسنلا ۔١۵۵
 ۔۴ :۵ ںویتلگ ۔١۵۶
 ۔۴ :۶۵ کلاط / ٩-٨ :١۵ لامعا ؛١٠:١٧ انثعتسا ۔١۵٧
 ۔٢ :٢۴ رون ؛٢:٣۶ اةرقبلا ۔١۵٨
 ۔٣-٢ :٧ ںویمور۔١١-١٠ :١ انحوی ٢ ؛١۶:٢٢ ںویھتنرک ١ ؛٢٧-٢۶ :١٣ هایمحن ۔١۵٩
 فارعالا ؛١٣٢ :نارمع لا ؛١١۴روا ٣:۵۵ نارمع لا / ٣٠ روا ٢٨-٢٧ :١٠ انحُوی ۔١۶١

 ۔۴ :۶٨ ملقلا ؛۴ :۶۵ قالطلا ؛۴٨:٢٩ حتاف ؛٢ :٢۴ رونلا ؛١۵٧ :٧
 :۴٧ دمحم ؛۴٣:۵٢ فُرحزلا ؛٩:٢٩ہبوتلا ؛٣:٨۵ نارمع لا ؛٢٠-١٩ :٣ نارمع لا ۔١۶٢

 ۔۴
 ؛١١:٢٨ دوھ ؛١٠٠-٩٩ :١٠  سنوی ؛٢٣ :٩ ہفشاکم ؛۴:٩٠ ااسنلا / ٢ :۵ سرطپ ١ ۔١۶٣

 ۔٢٢-٢١ :٨٨ ہیثاغلا ؛١٨:٢٩ فُھکلا
 هاسنلا ٣:٨۵ نارمع لا ؛٢١۶ :٢ / ٨ روا ٢ :۴ بوقعی ؛٢:١١ بوقعی ؛١:٢٠ بوقعی ۔١۶۴

 ۔٢٢:٣٩ جح؛١٢٣ روا ،١١١ ،١۴ ،٣٣ ،۵ :٩ ہفشاکم ؛٨:۶۵ لافنالا ؛٧۶:۴
 ۔٧٣ :٩ ہفشاکم / ١ :۴ سیھتیمتت ١ ۔١۶۵
 ۔٢٩-٢۵ :۵ ںویسفا ؛٨-۴ :١۵ یتم ۔١۶۶
 :٢٢ جح ؛۵ :٩ ہفشاکم / ٣:١۶ سرطپ ١ ؛٣-٢ :۴ سیھتمیت ١ ؛٩ ١ :١ سیھتمیت ١ ۔١۶٧

 ۔٩ ١
 ؛١٩٢-١٩١ :٢ اةرقبلا / ٢۶-٢٣ :٢ سیھتیمت ٢ ؛١٢:١٨ ںویمور ؛٢٨-٢٧ :۶ اقول ۔١۶٨

 ۔١٢١ روا ١١١ :٩ ہفشاکم ؛۴:٩١ هاسنلا
 ۔١ :۴ بوقعی ؛۵۶:١٢ ںویسفا ؛٢١-١٩ :۵ ںویتلگ ۔١۶٩
 ۔٣٠ :٩ ہفشاکم / ١٧-١۴ :٣ سرطپ ١ ۔١٧٠
 ۔۴٧:٣۵ دمحم ؛١٢٣ روا ٧٣ ،٢٩ :٩ ہفشاکم ۔١٧١
 / ۴-٣ :۶ ںویھتنرک ٢ ؛١٨-١٧ :١٢  ںویمور ؛٢٣-٢٢ :٢٢ لاثما ؛٩ ١ :١۶ لاثما ۔١٧٢

 ۔٧ :۵٩ ارشحلا
 روا ۶٠ ،٨:۵٧  لافنالا ؛۵:٣٣ هدئاملا / ١٢:١۴ ںویناربع ؛١٩-١٧ :١٢ ںویمور ۔١٧٣

