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 :��� �ہ�� ���ے۔\ م���� ��چ \ م�ہ� اور ��  �ہ$ �ے م�ا��# نہ!ں ر�

 

 ہے، �ہ ا��م ���� ، ��ہ� ������ ہے، �م �
ر �: �� ���� ��  
� م �
ر �� ا"!� ��#� � ��)'& \� اس 

ازنہ نہ�ں۔\�
چ � &#
�  �0/ �ے 

&'(�� ،1"23� &�ت �
��نے ، �05 678 /0� ت �ے / >�;ن نے 9رہ��
رو?<�، �'�8 ،6A ،2��B و �CD ،2اہ
B ،چ
�
�5ہ (�\ 1�0E�ر >2"�ہ \ F; \ہے۔ G"اہ��� �� زور د &� ��#�  

#I� د
�
ت ��ں ��#�
ر �� � JKر >�;ن وا
 ہے �� "'��& ����8
07ہ ا?Lا#&  &��ے ان  ���9ن  
�ت ��� &� &
:�� اس ��ں �� �OI �ڑه�ے �ے >69 ہے  

 " QB ہ 9ے�#ے، � 6R��ہ ان ��  Q�#�ں Dے ا��& ;"�Gں دن� �R9 ��ں اور خ
د ان �ے ;�ے ��ں "ہں R�اR9& ہ/ ان�Rں د

اہ ہ
نD �� L�  ہ� �ر#ے رب R�� ��?& نہ�ں؟وہ 18 ہے۔ � ] "41 : 53[  

 " OI� ہے؛ 9ے QB ا^ �� �Rن اٹRاٹ aا^ دو�� �R� ،ہے �
ن<� �ہ0ے �9��
 ا^ R>"ے د� �� �C� ں�� bؤ ز����? /�
 ہے۔G>� ��" ] 29 : 20[  

م ہ
ا �Rٹ�نے و" hان !�� 
R>"د ��
، ز��b ��ں  6 �ؤ ��ں ;  <ے ہ�ں ۔ �۔�/ �ے �ہ0ے �OI ��"'ے �9� : 3" [ ا�
ں 
137 [  

ن�ں ہ�ں �'2��0وں �ے ��ے ۔ " jں ��ں، ن
9ہ/ ��29 &��& ��2ا#k ، اور رات اور دن  bں اور ز��
ن��; QB9ے  

�ے ہ�ں ��
ر A ں�� k#2ا�� &� bں اور ز��
�ے ہ�ں �Rڑ#ے، اور �9ٹRے، اور ��وٹ �� ��ٹے، اور ;��ن��د " &�
 ا^ �

 نے: " � ۔۔۔۔۔ا#ے رب ہ�ر#ے "  " "ہ �9<ر نہ �9

]3 : 190 - 191 [  

 ہے\��)'& �
چ ���8
07ہ ا?Lا#&  &�:  ا�o2Gل   

�&، اور اس ��ے �ہ وہ ��b ا��'�b وا�
ں ��ں "  bں اور ز��
ہ& ;��نBد9 aر�ے ہ�ں �R�
 د�اور ا�)�ح ہ/ ا�9اہ�/ 
را د"<� Q"ا ، ان2ه��ا ;"�#ے۔ ��R �� ان �� رات � 
9
�ے �ے ہ ،R" :۔
��R �� وہ ڈوب " ا�ے ���ا رب ٹ�Rا�ے ہ

9
�ے  ،�D" :ے ڈو�9ے وا�ے۔�9
�ے"  �Rhے خ
ش نہ�ں ;،R>"د G>�  2ن  �� �R�" :۔
�ے ہG9 ا�ے ���ا رب " �R�
۔ �ہ�D وہ ڈوب ��" :�

 ��ں R9& ان�Rں ��Dاہ
ں ��ں ہ� ،���
رج ��!" اRh� �Dے ���ا رب ہ2ا"� نہ � �� �R� ���

9
�ے  ،R>"ان �� �ے 9ڑا ہے،: "د 
��ہ" ا�ے ���ا رب �ہGے ہ
، "ہ  ،�D وہ ڈوب �� �R�" : ،ں
ا#ے >
م ��ں L�9ار ہ

  ] 78 – 75 : 6" [۔ان  �Lوں �ے ���Rں �/ Q"�B ٹ�Rا�ے ہ

 " Oؤ ��ٹ� �R� /� 259 اس �ے �ہ D 
 �9ا  ہ�
ں G9 ر#ےR��"#ے ��۔ داور �Rhے ا^ �& >!/ ہے، ��ں   


