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� ا� ا����
 ا������   
  

   ای( )� '&ہ-#"!رہ�یں ����ن سے م���� ا��دی�
  

  اس��ذ ا�+��ۃ ا���5ۃ م�م
 ��3د س�ی"�2 ----------------ڈا0ٹ�.�!ا��-�, ا�+"!*            
  

770ے " �ہ�رم77?�ن"ت�77 ہ77ے ت�ام77> اس77;م�ہ م�77ہ م��77ر9    )877 م�77ہ ����77ن 3  

اس �Hے 0ہ یہ م��ر9 مہ�"ہ ا#"ے ان7!ر�ے        – )�تB ہے     �E اس���Dل B0 ت��ری�ں م�ں   

����ںJر����اب ر��L0 ہے   ،Nاورا)�و 
-یہ ن&ول 3�Qن �70ی� �70 مہ�"7ہ ہ7ے             -م�Pس

�د رہ7"ے اورنہ�ررم7?�ن م�7ں روزہ                 Sاورم���ن م�ہ م��7رB70 9 رات7�ں 0�س��7

 اوریہB ن�B7 �70ی� U�7V ا�    - B0 م�T م�ہ ����ن ہB سے �0نے ��2ے ہ�ں      رL0"ے

ہB77 د.��7ہ وسB770 ��77 س77"> م��ر770ہ �B77L ہ77ے 70ہ ����77ن س77ے ہB77 روزوں B770 ان�77Sم   

 �?�ت .�'Tہ 7V!یDہ رضB7 ا� ."ہ�7 روای�X <7م�7ت�Z0-            Bت سے �Xم�تے تLے     

7�ل             (: ہ�ں 0ہ   Dن U7�� م�-�ویa  U7���-5 ی5 :آ�ن رس�ل ا� U�V ا� .��_ وس��7 ی7^

77�لDم:ن�وم�رأی77> رس77�ل ا� U�77V ا� .��77_ وس��77 اسd�77���77V cم ��L77إa،        aی77^

����7ن        fX _"م� م��V�Zرم?�ن وم� رأی�_ أآ( )          h�75ا� i7م _P�P7V f7X �7ريkا�� l٤/٢٥١: روا  :(

77�م ����77ن ��Q�77  ،آ��77ب ا�77^��م V �77�١٩٦٩ب،  _P�P77V f77X ��آ��77ب ٨/٣٧) ١٧٥(١١٥٦ ��Q�77 ٢/٨١١:وم77

  )ا�^��م

"�0ہ�ے 70ہ  ) م�ںu#3 (نc5 روزہ رL0"ے ��2ے ت�ہ� ل ا� U�V ا� .��_ وس��       رس

�ڑیں 7vے ہB7 نہ�7ں          Lx �"L0ہ� 0ہ�7ے      ، اب 3پ روزہ ر�7�ڑدی�ے ت7Lx اور)87 روزہ

�ڑ�0رس77�ل U�77V ا�  ،اب 3پ روزہ ر�77L0ں 77vے ہB77 نہ�77ںLx�م�77ں ن77ے رم77?�ن 0

     �77L+�77ے نہ�77ں دیL0روزہ ر B77�5رے مہ�77"ے �770 ن�77# BL�0�اور)�77"ے .��77ہ وس770 ��77

روزے 3پ ����77ن م�77ں ر�77L0ے م�77ں ن77ے 770B مہ�"77ہ م�77ں اس س77ے زی�77دہ روزے   

�L+نہ�ں دی�  -)٣/٢١٨ت�)�ہ داود راز(-ر�L0ے 3پ 0

     �0 Bا� ."ہ� ہ Bہ رضT'�.&ا� .��7_           ( :���7ن ہ7ے 70ہ      ن� U�7V f7�"ا� 
7d�7 ی�

����7ن        
 أ�J)7_ ا���7kري P�P7V f7X_       .(وآ�7ن ی7^�م ����7ن آ�7_       ،وس�� ی^�م ��Lا أآ�Zم

�م ����ن  ،آ��ب ا�^�م   :V ب�� ) h�5ا� i٤/٢٥١:م   �Q�� ١٩٧٠(،       _P�P7V f7X ��آ��7ب  ) ٨/٣٨) (٢/١١٨:وم7

  -)ک� زی�د � ہے" ک�ن ی��م ����ن إ�����"ہ ���� ��ں ����ن ک�ہ کے ب�� ��� ٧٨٢ا�^��م �!ی� ن���

رس77�ل U�77V ا� .��77ہ وس��77 ����77ن س77ے زی�77دہ اور770B مہ�"77ہ م�77ں روزہ "

م�� B70 روای7>   ،����ن 0ے #�رے دن�ں م�ں 3پ روزہ ر�L0ے      ،Lےنہ�ں ر�L0ے ت  



 ٤

 70ہ #�رے����7ن     -B70 زی�7دتB س7ے #�7ہ �7��x ہ7ے           " �0ن ی^�م ����ن إ�7�Q a;     "م�ں  

�د نہ�ں ��+ہ ����ن 0ے ا�Z0روزے ر�L0ے تLے^D0ے روزے م-  

�ں 7#�رے ����7ن   م7 ) ٤/٢٥٢()8 0ہ ا�
 ��Sر��ہ ا� نے �h�X BL ا���ر*   

    ���7��Z0ت�7�0!            -ن ���7 ہ7ے    سے م�7اد ا B70 7"ےL0���7ن م�7ں روزہ ر�ان ا��دی�7 سے

  -اوررس�ل U�V ا� .��ہ وس�� B0 س"> ��N> ہ�تB ہے

77� 770ہ .�77! ا� �77
 أ�B770 u�77Q B77 روای77> م�77ں �77?�ت .�'T77ہ رضB77 ا� �(

�ل ہے     D"م�ن م�X ا� .��7_ وس��7           (: ."ہ� �0 یہ U�7V �ل ا��رإ�U رس7LTآ�ن أ�8 ا�

آ��7ب  : وأ�7�داؤد f7X س7""_   ،٦/١٨٨أ�J)7_ أ��f7X !7 م7"!l     ( -)_ ��م?�نأن ی^�م_ ����ن �N ی^�    

�م ����ن    ،ا�^�م  V fX ��٢/٨١٢ب �Q�� س""_،٢٤٣١ fX f'�7�م ا�"�U�7V f7 ا�     ،آ�� ب ا�^��م :وا�"V �7ب�

77�م ا��-77�ع : وا�77
 J&ی�P�P77V f77X _77_،77��.٤/١٦٩_ وس��77 V اب�وا��77Pآ� f77X ،٢٠٧٧ ��Q�77 ٣/٢٨٢)��77ع أ�77