 ۔۴٨:٢٩ حتف ؛١٢٣ روا ٧٣ :٩ ہفشاکم ؛۶۵
 ۔١٢۶ :١۶ لحنلا ؛۵:۴۵  هدئاملا ؛١٧٩-١٧٨ :٢ اةرقبلا / ١:٣٠ ںویناربع ۔١٧۴
 ۔٣-٢ :٢ ںویمور ۔١٧۵

 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔٣٣:۵٠ بازحا / ٢۴-٢٢ :۵ ںویسفا ۔١۵۴
 ۔۴ :۶۵ کلات ؛٣٣:۵٠ زاخآ ؛٣ :۴ ااسنلا ۔١۵۵
 ۔۴ :۵ ںویتلگ ۔١۵۶
 ۔۴ :۶۵ کلاط / ٩-٨ :١۵ لامعا ؛١٠:١٧ انثعتسا ۔١۵٧
 ۔٢ :٢۴ رون ؛٢:٣۶ اةرقبلا ۔١۵٨
 ۔٣-٢ :٧ ںویمور۔١١-١٠ :١ انحوی ٢ ؛١۶:٢٢ ںویھتنرک ١ ؛٢٧-٢۶ :١٣ هایمحن ۔١۵٩
 فارعالا ؛١٣٢ :نارمع لا ؛١١۴روا ٣:۵۵ نارمع لا / ٣٠ روا ٢٨-٢٧ :١٠ انحُوی ۔١۶١

 ۔۴ :۶٨ ملقلا ؛۴ :۶۵ قالطلا ؛۴٨:٢٩ حتاف ؛٢ :٢۴ رونلا ؛١۵٧ :٧
 :۴٧ دمحم ؛۴٣:۵٢ فُرحزلا ؛٩:٢٩ہبوتلا ؛٣:٨۵ نارمع لا ؛٢٠-١٩ :٣ نارمع لا ۔١۶٢

 ۔۴
 ؛١١:٢٨ دوھ ؛١٠٠-٩٩ :١٠  سنوی ؛٢٣ :٩ ہفشاکم ؛۴:٩٠ ااسنلا / ٢ :۵ سرطپ ١ ۔١۶٣

 ۔٢٢-٢١ :٨٨ ہیثاغلا ؛١٨:٢٩ فُھکلا
 هاسنلا ٣:٨۵ نارمع لا ؛٢١۶ :٢ / ٨ روا ٢ :۴ بوقعی ؛٢:١١ بوقعی ؛١:٢٠ بوقعی ۔١۶۴

 ۔٢٢:٣٩ جح؛١٢٣ روا ،١١١ ،١۴ ،٣٣ ،۵ :٩ ہفشاکم ؛٨:۶۵ لافنالا ؛٧۶:۴
 ۔٧٣ :٩ ہفشاکم / ١ :۴ سیھتیمتت ١ ۔١۶۵
 ۔٢٩-٢۵ :۵ ںویسفا ؛٨-۴ :١۵ یتم ۔١۶۶
 :٢٢ جح ؛۵ :٩ ہفشاکم / ٣:١۶ سرطپ ١ ؛٣-٢ :۴ سیھتمیت ١ ؛٩ ١ :١ سیھتمیت ١ ۔١۶٧

 ۔٩ ١
 ؛١٩٢-١٩١ :٢ اةرقبلا / ٢۶-٢٣ :٢ سیھتیمت ٢ ؛١٢:١٨ ںویمور ؛٢٨-٢٧ :۶ اقول ۔١۶٨

 ۔١٢١ روا ١١١ :٩ ہفشاکم ؛۴:٩١ هاسنلا
 ۔١ :۴ بوقعی ؛۵۶:١٢ ںویسفا ؛٢١-١٩ :۵ ںویتلگ ۔١۶٩
 ۔٣٠ :٩ ہفشاکم / ١٧-١۴ :٣ سرطپ ١ ۔١٧٠
 ۔۴٧:٣۵ دمحم ؛١٢٣ روا ٧٣ ،٢٩ :٩ ہفشاکم ۔١٧١
 / ۴-٣ :۶ ںویھتنرک ٢ ؛١٨-١٧ :١٢  ںویمور ؛٢٣-٢٢ :٢٢ لاثما ؛٩ ١ :١۶ لاثما ۔١٧٢

