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 فرمايا پيدا ميں يوم کوچه کائنات نے تعالی اهللا
 

 ؟ فرمايا پيدا ميں يوم کوچه کائنات نے تعالی اهللا کہ ہے صحيح کيايہ
 

 هللا الحمد
 ميں يوم چه ہے ميں ان بهی اورجوکچه وزمين آسمان نے تعالی اهللا ہاں جی
 کا جس ہے فرمايا ہوۓ کرتے ذکر کا اس نے تعالی اهللا کہ جيسا فرمايا پيدا

 : ہے طرح اس کچه ترجمہ
 سب ہے درميان کے اس اورجوکچه اورزمين آسمانوں نے ہم يقينا {

 ٣٨(  ق}  نہيں تک چهوا نے تکان ہميں اور کرديا پيدا ميں يوم چه کوصرف
 ۔) 

 ہے بطالن کا لقو کے)  کرے پرلعنت ان تعالی اهللا(  يهوديوں ميں آيت تواس
 دن کے توہفتہ فرمايا پيدا ميں يوم کوچه وزمين آسمان نے تعالی اهللا جب کہ
 ۔ ہے اورپاک باال بلند سے قول اس کے ان تعالی اهللا ، فرمايا آرام

 فرمايا نے تعالی اهللا ہوۓ کرتے بيان تفصيل مزيد کی اس ميں مجيد اورقرآن
 : ہے طرح اس کچه ترجمہ کا جس

 شريک کے اس اورتم کرتے انکار کا)  اهللا(  اس تم کيا کہ!  ۓديج کہہ آپ {
 کا جہانوں سارے کردی پيدا زمين ميں دن دو نے جس ہو کرتے مقرر

 اور ديۓ گاڑ اوپرسے کے اس ميں زمين نے اس اور ، ہے وہی پروردرگار
 تجويز کی غذاؤں) کی والوں رہنے( ميں اس اور دی رکه برکت ميں اس
 ۔ طورپر يکساں ليے کے مندوں ضرورت کردی ميں دن چار ميں اسی بهی

 س اورزمين اسے پس تها سا دهواں اوروہ ہوا متوجہ طرف کی پهرآسمان
 ہم کيا عرض نے دونوں سے ناخوشی يا  آؤ سے خوشی دونوں تم کہ فرمايا
 اس ميں ہرآسمان اور ديۓ بنا آسمان سات ميں تودودن ، ہيں حاضر بخوشی
 سے چرغوں کو دنيا آسمان نے ہم اور دی بهيج یوح کی احکام مناسب کے
 ۔)  ١٢(  فصلت}  ہے کی دانا و غالب اهللا تدبير يہ کی نگہبانی اور دی زينت
 . اعلم تعالی واهللا