 و��7 یl�7(�k ووا7DX_ ا��7ه�f7X f              : و�7Qل ،7�١/٤٣٤^�م   آ��7ب ا  :ا���!رك�k�T7�7ط ا�� U7�. h�P7V ه�ا�7!ی�

_^�kت�(-  

 ا� U�77V ا� .��77ہ وس��77 770�)u م�77ہ م�77ں روزہ س877 س77ے زی�77دہ      رس77�ل"

�Lب ت��Pے،مL3پ اسے رم?�ن 0ے س�ت_ م;تے ت�L# ن ہے����  -"م�ہ 

 70ہ م�7ہ   یہ اوراس-�ح x B0"! دی�2ا��دی� #���ر�0نے سے #�7ہ �7��x ہ7ے      

7�د ہ�7ں            (� اوررس7�ل ا� U�7V ا� .��7ہ      -����ن 0ے روزے س7ے م����7 ا��دی�7 م

 �ہ�7ا ام7> 70��BL م�7ہ ����7ن         -وس�� م�ہ ����ن 0ے ا�Z0ای�م روزہ س7ے ہ7�تے ت7Lے           

  -0ے ا�Z0روزے رL0"ے�xہHے

ن�&77�0ہ ای77B روای�77ت �B77L م��B77 ہ�77ں )77
 س77ے #�77ہ �77��x ہ77ے 770ہ ازواج          

77�ٹے ہ77�'ے 77Q?�ء �77!ہ    
 ا#77"ے Lvم-ہ�77ات رضB77 ا� .77" Lx �77ہ رم77?�ن 770ے��

 x"�ن�ہ .�'Tہ رضB ا� ."ہ� �0 یہ �Xم�ن h�P7V          -روزے ����ن م�ں رB�L0 ت�Lں    

�د ہے 0ہ     (��ن .�  (: ��kر* وم�� م�ں مdآ�ن یfّ        i�-�7�7 اس�X رم?�ن 
 ا�^��م م

����77ن  f77X a77?�_ إQأن أ(-  )   _P�P77V f77X �77ريk77_ ا��(�Jم :أ���77ب م�U77 ی77Q f?77D?�ء   ،آ��77ب ا�77^

وا�م�7م  ، )٨/٢١(١١٤٦ ��Q�7  ٨٠٣-٢/٨٠٢آ��7ب ا�7^��م     :وم7�� P�P7V f7X_     ،١٩٥٠ ��Q�7    ٤/٢٢٢م?�ن؟  ر

وا�7
 J&ی��Q�7� _7      ،١٦٦٩وا�7
 م�)�Q�7� _7       ،٢٣٩٩وا�7�داؤد �Q�7� _P�P7V f7X         ، ١/٢٠٨/٥٤م��� f7X ا�����7      


 ا���dى ،٢٠٤٦"  -)٤/٢٥٢وا���fX fDL ا�



 ٥

7�ت �7!ہ روزے وا)87 اaداء ہ7�تے     "X رم?�ن 0ے�# _Sم   B70 اورم�7ں ان 

 ��� روای�ت م�ں یہ اض�Xہ �BL ہے 0ہ ای7�           -Q?�ء نہ �0#�تB س�ا'ے ����ن 0ے     

رس�ل ا� U�V ا� .��ہ وس�� 7J B70!م> م�7ں ہ��T7ہ م7��! رہ7"ے B70 و)7ہ س7ے              

�Lت� ت�  -"ہ

77�ات�
 رم77?�ن 77Q B770?� ء �77!ہ روزے م�77ہ ����77ن س77ے c77�Q ن77ہ   J �77( u77#

 ت�0ہ نHے رم7?�ن س7ے c7�Q وہ    -B ادا �0یںادا�0س+�ں ت�وہ aزم� م�ہ ����ن م�ں ہ   

  -اس �Xی?ہ 0�ان�Sم دے س+�ں

�?�ت ا��ہ�ی�ہ رضB ا� ."ہ روای> �70تے ہ�7ں 70ہ ن�B7 �70ی� U�7V ا�                

aی�77D!م
 أ�77!�0 رم77?�ن �77^�م ی77�م أوی77�م�
 إa أن ی+77�ن :(.��77ہ وس��77 ن77ے �Xم�ی�77

�مہ ��X^� ذ�(     V م��م   �7�0ب ا  :أ�J)ہ ا���kر* P�PV BXہ      )ر)c �0ن ی^^١٢٨-  ٤/١٢٧ �7 

 �Qہ،��١٤١٩P�PV BX ��  -)١٨٠٢ ���Q ٧٦٢/ ٢ ��0ب ا�^��م :وم

ت� م�ں سے 0�'B رم?�ن سے ای7( ی�7 دو روز c7�Q روزہ ن7ہ ر7L0ے ہ�7ں                "

�.�777م �777�ر#�روزے ر�777�L0 ہ777ے ت777�وہ اس روز �7770 روزہ        (���k777 ہ �ا�vای777

  -"رL0ے

 ان ا��دی�77 اوراسB77 ��77ح x B770"77! دی�2ا��دی�77 م�77ں �77Vف ����77ن 770ے    

)�+7ہ ان ا��دی�7 م�7ں #"7!رہ�یں ����7ن B70              -روزہ B0 م�Tو.�> �0 #�7ہ �7��x ہ7ے         

  -رات X B0?��> ی� �Jص ��ر#�#"!رہ ����ن 0ے روزہ �0 0�'B ذ�0نہ�ں ہے

  :.-�رہ�یں ����ن ک� رات سے �(��) ا&�دی%

اس س��ے م�ں )�"BL� B ا��دی� ہ�ں وہ ض�, اوروضi سے B��7J نہ�7ں               

77
 س77ے B��77J نہ�77ں م�2.;م77ہ ا���77نB 770ے    �77Vف ای77( �77!ی� ہ77ے )�77x�vہ  �� 

0�#ہ7�ن��B ہ7ے                      <P7V وہ –ن&دی( اس 0ے س�رے ��7ق م;ن7ے 70ے ��7! در)7ہ

  -�!ی� یہ ہے

77
 أ�f77 م�سU77 ا����77ي رضf77 ا� ."77_ .77
 رس77�ل ا� U�77V ا� .��77_  -١.