 ۔٧ :۵٩ ارشحلا
 روا ۶٠ ،٨:۵٧  لافنالا ؛۵:٣٣ هدئاملا / ١٢:١۴ ںویناربع ؛١٩-١٧ :١٢ ںویمور ۔١٧٣

 ۔۴٨:٢٩ حتف ؛١٢٣ روا ٧٣ :٩ ہفشاکم ؛۶۵
 ۔١٢۶ :١۶ لحنلا ؛۵:۴۵  هدئاملا ؛١٧٩-١٧٨ :٢ اةرقبلا / ١:٣٠ ںویناربع ۔١٧۴
 ۔٣-٢ :٢ ںویمور ۔١٧۵

 

	



 تایآ یفاضا
 

 ۔٣۴-٣٣ :٢٣ اقول ۔١٧۶
 روا ۵۴:١٠ هایعسی ؛٢٠ روا ٨ :٢٣ یتنگ ؛١٢ روا ۶ :٢٢ یتنگ ؛٣-١ :١٢ شئادیپ ۔١٧٧

 ۔٩:٢٨ ابس ؛۵:۵١ هدئاملا / ؛١٢:١۴ںویمور ؛٢٢ :۴ انحوی ؛١٧
 ۔٣٩ روا ١٩ :٩ ہبوتلا ؛۴:٧٧ هاسنلا ۔١٧٨
 ؛١٧٠-١۶٩ :٣ نارمع لا / ٢:١١ بوقعی ؛١٩-١٧ :١٢ ںویمور ؛٢۶:۵٢ یتم ۔١٧٩

 ۔٢٢:۵٨ جح ؛١١١ روا ٨١ :٩ ہبوتلا ؛٨:١۶ لافنالا
 ۔١٧-١٣ :٣١ جورخ ؛٢٣:١٢ جورخ ۔١٨٠
 تایداعلا ؛٧۵:١۴ ہمایق لا؛١٠٠ روا ؛١٢:۵٣ فسوی / ۶٧ :١٧ هایعسی ؛۶ :٩ شئادیپ ۔١٨١
 ۔۶ :١٠٠
 ۔٢:٣۶ اةرقبلا ۔١٨٢
 ۔٢٢ ٩ :۶ شئادیپ ۔١٨٣
 ۔٣١-٣٠ :۴ ںویتلگ ؛٣:١۶ ںویتلگ ۔١٨۴
 ۔٧ ٩-٩ :٣ نارمع لا ؛١٢٧ :٢ اةرقبلا ۔١٨۵
 ۔٢١-١٨ :١٧ شئادیپ ۔١٨۶
 ۔٨٩-٨۵ :۶ ماعنالا ۔١٨٧
 ۔٩٧ روا ١١٨٣ فصلا ؛٢۴-١۶ :٢٩ توبکنعلا۔١٨٨
 ۔١٠٣ :۶ ماعنالا / ٣٣:١١ جورخ ۔١٨٩
 ۔٢٩:٣٩ توبکنعلا ؛٣٧ روا ٨-١ :٢٨ لامعا / ١ :٣ هایعسی ۔١٩٠
 ۔١٢:٣۶ جورخ ؛٧:١۴ جورخ ۔١٩١
 ۔١٧:۴٧ لیئومس ١ ۔١٩٢
 ۔١٩:٢۵ میرم ۔١٩٣
 ۔٢ :۵ اکیم ۔١٩۴

 ۔١:١۴ سطط ؛٧ :۴ سیھتیمت ١ ۔٩ ١
 ٢ ؛۴ :١ سیھتیمت ١ ۔٧ ٩ ١۔٣٠-٢٩ :١٩ میرم ؛۴۶-۴۵ :٣ نارمع لا / ٢:۴٠ اقول ۔١٩۶