 �Rں۔� OI�#2 وہ اس �ے B ہ� R� 9ڑا �
 ان �� � 
� Q"ا ��� 
را �� د"  
�
 ان �� � 

�/ ہے۔: "9
�ے x وہ QB؟ 9ے��م ��O "ہ �� نے ہ�ر#ے خ2اؤں �ے �"  



9
�ے  OI�
 ان�Rں �9ا �ہGے ��۔ �!ے ا�9اہ�/ �ہGے ہ�ں ۔: "ان ��ں �ے �
ان � Q"ہ/ نے ا"  


 ا�: "9
�ے �
اہ& د"ں۔D 2 وہ"B ؤo ے��
ں �ے �D
"ے �  

 ا#ے ا�9اہ�/؟: " 9
�ے��م ��O "ہ �/ نے ہ�ر#ے خ2اؤں �ے � ��"  

"9
�Gے ہ
ں: "?�� �Dا ،
R 

 ان �ے �� ،D 
 ہ��!"09<ہ ان �ے اس 9ڑ#ے نے   


 ا��ے �& �& ��ف �0ٹے�" :
ر ہD /G� &ہ /� QBے 9ے�
!"اور 9  

���Rں خ
ب �05
م ہے "ہ 9
�Gے نہ�ں: " اون2ه#ے zDے��R ا��ے ��وں �ے 69 /��ہ "!  

#ے؟: "�ہIن �ہ�
 نہ ���Rں نC} د#ے اور نہ ن'3� 

�Gے ہ� 
� ا^ �ے �
ا ا"!ے �� 
�"  

 "

 ا^ �ے �
ا �
�Gے ہ� b� �� ں
G9 اور �� /����Rں �'6 نہ�ں؟! �| ہے  �� 
�"  

]21 : 57 - 67[  

اور ہ�ر#ے ��ے �ہو" �D ل
R9 k#ہے،اور ا��& ��2ا Gہ�6 : 9
o! ت >�
 زن2ہ ��#ے �� وہ 9�
ن ہے �ہ ہڈ"
ں � ا"!
"�zD 6Dں؟  

ؤ،��? /� �0/ ہے۔" � k#۔ اور ا�ے ہ� ��2ا" �� نے �ہ0& 9ر ان�Rں �9D ے#��  ]79 – 78 : 36 [ان�Rں وہ زن2ہ 

 "K 
��ے 
ن و ز��b ��ں ا^ �ے �
ا اور خ2ا ہ��; �Dے۔۔۔ا�� 
ہ ہ~��ور وہ   

]21: 22[  

۔اور " �0
ق �ے �E� &ہ� خ2ا ا�� 
� ،�

#& دو��ا خ2ا۔ "
ں ہ� O�، اور نہ اس �ے ���ر نہ �Gہ اخI9 &#
�ا^ نے 
�ے ہ�ں
ں �ے �
 "ہ �9�
 ان 9��& ہے ا^ ۔ �Gہ  &05�  ]�K"!] 23: 91ور ا"Q دو��#ے �� ا��& 

�/ ن"  �� ا�ے �
 ا�9اہ�/ �ے ��Rڑا اس �ے رب �ے 9ر#ے ��ں، اس �� ا^ �ہ نے ا�ے ا#ے ��~
ب R� R>"ے نہ د
ہ& دa؟ �~<ہ ا�9اہ�/ نے �ہBد ہے: "9� اور �ر��ہ ���ا رب وہ ہے �ہ �� " o
 ہ
ں۔:"9�ر� �ا�9اہ�/ نے " ��ں ��

" ہے �
رب :" ?���o 
�
 ا^ �
رج �
) ��jق ( �
 اس �
 ہ
ش اڑ zDے" �ے �ے ;۔) ���ب (  �RI/ �ے، � ! �?�

 ۔�
ں ��x �R��ے اور ا^ راہ نہ�ں د] "258 : 2 [  

 �� وا>5& ہ& ارد�Dد دو��#ے ��"'ے R� �D �� 2# ا�Lام �� aن �� د�� دراز
��ہن& ، �� ان �� ا"Q خ &� |�
"
�� �9F O�
ت �ے �~F ے ذر"5ے�
 ا�o2Gل ��Rے ، اور اس R� �D :  

�x نہ ��وں: " �ہ اس نے C8 &ہ ��ں ا��� "R~� 
� Oh�" &اہ
D اہ نے
D Q"ں ��ں �ے ا
، اور �
رت �ے �RD وا�
a۔: "د�ہ �0A ں
Rہے،اور ان &I� رت
� 
� ;Dے �ے  �ا ہے، ��� � ��RIے �ے  � " ا�D ان ��� �اور ا�D ان 