����7ن            :وس�� �Qل  
إ� a��T7ك أو    ،S��5��X��7D�J i7_   ،إن ا� ��-�f7X i ����7 ا�"7^, م7


��Tس""_رو( )م fX �(م� 
 ٢٢٣وا�
 أ�fX �V�. f ا�"� ص ،١٣٩٠ ���Q ١/٤٥٥آ��ب إ�Qم� ا�^;ة:اl ا�

  �Q��٥١٠،        �Q�� �.��Sوا� �"�ل ا.��Dد أهc ا�Vح أ�� fX f'�d�;٧٦٣وا�   
7
 ا�&����7. ���L� 
م
 ��ی� ا�



 ٦

        _� Uس�
 أ��_ .
 أ�f م. 
ض��7, م7
    وه�ا اس"�د" :و�Qل ا����نf ر��_ ا� -س��� .
 ا�?�Pك �
 .�! ا����

7�ل              LSك م�P?77&وب وا�7! ا�. 
وأسD7-_ ا�7
 م�)f7X �7 روای�7 �7_ .7
 ا�7
         ،أ)c ا�
 ����L و.�! ا����
 وه� ا�

���L� " �P�P^ا� ��  -)١١٤٤ تP> ر�Q ٣/١٣٦ان��س�

�م�سB77 ا���77* رضB77 ا� ."77ہ روای77> �770تے ہ�77ں 770ہ رس77�ل  �77?�ت ا�"

 #"!رہ�یں �8 م-�i7 ہ7�تے ہ�7ں اورا#"B7           ا� ت���U�V": U ا� .��ہ وس�� نے �Xم�ی�       

�ق م�س�ا'ے م9�T اور��� رL0"ے وا�ے B70 م��75ت �Xم�7ت            �kہ�7ں  ےس�ر* م-

دی+H77Lے  -)�+77ہ یہB77 �77!ی� م��77ذ �77
 )�c77 رضB77 ا� ."77ہ س77ے �B77L م�77و* ہ77ے     

��7ب م�)�7ء B7X ا������7 وا���Pس7! وا��"��7&         ،���0ب ا���Pوا���� :h�PV ا�
 ���ن  

١٨٤/  ١٢ �Q�� ا ،٥٦٥٦ 
وا�-��انf7  ،٥١٢ ��Q�7    f7X �7V�. f�٢٢٤ ا�7"� ص         وا�

  �77��d�77 ا�S��ا� f77X١٠٩-٢٠/١٠٨ �Q�77� ن�77&دی،٢١٥    !"+HLے ���انB770 B77 ہB77 م77

  -٥/١٩١وا��ن��� BX ���ۃ ا�و���ء ، ٢٠٥ا��Tم�
 زی�ن���

�77777!ی� :"م�77777ں �Xم�ی٢٢٤�77777  ص "�ا�77777""ام�77777م ا���77777نB ر��77777ہ ا� ن77777ے  

h�P77V،77��(ن_ور�77Q�N�77�ل _�+"77، مP+م 
�77� i77-D"ذ�77(  م a�وم��77( �77
 ی�77kم�و�

 �"�ا  _و�+"،�+�ن ا�س"�د�T� h�PV م7  ه!D��ہ7ے         " �!ہ ا� h�P7V اس7+ے   -ی7ہ �7!ی�

�!ہ ہ�ں      ��N��ل اورم��( �
 ی�kم�0ے درم��7ن س7"! م�7ں         ،رواة تP+ں م��اس 
+��


 ہ�تB      -انD-�ع ہے �اہ! B0 و)7ہ س7ے h�P7V            -  ورنہ س"! ��
 یہ دوس�ے +�� 

م�7ں �B7L    ٣/١٣٥ہB7 70;م س�7�ۃ ا���دی�7 ا�P�P^7ۃ           .;مہ ا���7نB ن7ے ای7�         "ہے

  -ذ��0�0 ہے

             87�اس �!ی� 0�اh�PV�v ����ہ �BL م�ن ��� )�'ے ��+
 اس��ں #"!رہ�یں 

 اسH�7ے 70ہ   -X B0?��> دوس�* رات�ں 0ے م���Dے م�ں ���+��N c> نہ�ں ہ7�تB ہ7ے            


 B0 �!ی� 0ے م-��� ای� ��+ہ اس سے زی�دہ 7X?��> ہ�7رات B70 ت��7ہ                   �P�PV

x"�ن�77ہ ن�B77 �770ی� U�77V ا� .��77ہ وس��77 �770 ار��77د �vامB77   -س���5ر0���c77V ہ77ےوا

ی"777&ل ر�"�777 ت��777رك وت�U��777 آc777 ����777 إ�U777 س777��ء ا�777!ن�� ��777
 ی��777�N U777D ا���c777 :(ہ77ے 

�لDی�J8 �_   :ا��Sس��X fن� -"م7
 ی7���5ن7��5��X f_       ،م7
 ی7��"�X f.-�7_       ،م
 ی!.

)      _P�P7V f7X �7ريkا�� _(�J7!   :اSL٣/٢٩آ��7ب ا��  �Q�7� ١١٤٥،    _P�P7V f7X ��آ��7ب 7V;ة ا��7��Xی
    :وم7

١/١٢٥ �Q�� ٧٥٨(-  



 ٧

 ن��77ے 3س77��ن ے  رب ت��77ر9 وت�U��77 ہ���77J3 B770 877* تہB'�77 م�77ں     ه��77ر

�ہے70ہ م�7ں            :"اور�Xم�تے ہ�7ں    ،#�ن&ول �Xم�تے ہ�ں    v �7.ن م��7ے در��7رم�ں د�70

�ں    L+� �0 #�وانہ <����Q B+س7ے م�7ن2ے 70ہ م�7ں اس7ے .-�7             ،اس _Sم �0�ن ہے )

�ن ہے )�مS_ سے م��5ت ��8 �0ے 0ہ م�ں اسB+7 م��75ت �70وں           �0،0وں   "– 

��7Qت #�م-�i7 ہ�ن�7 اوران+B7 م��75ت 70B م��"7ہ             ،#u رب �0ی� �0 ن&ول      �kم B7"#ا

�ف نہ�ں     Q���+ہ یہ ہ��8 ہ�ت� ہ7ے ت�#�L#"7!رہ�یں �7X B70 87?��>       -رات #�ہB م

�X BV?��> �0 ��.� نہ�ں^J B  -.م�ں اس �!ی� 0�#�� �0ن� 0

٢-
. T'�.       <��Q �L". �ا fا� .��_ وس�� ����       :� رض U�V �ل ا�DX!ت رس

    i�D�����
 أن ی7�P, ا� .���DX:          �7ل U�7V ا� .��7_ وس�X <(�kX،       ��7ذا ه�X�7kأآ"7> ت