 ۔١:١۶ سرطپ
 ۔١:١۴ سطط ؛٧ :۴ سیھتمیت ١ ؛۴ :١ سیھتیمت ١ ۔٩ ١

-١۶٣ :٧ فارعالا ؛۵:۶٠ هدئاملا / ١:١۶ سرطپ ٢ ؛١:١۴ سطط ؛۴ :۴ سیھتیمتت ٢ ۔١٩٩
 ۔١۶۶
 ۔١٣٧ :٧ فارعالا / ۵-٣ :٣٠ انثعتسا ۔٢٠٠

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔٣۴-٣٣ :٢٣ اقول ۔١٧۶
 روا ۵۴:١٠ هایعسی ؛٢٠ روا ٨ :٢٣ یتنگ ؛١٢ روا ۶ :٢٢ یتنگ ؛٣-١ :١٢ شئادیپ ۔١٧٧

 ۔٩:٢٨ ابس ؛۵:۵١ هدئاملا / ؛١٢:١۴ںویمور ؛٢٢ :۴ انحوی ؛١٧
 ۔٣٩ روا ١٩ :٩ ہبوتلا ؛۴:٧٧ هاسنلا ۔١٧٨
 ؛١٧٠-١۶٩ :٣ نارمع لا / ٢:١١ بوقعی ؛١٩-١٧ :١٢ ںویمور ؛٢۶:۵٢ یتم ۔١٧٩

 ۔٢٢:۵٨ جح ؛١١١ روا ٨١ :٩ ہبوتلا ؛٨:١۶ لافنالا
 ۔١٧-١٣ :٣١ جورخ ؛٢٣:١٢ جورخ ۔١٨٠
 تایداعلا ؛٧۵:١۴ ہمایق لا؛١٠٠ روا ؛١٢:۵٣ فسوی / ۶٧ :١٧ هایعسی ؛۶ :٩ شئادیپ ۔١٨١
 ۔۶ :١٠٠
 ۔٢:٣۶ اةرقبلا ۔١٨٢
 ۔٢٢ ٩ :۶ شئادیپ ۔١٨٣
 ۔٣١-٣٠ :۴ ںویتلگ ؛٣:١۶ ںویتلگ ۔١٨۴
 ۔٧ ٩-٩ :٣ نارمع لا ؛١٢٧ :٢ اةرقبلا ۔١٨۵
 ۔٢١-١٨ :١٧ شئادیپ ۔١٨۶
 ۔٨٩-٨۵ :۶ ماعنالا ۔١٨٧
 ۔٩٧ روا ١١٨٣ فصلا ؛٢۴-١۶ :٢٩ توبکنعلا۔١٨٨
 ۔١٠٣ :۶ ماعنالا / ٣٣:١١ جورخ ۔١٨٩
 ۔٢٩:٣٩ توبکنعلا ؛٣٧ روا ٨-١ :٢٨ لامعا / ١ :٣ هایعسی ۔١٩٠
 ۔١٢:٣۶ جورخ ؛٧:١۴ جورخ ۔١٩١
 ۔١٧:۴٧ لیئومس ١ ۔١٩٢
 ۔١٩:٢۵ میرم ۔١٩٣
 ۔٢ :۵ اکیم ۔١٩۴

 ۔١:١۴ سطط ؛٧ :۴ سیھتیمت ١ ۔٩ ١
 ٢ ؛۴ :١ سیھتیمت ١ ۔٧ ٩ ١۔٣٠-٢٩ :١٩ میرم ؛۴۶-۴۵ :٣ نارمع لا / ٢:۴٠ اقول ۔١٩۶

 ۔١:١۶ سرطپ
 ۔١:١۴ سطط ؛٧ :۴ سیھتمیت ١ ؛۴ :١ سیھتیمت ١ ۔٩ ١

-١۶٣ :٧ فارعالا ؛۵:۶٠ هدئاملا / ١:١۶ سرطپ ٢ ؛١:١۴ سطط ؛۴ :۴ سیھتیمتت ٢ ۔١٩٩
 ۔١۶۶
 ۔١٣٧ :٧ فارعالا / ۵-٣ :٣٠ انثعتسا ۔٢٠٠

 
 

	