ں نے اس �ے دور(ہ
ا،Rر �� ، ان
ل �ے ���&� kB
� &�
ٹ& ہے،اور "ہ �Iے۔) ہ
نے R� رت
� 
� ، "  

]12 : 26 – 27[  

 ہےG"ں د���� &� &D2ے ��ے اس زن�ر ��نے I9 چ  و
:��!ے �ہ "ہ >�;ن ��ں 9ہ� �م ہے، "ہ ہ��ں �  



; �R9اور ا، &#
زہ ہ�را ��و�#& ہ
#&، اور ��R �� ہ/ نے اس �� �ن& اR��� ےR>"د 
� bز�� 
�#& اور ہ� ۔۔۔۔ اور 
 �� OI�، اور "ہ �ہ وہ �� D #ے��ہ وہ ��د#ے � o#&۔ "ہ اس �zے ہے �ہ ا^ ہ& 18 ہے ،اور "ہ Dڑا ا
رون1 دار �

 ہے۔G>�] 22 : 5-6[  

 &� ۔: " اور �� ا�9اہ�/ نے ��ض D #ے��ن<� ��د#ے 
�� 
� د#ے R>"ے دRh� ،ا#ے رب ���#ے " ،"��? " ��
�Rhے "'�b نہ�ں؟ "� &� : " �ض "
 >�ار ; �#ے۔ ?��� ہ
ں �ہ ���#ے دل Gہ
ں نہ�ں، ��� "ہ  �� b�'" : ر  R ا 
�

 ا"Q ا"Q ٹ<ڑا ہ� �ہڑ �� ر�O د#ے��O ہ� �ے؛ ��R ان وہ :؛ ��R ان�Rں �9 ]اس �ے ارد�Dد [��ن2#ے �ے ��، ا��ے �
A ^ا O�"��، 8<�� واo ہے۔���#ے �س  0ے ;#�ں Dے �ؤں �ے دوڑ�ے۔ اور �ن ر  

]2: 260[  

�ے ;9ؤا�2اد  �� 2�9 O>ن;\ �?'F \ہے ���
�!�Gد � aو��� &�: روا"�   

�ہGے ہ�ں"  
���"ں،  &#
#& 9ے �8� 8</ د"۔: "اور �� � ،اور ا^ نے ہ��ں اس "� 
�" ہ/ نے اس �� ا��ے 9پ دادا 
ؤ��? 
�" :G"8</ نہ�ں د � &#���Rں خ~� نہ�ں؟��! 9ےQB ا^ 9ے�8 &� �� 
�ے ہ ا^ �� وہ 9ت ��" ] 28 :7[  

#ے،" � ر#ے ��  0
،" اور �� ان �ے �ہ��ہ�ں، " ا^ �ے ا 
� " 
�
 اس ��  �0ں Dے �� �� ا��ے 9پ دادا �09<ہ ہ/ 
"� "!&��ہوت اس  &�?�وں � ا�D ہ ان �ے 9پ دادا نہ �OI �'6 ر�GRے ہ
ں نہ ہ2ا"�؟ اور ��ر#ے >� 
 �& ہے �


ن�ے، ان2هےD ،نہ ��ے، 9ہ�#ے OI��ہ خ�&  �� و �<ر؛ �ے �
ا  
�
 ان�Rں ��Oh نہ�ں۔ : ا"!ے � "  

]2 : 170- 171[  

 " ن، اور ;ن<O اوردل، اور ان �� �ے، �
ال ہ
ن� QBے �0/ نہ�ں؛ 9ےRh� �اور اس 9ت �ے ��RIے نہ �ڑ �� 
  ]36 :17" [ ہے۔

�8
ں �& ا ہے۔�Dوپ �~G"زت د�  


 �'6 ہے۔" �
 ا^ نے ہ2ا"� ?��#&، اور "ہ ہ�ں ان � b� �0ں؛ "ہ ہ�ں ���Gے 9ہ�9ت ���ں، ��R اس  �� ن ��� 
�] "
39: 18 [  


رہ �
 ۔۔۔۔۔ j� ں ��ں ان �ے
��  ]159 : 3[ ۔۔۔۔۔ اور 


 ا^ ���Rں " �
ں ��ں ��ہ دو،!0h� ،ے#� �/ �ے �ہ �� ،
#ےا#ے ا"�ن وا�� ، اور �� �ہD ہ د#ے�� : Oاٹ 
�
؛اور ا^ D ے#، در�ے 2�09 ?���D 
 �0/ د"� b� ے�ر#ے ا"�ن وا�
ں �ے، اور ان R���Rڑ#ے ہ
۔ ا^  Oاٹ 
� ،
�Rڑ#ے ہ