إن ا� ت��77رك :�77DXل.�""77> أن�77 أت�77> ���77 ن77�'�    !ی�رس77�ل ا� :77�Q>  ورس77��_ ؟

����7ن إ�U7 س77��ء ا�7!ن��         
��5��Xآ�7Zم
 .7!د ����77"�   وت�U��7 ی"7&ل ����7 ا�"77^, م7

وا�7
 م�)�7   ،٧٣٦ ��Q�7  ١٢٢-٢/١٢١أ�7�اب ا�7^��م   :وا���م�ي f7X س7""_   ،٦/٢٣٨رواl ا��! fX م"!l     (-"آ�8

77�زي وا�77!ارf"-Q    -)٩١٥ ��Q�77 ١/٤٤٤آ��77ب إ�Qم�77 ا�77^;ة  :f77X س77""_  Sا� 
 وض5�77_ ا���77kري وا���م�77ي وا�77

-١٠٣ وض��, ا�
 م�)� ٢/٦٦وا���c ا���"�ه�� ٢/١٢٢وا����نf وا�
 ��ز ر���L ا� )���� ان��س"
 ا���م�ي    


 ��زص ١٠٤�a ا��!ع 
  -)٢٨ وا���Pی�م

" T'�. ہ�7ں 70ہ م�7ں ن7ے ای7( رات             �?�ت B7ا� ."ہ�7 روای7> �0ت B7ہ رض

                      B7�+ت7;ش م�7ں ن B70 م�ں 3پ�رس�ل ا� U�V ا� .��ہ وس�� 0�ا#"ے #�س نہ #�ی�7 ت7

 3پ U�7V ا� .��7ہ وس��7 ن7ے           -تLے3پ U�V ا� .��ہ وس�� �i7�D م�7ں ت�T7ی, �Xم�7            

تB7L 70ہ ا� اوراس7+ے رس7�ل ت�7 #����7 �70یں 7vے؟ م�7ں ن7ے                 ��0 ت� ڈرت�X":    Bم�ی�

مLSے v��ن �vرا 0ہ 3پ ا#"B ��� ازواج م-ہ�7ات 70ے            !.�ض ��0 ی� رس�ل ا�      

�77ے �77( ا� ت��77ر9 وت�U��77    :" ت77�3پ ن77ے �Xم�ی�77   ، #�77س ت�T77ی, �77ے H77vے ہ�77ں    

      �70 87� B70 ن����#�ن7&ول �Xم�7تے ہ�7ں اور7���Qہ B70 87�0       ��ے 3س7��ن  ن#"!رہ�یں 

77�ں B770 م��775ت �Xم�77تے ہ�77ں     v� اس �77!ی� -�+�ی77�ں 770ے ���77�ں B770 ت�77!اد م�77ں �

�ز*  ،ام�م دارB"-Q ،ام�م ت�م�* ،0�ام�م ��kر* ( 
.;مہ ا���نB اور��¢ ا�7
     ،ام�م ا�

  -��ز ر��ہ� ا� و���ہ نے ض��, �Qاردی� ہے



 ٨

B7770 رات H777��0 <��?777X B7770ے    ت�اس777-�ح B7770 روای777> #"777!رہ�یں ����777ن    

�0ےم�5! ہ�س+�B ہے-  


 أ�f ���8 رضf ا� ."_ �7Qل       -٣� U�. 
�7Qل رس7�ل ا� U�7V ا� .��7_     : .

7�م�ا ن�Lره�7X �7ن ا� ی"7&ل               :"وس��  V�7 وL��� ا��مDX ن���� 
إذا آ�ن> ���� ا�"^, م

77�ل أa م77
 م77���77L�X،_��5��X�5 ���77وب ا�T77�u إ�U77 س77��ء ا�77!ن��  D�X ،��زق أa م77

  _Qرز�X،    _�X�.�X Uم��� aآ�ا    ،أ aآ�ا أaأ،  �S5ا� i�-ی U��"- )    _""7س fX �(م� 
آ��7ب  : رواl ا�

ه�ا إس"�د �X_ ا�
 أ�f س��ة واس�_ :"٢/١٠و�Qل ا�����Vى fX زوا'!ا�
 م�)�    ١٣٩٠ ���Q   ١/٤٤٤إ�Qم� ا�^;ة   

          

 أ�f س��ة و�Qل أ��! وا�
 م��� !�Pم 

 .�!ا� ���d��: ٢/٣٩٧ی� و�Qل ا�
 �fX�S ا���Dی8 ی?i ا�P!: أ�

 fل ا����ن�Qو iض���� l�  -)٢٩٤ ���Q ١٠٣ان�� ض��, ا�
 م�)� ص  ض��, )!ا أوم�ض�ع : رم


 ا�B7 ���87 رضB7 ا� ."7ہ روای7> �70تے ہ�7ں 70ہ رس7�ل                     "� U�. ت�?�

����ن B0 #"!رہ�یں �8 ہ�ت�اس رات �7�Q �0 م   :U�V ا� .��ہ وس�� نے �Xم�ی�    8(

77��770و اوراسL0ء دن��77  ، دن روزہ ر��س77 B77�77ب 0ےس�77ت_ ہ�X3 ے 770ہ ا� ��77وبH�77اس

70�'B م��75ت ��87 �70نے واa ہ7ے 70ہ م�7ں           : اور0ہ�7ے ہ�7ں      -#�ن&ول �Xم�تے ہ�ں  

770�'B ،اسB+77 م��775ت �770وں؟ 770�'B رزق �770 م�;�B77 ہ77ے 770ہ م�77ں اس77ے ن77�ازوں  

�ں       Tk� <�X�. ہ7ے 0 ،م^��> �0 م�را ہے 0ہ م�ں اسے ��7 70�'B ا  ��0 0�'B ای�  �ی7

 ام�م ����V* ن7ے اس �7!ی� B70 س7"!            -وQ> ہ�)�ت� ہے    ��U 0ہ ���ع �0�SX    -ہے

              a7ڑنے واLv ی! 0;م ��0 ہے اوراسے روای��ں!��د راو* ا�
 ا�B س��ہ #�(�م�ں م

 اسH� Bے .;مہ ا���نB نے اس+B س"! 0�ض��7, )7!ا ی�7 م�ض7�ع 0ہ�Q-             �7اردی� ہے 