 تایآ یفاضا
 

 ۔٣۴-٣٣ :٢٣ اقول ۔١٧۶
 روا ۵۴:١٠ هایعسی ؛٢٠ روا ٨ :٢٣ یتنگ ؛١٢ روا ۶ :٢٢ یتنگ ؛٣-١ :١٢ شئادیپ ۔١٧٧

 ۔٩:٢٨ ابس ؛۵:۵١ هدئاملا / ؛١٢:١۴ںویمور ؛٢٢ :۴ انحوی ؛١٧
 ۔٣٩ روا ١٩ :٩ ہبوتلا ؛۴:٧٧ هاسنلا ۔١٧٨
 ؛١٧٠-١۶٩ :٣ نارمع لا / ٢:١١ بوقعی ؛١٩-١٧ :١٢ ںویمور ؛٢۶:۵٢ یتم ۔١٧٩
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  ١١:´١ لامعا
 ںوہُنا ہکنُویِک ےھت تاذ کیِن ےس ںویِدوُہی ےک ےکیُِنلّسِھت گول ہی
 ّسدقُم باتِک زورب زور روا ایِک لُوُبق وک مالک ےس قوش ےڑب ےن
 ۔ںیہ حرط یسِا ںیتاب ہی ایآ ہک ےھت ےترک قیِقحت ںیم
 

 ١٦ ۔ ±:١۵ سیھتیمت ١
 ّیقرت یریت ہکات هر لُوغشم ںیم یہ نِا ۔ھکر رکِف یک ںوتاب نِا ۔15

 نِا ۔رک یرادربَخ یک میِلعت ینپا روا ینپا ۔16 ۔وہ ِرہاظ رپ بس
 ےننُس ےنپا روا ینپا ُوت ےس ےنرک اسَیا ہکنُویِک هر مِئاق رپ ںوتاب
 ۔اگوہ ثِعاب اک تاجِن یھب یک ںولاو
 

 ١۵:٢ سیھتیمت ٢
 یک ےلاو ےنرک ماک ےسَیا روا لُوبقم ےنماس ےک ادُخ وک پآ ےنپا

 روا ےڑپ ہن انوہ هدنِمرش وک سِج رک شِشوک یک ےنرک شیپ حرط
 ۔وہ اتال ںیم ماک ےس یتسُرد وک مالک ےک قح وج

 

 ٧٩:٣ نارمع لا
 )ےئاملع( مت )باتک ِلہا ےا ہک ےہ راوازس انہک ہی وک سا( ہکلب
 ۔وہ ےتہر ےتاھڑپ ےتھڑپ )ادخ( ِباتک مت ہکنویک ؤاج وہ ینابر

 

 ٩:٣٩رمز لا
 ںونود ےتھکر ںیہن وج روا ںیہ ےتھکر ملع گول وج الھب وہک
 دنملقع وج ںیہ ےتڑکپ یہو وت تحیصن )روا( ؟ںیہ ےتکسوہ ربارب
 ۔ںیہ
 

  ۶١:۴٣فُرحزلا
 ہن کش ںیم سا )وگول ہک ود ہہک( وت ۔ںیہ یناشن یک تمایق هو روا
   ۔ےہ ہتسر اھدیس یہی ۔ولچ ےھچیپ ےریم روا ورک
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 :ںیہ یئگ  یل ےس ٹئاس بیو لیذ جرد تایآودُرا  هدرک نایب ےس نآرق
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 اتکس اج اھکید یھب رپ ٹئاس بیو لیذ جرد وک تالاوس  ھتاسیک تایآ دیزم
 :ےہ

    
www.danwickwire.com 

 
 :ںیہ بایتسد ںیم ںونابُز لیذ جرد تالاوس ٢٠٠ رپ ٹئاس بیو سا

 ،نمرج ،یسیسنارف ،یسراف ،یزیرگنا ،چڈ ،ینیچ ،یرذآ ،یبرع ،ینابلا
  ، یوناپسہ ،یسور ،ہینامور ،یلاگترپ ،شلوپ ،ےوران ،یئایروک ،قزاق

 ودُرا ،یکرت
 .ےہ اہر اج ایک ہمجرت ںیم ںونابز رگید روا
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