ں �& خ~� ہے��ر#ے R�� 
�  ]11 : 58"  [ ۔

 "�8</ �ن، اور ن�ز >#/ ر�R&، اور ان  �
ر#ے �ے ہے، اور اور ��ہ
ں نے ا��ے رب j� ے�م ان �ے ;�� � 
�ے ہ�ں��"۔ہ�ر#ے د"ے �ے �OI ہ�رa راہ ��ں خ�چ   

 ]42 : 38[  

�5لGے ا��ر \�'6 I9 چ و
 ہے۔\ ����8
07ہ ا?Lا#&  &�  ا�o2Gل 


 �'6 نہ�ں۔" � b� ن�ے ہ�ں
D 9ہ�#ے 
م �ن
روں ��ں 29�� ا^ �ے نLد"Q وہ ہ�ں ��� ،QB 22 :8" [ 9ے [  

�ے۔: اور �ہ�ں Dے" 

 دوزخ وا�
ں ��ں نہ ہ�  ]10 : 67" [ ا�D ہ/ ��Gے " ��GRhے، 



�/ ن���3 ��ؤ، �ہ �ہ�ں وہ ده�ن ��"ں ۔  
�  ] 176 : 7[ ۔۔۔۔ 


ر ��نے وا�
ں �ے ��ے۔ A ے ہ�ں���63 �9ن C� ں�G"; &نہ
  ]24 :10[ ۔۔۔ ہ/ "

 "
�9ں �ے �� ۔ اور ا#ے ��~G�
ں �ے �9ن روbB د���0ں اور D
� /��ہ  aر�ر اDدرa ��ف �ے "ہ "R��ب ہ/ نے 
��دو �
 ان �& ��ف ا��ا اور، �ہ�ں وہ ده�ن ��"ں۔"  

 ]16 : 44[  

�OI ان �ے در��ن ہے ��� 18 "  
؟ �ہ ا^ نے ��2ا نہ ��ے ;��ن اور ز��b اور � 

ں نے ا��ے �& ��ں نہ �Rان ��
 ان<ر ر�GRے ہ�ں۔اور ا"Q �'�ر ��5د �ے۔ اور 9ے�  ] QB ] "30 : 8 9ہ� �ے �
گ ا��ے رب �ے ��0ے 

�OI ز��b ��ں؛ ا��ے 8</ �ے۔ 9ےQB اس ��ں "  
ن
ں ��ں ہے اور ���; OI� 
م ��ں ��#ے ��ر#ے ��ے R��اور 
ن�ں ہ�ں �
 �ے وا�
ں �ے ��ے۔j13 : 45" [ ن [  

ؤ ��? /� �9ا�9 ہ�ں �ن�ے وا�ے اور : " ۔۔۔۔ ��ن؟h6 وا�ے ہ�ں۔" ان'� 

 وہ ہ& �نGے ہ�ں ��  ]9 : 39"  [ ن���3 

���Rں ،�'6 نہ �R&۔"  �� 
� ،
 9ہ< د"�"اور 9ے QB اس نے �/ �ے 9ہ� �& خ0'�   

 ]36 : 62[  

�ے۔" ��
ر نہ�ں A وہ �� 
� ] "6 : 50[  


اہ2 �&/ �� زور ��"'ے �ے اٹ<6 B ہے، اور ���
 �!�Gد � ہے۔>�س ;را#�
ں G"وغ د�? 
�ل �ن� �ڑ�  


 9ے �نے ا"�ا ! ا#ے ا"�ن وا�
ں" �
م < &!��ہ �ہ�ں  ،
� �� 1�'�� 
�
#& خ~� o#ے، �ر#ے �س R�� 1�? &#
� �Dا
�ے رہ �ؤ۔GRI� �� ے��
،��R ا��ے Rنہ د#ے �9ٹ "  

 ]49 : 6[  

�& زنD2&؛ ���ے ہ"اور 9
�ے، "  
 نہ�ں ��� "ہ ہ& ہ�رa دن�� ��� وہ ����ں اور ��Gے ہ�ں اور ہ��ں ہ�� نہ�ں 
ن دوڑا�ے ہ�ں!" ز�نہ�D ن�#ے 
� �0/ نہ�ں؛ وہ �  ]45 : 24" [ ۔اور ان�Rں اس 