  -ہے

        <��N c'�7�ں      ت�اس-�ح B0 روای�ت سے c'�?X ومv�نہ�ں ہ�تے ہ�ں �ہ�7ا �

�رَا اس-�ح 0ے اہ���م اورم���ں سے #�ہ�& �0ن� �xہ�HےX�0-  

ر)877 (:ای77( اور�77!ی� ����77ن 77X B770?��> م�77ں ذB770�0 )�77تB ہ77ے 770ہ  -٤

        fأم��L7�ر)87 ا� �70 مہ�"7ہ ہ7ے اور����7ن           "-)��Lا� و����7ن ��L7ي ورم7?�ن 

��+�ا�"�77Dش ن77ے اس77ے ا  -"م��امہ�"77ہ ہ77ے اوررم77?�ن م��77* ام77> �770 مہ�"77ہ ہ77ے   �

     � �7!ی�Zں 7Lvڑنے واa   ر0ہ ا�
 ��7Sنے 0ہ�7 ہےاورن�7Dش م0�7�         روای> ��0 ہے )�

7! �7
 ن��7Vنے ا#7"ے               �Pم c?5ا��� 0ہ ��X¥ ا��( �Lد)�ل ت" U��7م�7ں 0ہ�7 ہ7ے      " ام



 ٩

م0�77�رہ �77!ی� 0�م�ض77�ع �77!ی� ی�"B77 م77
 77Lvڑت �77!ی�     ن77ے )�+77ہ ا�77
 د��77ہ  

77�ز* ن77ے �B77L اس77ے ا�� Sا� 
ام�77م ،٢٠٦ -٢/٢٠٥�ض77�.�ت �Qاردی�77 ہ77ے )�+77ہ ا�77

 اورام�77م س�77��B ن77ے ا�¦�B77 ا��77^"�.ۃ B77X     ٦١ا���ض77�.�ت ص  77V"��نB ن77ے  

  - م�ں اسے م�ض�ع �Qاردی� ہے�٢/١١٤ ��دی� ا���ض�.ا�

�ب B70 )�7تB ہ7ے                -٥ای( اور�!ی� �?�ت .�U رضB ا� ."ہ سے م"

+ے ا��5ظ ی�ں ہ�ں   (:)     U7�. 7           !  ی�� 
���ن م7
 U�7V م�7ة رآ�f7X �7 ����7 ا�"7^, م7

�7Qل ا�"�U�7V f7 ا�    ،.�T7م�ات   " cQ ه�ا� أ�!  "ی�Dأ fX آc رآ�� ��5ت�P ا���dب و      ،

یf�^7 هl�7 ا�7^��ات إU?7Q a ا� .&و)c7 �7_ آc7         یU7�. �7 م�7 م7
 .�7!       :.��_ وس��7    

  ا�P!ی�) ....��)� ����L ت�� ا����� 

" U777�. �777ز#ڑهے   !اے�ر�0> ن�����777ن B7770 #"777!رہ�یں �8777 س777 �k777��(

� ا� ا�! دس م�ت�ہ #ڑهے ه اور�X  cQتPہ م�ں س�رہ   ت ہ�ر��0،-     U�7V �70ی� B7ن�

 ا� اس   -)��BL �"7!ہ ان ن��7زوں 70�#ڑهے �7v         ! اے .�U " :ا� .��ہ وس�� نے �Xم�ی�    

7�ز* ن7ے     -"�8 اس+B م�نB2 ہ�'B ہ�ض�7ورت 7#�ر* �0دی��7 ہ7ے      Sا� 
 اس 70�ا�

    Bٹ�77L( �77فV ےت�77
 ��77ق س77ے ا#"B77 �77�0ب ا���ض77�.�ت م�77ں ذ�77�0�0 ہ77ے )77

Zہ��7ن �70ان           �!ی#��ں 0ے �Hے ہB ت�ت�8 دی� ہے ت�0ہ ام> ان ا��دی�7 م�ض7�.ہ 0

-١٢٨-٢/١٢٧ا���ض7�.�ت   ( �7!ی� .�B7 70ے �H7ے دی+H7Lے یہB7              -سے �¨ س+ے  

١٢٩ (                        )7� B7L� c7+��� �7ں�نے م�7ں ہ�اور�Xم�ی� 70ہ اس �7!ی� 70ے م7
 7Lvڑت ہ7

ر)7ہ   اس+B ت�"�ں س"!وں م�ں ا�Z0روات م�Sہ�c ہ�7ں اور7�0ہ ت�ان�ہB'�7 د             -نہ�ں ہے 

 )�+ہ یہ �!ی� ن�م�+
 �BL ہے �0�ں 0ہ ہ� نے �0"7�ں 0�ی7ہ         -0ے ض��, �BL ہ�ں   

    B77L��SX B770 و)77ہ س77ے ان B770 نے�77�ٹB ہ77Lx �77 ہ77ے راتL+ے دی'�ن��77ز#ڑه�ے ہ77

�ٹ )�تB ہے  Lx-            م�ں �70تے ہ�7ں <��� B0 *!"��0 B'ان�ہ� h�Vاور،   Bاس )�7

       ��ں 0�ن��زر��'877 770ے س�77ت_ ا'�77ہ م77�)! ن77ے .77�ام ا�"�77س 0Z�770نے  �77!ی i77�(

اورن�م نہ�د وا.��7
     -اورا#"B ��ڈر* x�+�نے 0ے �Hے �-�ر)�ل اس����ل ��0 ہے          

0��vم�7تے رہ�7ے ہ�7ں ��aن+7ہ ی7ہ ��7                   u��7Sاں �7?�ات اس7ے �7ے �0م�J ہ^Q

  -)٢/١٢٩دی+HLے ا���ض�.�ت (،،...سے 0�س�ں دورہ�ں



 ١٠

�ہ�ہ �X3ق ت���7,       B"#ہ ا� نے ا�ز* ر��Sا� ��Q 
 ص ا��"�7را��"�, " ام�م ا�

اورانہB77 م77
 77Lvڑت ا��دی�77 م�77ں ����77ن B770      " م�77ں �Xم�ی�77 ہ77ے  ١٧٥زی�ن��٩٨�77

 اور#�Lم0�77�رہ �a�7 �77!ی�  -#"7!رہ�یں رات B70 ن��77ز س7ے م����7 ا��دیB7L� �77 ہ�7ں      

 BL��
 أن      :(اور�77J3م�ں �Xم�ی�77  -ذ770 �77�0�0"��77 را'�77P ا���77��� �77 
وا��877S م�77

�L��^77�77ی�ن ویLه�77ا ا� c77Z�ا)ی�����77�م سB770 <"77  ن77ےuے ہ77ے )77س77س  ت�877S ت77�. 

�س�نBL2 ہے #�Lاس-�ح 0ے ہ�ی�ن سے ده�70ہ �L0ت�7 ہ7ے اوراس7-�ح B70 ن��7ز                   �

  -ہے #ڑه��

 م�77ں ٥٩-٥٨-٢/٥٧)�+77ہ ام�77م س�77��B ن77ے �B77L اس77ے ا�¦�B77 ا��77^"�.ۃ    

7��0نB    اور-ذ�0�0نے 0ے ��7! اس #�7م
 7Lvڑت ہ7�نے �70 �+�7 ��2ی�7 ہ7ے                � ام�7م 

�.77ۃ ص  �S�ا'77! ا���ں اس77ے ذ�770�0نے 770ے ��77!   م٥٢77-٥١ر��77ہ ا� ن77ے �B77L ا�5

  -م�ض�ع 0ہ� ہے

����ن �T7. U�"Nة  (اسB ��ح ای( اور�!ی�   -٦  
م
 U�V ���� ا�"^, م

�7
 م�7ة  "cQ ه�ا� أ�7! "رآ�� ی�Dأ fX آc رآ��      N;N،       
��7 ی�7kج ��U7 ی�7ى مl!7�D م7

�"Sا�....(  

)u نے ����ن B0 #"!رہ�یں 0���رہ ر7�0> ن��7ز#ڑهB اورہ�ر7�0> م�7ں               "

�ا� ا�! #ڑه� وہ نہ�ں ن+�ے �v یہ�7ں ت7( 70ہ )"7> م�7ں ا#7"ے م�7Dم             ت�u م�ت�ہ cQ ه   

7�ٹ Lv B70ٹ�7* ا���ض7�.�ت               - "0�دی+_ �ے L( ز* نے�Sا� 
اسے �BL .;مہ ا�

ی77ہ �B77L م77
 " �ا م�ض77�ع ای77?�ه77 :"- م�77ں ذ�770�0نے 770ے ���X !77م�ی�77 ہ77ے ٢/١٢٩

 اورا�7
 ا���7D ن7ے �B7L        - اوراس م�7ں مSہ7�ل راوی7�ں B70 )��.7> ہ7ے             -Lvڑت ہ7ے  

 ٢/٥٩اورس�7��B ن7ے ا�¦�B7 ا��7^"�.ۃ     ،١٧٧ زی�ن��� ٩٩ے ا��"�را��"�, ص    اس

  -م�ں ذ�0�0نے 0ے ��! اس #�وضi �0 �+� ��2ی� ہے

  .-�رہ�یں ����ن ک� ���ہ ک��ں؟

7�ں ن7ے ����7ن س7ے م����7 ا��دی�Q !                 �7ر'�
 �0ام v���7ہ س7-�رم�ں 3پ ��v

 U�7V ا� .��7ہ   �0 )�'&ہ ��� )7
 س7ے ی7ہ 7��N> ہ�ت�7 ہ7ے 70ہ اس م�7ہ م�7ں رس7�ل ا�                

اس77+ے .77;وہ اس م�77ہ م�77ں 770B !  اور�u77-وس�77Z0 ��77ت س77ے روزہ ر�77L0ے ت77Lے



 ١١

 -.�س ی� �8 ��7!ار* اور��7�ہ 7#�ر* �70 70�'B ذ�70نہ�ں ہ7ے                ،م��ہ  ،�Jص .��دت   

اور)
 ا��دی� م�ں #"!رہ�یں �87 70ے �7�Qم اور�7Jص ن��7زوں �70 ذ�70ہے وہ س87          

ں ت�ض��, اورم
 7Lvڑت  B0 س8 ان�ہ�'B ض��, ��+ہ م�ض�ع ی�"B م
 Lvڑت ہ�    

)87 70ہ ا� 70ے c?7X و�70م      ،روای�ت #�دی
 B0 .��رت اس�7�ار�0ن� درس7> نہ�7ں          

      
7�د          ،سے ہ��رے #�س م+�c دی(��+c م�7ں م B0 ہP�PV 3ن �0ی� اورا��دی��Q

�ہ�7ا ض��7, اورم�ض7�ع      ،ہے اوراس سے ا.�اض 0B ��7ح �B7L درس7> نہ�7ں              

77�اب و�+�ی�77ت #�م�"B77 دی77
 اس77;م 770ے Jنہ�77ں روای�77ت اور c77م� U77�-Q م77&اج س77ے

 ی7ہ  -�L0ت� �ہ�ا اس ��ح �J B0ا�Xت سے B�-Q #�ہ�&امB70 <7 �0م�B��7 �70 رازہ7ے                

�77?�ات �877 ��77اءت م"�77نے 770ے �H77ے ای3�Q )77نB77 3یB77L� �770 <77 س77ہ�را ���77ے            

�ل 3�Qن اور��ی�> اس7;م�ہ            ،ہ�ںVر#�ا�� B�-Q لa!ان+� اس 3ی> سے اس� 
+��

ِإ̄ن� َأنَ&ْ�َ"�3�Q ��: }  f7Xِ lُن م�ں 3ی� ہے   0ہ�ے ہ�ں 0ہ اس رات 0ے م��      ،0ے J;ف ہے  


   ) ٤-٣: س�رة ا�!�Jن (} �Lَ�Xِ ُی5َْ�ُق ُآc± َأْمٍ� �dِ�ٍَ� َ�ْ�َ�ٍ� م±َ��َرَآٍ� ِإ̄ن� ُآ̄"� ُم"ِ�ِریَ

�87 م�7ں ن�7زل �7�0 ہ7ے       �ے �( ہ� نے 3�Qن 0�ای( ��  " <70��-   B7اورہ�7 ہ 

�8 م�ں ہ�7اہ� 7�X^�ہ ���7    ،ڈرانے وا�ے ہ�ں   Bاوراس 3ی7> م�7ں ���7ۃ    -")�ت�7 ہ7ے  اس 

 �ہ�7ا وہ ��7ح      -م��ر0ۃ سے م�اد �87 ��7اءت ی�"U7 #"7!رہ�یں ����7ن B70 رات ہ7ے                 

7�ں       ،��ح 0ے م��ے .�س اور���ہ #�ر* �70 �"!و�7> �70تے ہ�7ں             v�)87 70ہ ان �

77�ل 3�77Qن اور�77Xام�
 ن�77�* 770ے س�اسJ�77;ف   Vل اa!�77ہ77ے�770 اس 3ی77> س77ے اس- 