�Rhے ا^ �& راہ �ے R9ٹ< د"ں۔ وہ �7ف "  
�
 ان �ے �ہے ��  0ے�اور ا#ے ���ے وا�ے ز��b ��ں، ا��� وہ ہ�ں �ہ 
ن �ے ��RIے ہ�ں؛اور ن�a اٹ<�0ں�Dے ہ�ں�"۔ دوڑا  

]6: 116  [  

ن �D QB۔\۔۔۔۔۔ اور 9ےG"م نہ�ں د� OI��& ��ہ  b�'"  6>28 : 53  [  اٹ [  

ؤ��? /�]o]2 : 111ؤ ا��& د��6 اI� �Dے ہ
۔ : ۔۔۔۔۔   

ؤ " ��? /� ا^ �ے �
ا اور خ2ا �9 ر��Rں ہ�ں؟ �� 
� ذ�� ہ: " ��O وا�
ں ے اور �Oh ا��& د��o 6ؤ۔ "ہ >�;ن ���#ے �
��ہ۔�� �0
ں Dداں ہ�ں۔ " �ے ا�Dوہ رو 
�
 نہ�ں �نGے، � 18 ���  ]24 : 21 [ 09<ہ، ان ��ں ا

 ہے ��� ا�G8ام ���05/، اور ��<�Rے �ے ��6  ،/0� 



 " ن، اور ;ن<O اوردل، اور ان �� �ے، �
ال ہ
ن� QBے �0/ نہ�ں؛ 9ےRh� �اور اس 9ت �ے ��RIے نہ �ڑ �� 
  ]36: 17" [ ہے۔

  ]114 : 20 [ ا#ے ���#ے رب �Rhے �0/ ز"دہ د#ے۔: اور ��ض ��و 

�ے >�;ن ��ں؟" ��
ر نہ�ں A �� 
�] "4 : 82[  

 " ���� Q"وہ ��ں �ے ا�D ے ہ���ہ ان  

ں نہ ہ�� 
��ہ �� �ے �� ن<�0ں۔  G>� 

 نہ�ں ہ�اور �!�0ن
ں �ے "ہ 
��"ں، اور وا�� ; 678 Oh�� &� b"ہ د�
 ڈر ��#�ں، اس ا��2 �� �ہ وہ �I9ں۔ن<0ے، ��� ا��& >
م  ] 122 : 9 [  


ں، �ے رن� "
نہ& ��ح ��ح �ے ہ�ں۔ ا^ �ے اس �ے 2�9وں ��ں وہ ہ& ڈر�ے " "�
اور ;د��
ں ،اور �ن
روں،اور 
  ]28 : 35" [ ہ�ں �
 �0/ وا�ے ہ�ں۔ 9ےQB ا^ �jE9ے واL� ،oت واo ہے۔

رa ��ف ا��ا اور �
 ہں �
 ان ��ں �0/ ��ں  R���ے ہ�ں اس �� �
 ا#ے ��~
ب o ن�<ے، اور ا"�ن وا�ے ہ�ں، وہ ا"�
�/ �ے �ہ0ے ا��ا۔۔۔۔ ] 162 : 4 [  


 اس �� ا"�ن o#�ں، " �ر#ے رب �ے �س �ے 18 ہے، R��
 �0/  �� ہے �ہ وہ � b� ن ��ں وہاور اس ��ے �ہ �
QBے دل۔ اور 9ے�#�ں ا�<ے ��ے ان � QR�ہے۔ o2ه& راہ  �نے وا�� 
�  ]54 : 22" [ ،ا^ ا"�ن وا�
ں 

۔۔۔۔۔ �D   ] 49 : 29[ 09<ہ وہ رو�G"; bBں ہ�ں، ان �ے ���
ں ��ں ��<
 �0/ د"

�ے ہ
۔" ۔۔۔۔۔۔ ���ے ہ
، اور اس �ے �ہ �/ درس R>� بG� /�ؤ اس �~� �ے �ہ � 
  ] 79 : 3 [ "ا^ وا�ے ہ

�ہ �!�0ن �#�� ا��م اور >�;ن �ےا2G9ا R� �D R>� "'ے �ے��ے R ر"� ��ں 9ہ� ا�/ ر"K& / #& دور ��ں، اس 
0<�ت / زرا�� ? / Q"ا ��#
د ہے �ہ ا��م اور ��
2B �9ہ ��ل �F Q"ر"� �ے ا��ے رہ��ء �Rے، �� "ہں  ��

���Rے۔ "ہ �7ف 8 69م ��نے �ے >� O� ہے "ہ نh�Gہ خ�L ان2از ��ں ا"Q دو��#ے �ے �G>� � �� ہ 9ت ہے ا"!
 ہے۔ �D �� د" 2"6~� 

 

 

 

 

   