�د ہ3�Q Bن       J نے Uں 0ہ ا� ت���� �0ی� م�ں ���ۃ م��ر0ہ B0 تP!ی! �Xم�د* 70ہ وہ       �0

8 0�0ہ�ے ہ�7ں x"�ن�7ہ ار��7د ��7ر* ہ7ے              � u0م�ہ اور u0 :}      َرَم7َ?�َن ا7�ِ̄�َي �ُLْ7�َ

  ) ١٨٥  :س�رة ا���Dة(} ُأنِ&َل �Xِِ_ ا3�ْDُ�ُْن 

ت�#�ہ 7x; 70ہ 3�7Qن �70ی�       -" )u م�ں 3�Qن ن�زل ��v ��0       وہ ہے  م�ہ رم?�ن "

7�  ،0> مہ�"ہ م�ں ہ�ا ہے نہ 0ہ ����7ن 70ے م�7ہ م�7ں     �� �0 ن&ول رم?�ن 0ے �� �(

اور#�Lم&ی77! تP!ی77! س77�رة ا�77D!رن�زل �Xم�0�0�77د* ،770ہ ی77ہ �77�گ v��77ن �770تے ہ�77ں  

َوَم� َأْدَراَك َم�7 7�َ�ْ�َُ� اDَ�ْْ!ِر7�َ�ْ�َُ� ا7Dَ�ْْ!ِر 7�ْJٌَ� ́م7ْ
 َأ7�ِْ,                 ِإ̄ن� َأنَ&ْ�َ"�fXِ lُ َ�ْ�َ�ِ� اDَ�ْْ!ر    { :ار��دہے



 ١٢

�ٍLْ�  (}  ِهU�̄�َ fَ َمْ-iِ�َ ا�7Sْ5َ�ْ    َسَ��ٌم ̄&ُل اْ�َ�َ��ِ'dَُ� َوا��±وُح �Lَ�Xِ ِ�ِ�ْذِن َر�Lِ�́ ́م
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�B0 8 ت;ش-.�Tے م�ں �0ن� م-��ب ہے B0 ن����  - نہ 0ہ #"!رہ�یں 
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٣/١٣٤٣ �Q�� ١٧١٨(-  

"       � اضX�7ہ �7�0 )7�اس دی7
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  -�ہ�ا .�م م���ن�ں 0�اس سے ا)�"�ب ��ت"� �xہHے–ہے 

  :5��4ء ا�2 کے ا��ال

��¢ ا�س;م ا�7
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"ا�7

١٤٤(-    

7��N> ہ7ے اورن7ہ ہV u#     B7;ة ا��5ۃ نہ رس�ل ا� U�V ا� .��7ہ وس��7 س7ے             

ام�7م  ( اورن7ہ ہB7 ا'�7ہ ا.7;م     -اسے �5�Jء را�!ی
 م�7ں سے70B ن7ے ان�7Sم دی�7 ہ7ے             

�ر*،ا��!،��B�X،م��(،ا���"�5ہN،         �ہ�7 ا�س�7! ر� 
م�7ں س7ے    )اوزا.B اور��7� �7


 770ے  -770B ن77ے ان�77Sم دی�77 ہ77ے �N!77P�77م م�ے م�77ں وارد �77!ی� ت��0�ن+77ہ اس س�77 

777�ع �777�Xوى : دی+H777Lے(-ن&دی777( ض��777, ہ777ے �S777ہ   م��ت� 
��777¢ اaس777;م ا�777 ٢٣/ 

١٣١،١٣٣،١٣٤   ��D� و�77�Xوى س�77! ر��77! رض�77      ٢/٦٢٨وا77�Q?�ء ا�77^�اط ا��77

  -)١٦،١١ا���Pی�م
 ا��!ع ص ، ٣٠-١/٢٨ا��^�* 

  .-�رہ�یں ����ن کے ���ہ ک� CF �-Gا�Eت و�-CBات

   B.�77�اس ��77ح 770ے م��77ے .��م�77 ��77ح ��77ح B770 س77��B( ��ا'�77�ں اور

ے ہ�ں )7
 س7ے ان م��7�ں B70 ان��7Dد B70 ��م7> دو��J                 a�7ا�Xت �0 مS���N i> ہ�ت    

ہ�)�7تB ہ7ے .;م7ہ ا�7
 ا��7Pج ن77ے ان �7!.�ت و�Jا�7Xت اوررس7�م�ت �B70 !7 ای77(           

م+�X cہ�س> ت�ت�8 د* ہے )7+�V;Jہ یہ�7ں ہ�X �7'7!ہ .�م7ہ 70ے #��7 ن��7دے          

7777�اب �7777�5> 77770ے �+�رم7777���ن�ں  J رہ7777ے ہ�7777ں ت�77770ہ ا� ان 77770ے ذری�7777ہ س7777ے

0���!ار�0دے-  

ہ�یں ����77ن 770ے م��77ے اوران #�77اٹL"ے وا�77ے �77ے �77��را�Jا)�ت   #"77!ر -١

�ل ��x�Jں   ?Xم دی�ے ہ�ں    ،اور�S0ے ن�م #�ان 
 ��aن+ہ اس7;م  –)"ہ�ں یہ ��گ دی



 ١٨


 وا����7!.�ت ص               (-ان �x&وں سے ��* ہے    " ،١٧تc�^75 70ے �H7ے دی+H7Lے ا�7

�ادث ��B      ،�٣٠!ع ا��Dاء ��P�! م�سU ن^�ص      Pان+�را��!ع وا� U�. �.مۃا�����  

 B77س!D�ظ ص  ، ١٢٤  ا��775Pم U77��� اع!��aم77?�را B77X ٢٨٦ا��77!اع، 
77�a cJ!77�ا�

  -) ٤/١٨١ ا��Pج 

�م )
 #�م�7Pم ت7^�ی�وں B70 �ہ��7ت               -٢Qا B�ں B0 ای�'�Lی�ت اورمٹ��� 

  -ہ�تB ہے

م77�م ����77ں اور��77ح ��77ح 770ے ��Q B77Q�D�77ے اوران77�اع    ،��x 877ا��77ں -٣

        �7# u( م 0ہ���0 اہ� 
Tری��م 0ے ڈی+Qت�7 ہ7ے        وا�اورا�vی7ہ  -�ے �7��رم�ل �7Jچ ہ

م�7ل و7Q, �70 ہ�ت�ای77� .�c7 و7Q, 770ے نB0���7 ام�ن7> ودی�ن7> م�77ں �B7L )�7ح �770           

7�ں اوردی�2زی��7'� و3را'�7 س7ے          -م�)8 �"�� ہے  �D�Q B7Q�� ہ اس ��ح 70ے+�( 

"! �!��"> ا�7Xاد 70��L��v BLڑی�7ں L0;ن7ے �70 م�i7Q م���7 ہ7ے                 #��اوری7ہ .��7دت    ،

�ع 0ے �     ?Jع و�TJ ف ہے  0ے م&اج;J BL-           م�7ں c7X�Pم B70 �7اس ��7حvاورا 

ذمہ داران ��مc ہ�ں ت�یہ اس+B ذات م�ں )�7ح �70 ��.�7 �"��7 ہ7ے         /دی"B س���اہ�ن   

70�'B ان+�7رم"+��0  -اa یہ 0ہ وہ ت��ہ �0ے  �vہ�ں ا     B+7ا اوراس7ے اس��Hے ��ض�7ہ

  - �BL ہ�ت�یہ ��0 �ہ��ہے>اس�-�.

 ��ض�77* اس ��77ح 770ے .�77س وم��77�ں م�77ں .�رت77�ں B770 �77ے ہ77"�2       -٤ 

�دات اس ا�J;ط �! B0 و)ہ سے و)�د#�ی�ہ�تے ہ�ںXے و"�X _�0�  -اور)

8 0�م�)! م�7ں    -٥��B.�7   ��7 اوری7ہ �  ، ��ض�7* اوروہ�7ں )�i7 ہ�ن�7        اس  

  -.��دت ہے

��77م��نے اوردی�77X�2ش و���77ہ        -٦  _77�0��ں م�77ں )"P77V ں 770ے��Jن�77Dہ

  -���L'ے )�تے ہ�ں

777�م 7770ے 7770�زے -٧Qاع وا��ان و،ان777J��777ا��777ری� اوردس !(����777ہ �7770 م777

و�Jن�Dہ�ں م�7ں ان���7م )�7� 70ہ ی7ہ م7�)! ا� 70ے �Lvن7ہ ہ7�ں ��+7ہ ان 70ے ا#7"ے               

7�نے                       ،�Lvہ�ںL�� ہ�7ں ن7ہ 70ہ B�7ت( B'�7"����J B70 �7دت�. B70 �ا !(�)8 0ہ م7

  -�Xش ہ�نے اور�L0نے #�"ے H��0ے



 ١٩

7�BH0 ��7ح   ،اورانہB �!.�ت و�Jا�7Xت م�7ں #�7نB رس�7ں �7�گ �B7L ہ�7ں            -٨(

اس�Hے 0ہ وہ ��گ ا#"B7 س�7وس    ،)�ے ��i و��اء    ،� ��.� �"�ے ہ�ں   B0 ��ا'��ں 0  

اسB7 ��7ح م7�)! م�7ں ای7B 3وازی7ں ��"B70 !7 )�7تB          ،اور�x&وں #�#�ے ���ے ہ�ں   

�س ن^�رى 0ے م��Tہ ہ�تB ہ7ے        Q ن��70���ح             -ہ�ں ) !(� اسB7 ��7ح ی7ہ �7�گ م7

77�ں �770 �77+�ر�0تے ہ�77ں   �vد��3 B770 �77ح�،   BL��77�ں 770ے س�77وں 770v�اسB77 ��77ح �

  -اوریہ سB0 8 س8 ان�ہ�'B ��* رس��ں ہ�ں،�2ے رہ�ے ہ�ں #L;ن

٩-  �"Lہ �"����0ٹD�� �+ر�0ن�    ،ان�Dہ �0 ای( �ڑا مDاورہ���-     B70 7ڑے� Bاوراس


 ی7ہ �7�گ ا�        - اور�0ش یہ ذ�0اور�Qاءت ہ�تB    -ذ�0اور�Qاءت م�ں ا�Q!اء �0ن�   +�7� 

�اڑ�0تے ہ�ں 3پ .�م ��ر#�اس7-�ح 70ے ذ�70�0نے وا�7            �L0 _0ے س�ت 
�ں 0ے دی

0�a ا�ہ اa ا� 0ے ��S'ے �;ہ ی��ہ 0ہ�ے ہ�'ے س"�vے-  

           
)8 انہ�ں س��Pن ا� 0ہ"� ہ�ت� ہے ت�س""ے واa س"��ہ 0ے س�ا�0ہ �BL س7

 � 0ہ"�7 ہ�ت�7 ہ7ے ت7�ا���L انB7 س�7( ا�S"7              � اور)8 ا���L إنB أس�H( ا�S"     -نہ�ں #�ت�ہے 

 70ہ س7""ے واa      0ہ�ے ہ�ں اسB ��ح دوس�ے اذ�0رم�ں اس-�ح 3وازیں ن+���ے ہ�ں         

��وع �0تے ہ�ں ت�ای77�x B&وں         -BL� _�0 س
 نہ�ں #�ت� ہے      Bان�J 3ن�Q 8(اور 

 م! م�7ں 3ٹ7_ 3ٹ7_ دس    -�0 اس��ں اض�Xہ �0تے ہ�ں )�3�Qن �0 �^ہ ہ�ت� ہB نہ�ں ہے     

�ا.7! وض7�ا�B70 ¹ م�ا�7X نہ�7ں                Q B3ن�Q�#ر�� BL� B0� -دس ا�, �ڑه�تے ہ�ں )

 -�77"ے ہB77 ��77وف 770��0 �770دی�ے ہ�77ں اور�77L�0 B77L�0ر3�Qن 770ے اc77V م�77ں س77ے 0 

اور3�QنB 3ی�ت B0 ت;وت اوراس+B ت+�ارایB 3وازم�ں �0تے ہ�ں )��7vنے س7ے             

�ں 0ے �H7ے س7�ہ�ن روح �"��7     -زی�دہ م��Tہ ہے  v�� B�0ن� �0"ے ہ � )8 0ہ ان+� ای

77�ں H77��0ے ی77ہ .�c77 �0"�77 ہB77 مہ�77��N )77> ہ�ت�77 ہ77ے اس77+� ، ����77روں -ہ77ے�877 .����

  -�نے سے تہB دام
 د�L0ےہ�ںان!ازہ یہ �?�ات �2

اس ��ح 0ے م���ں اورا.�اس B0 ای( ��ا'B یہ �BL ہے70ہ ا�vای7(       -١٠

               Bان�J��7��انB �0ت�7 ہ7ے ی�7 J�����Q �kاءت 3�Qن ��وع �0ت� ہے اوردوس�ا

ت�ی77ہ �77Qرئ 3�77Qن 770�ہ�77J Bم�ش �770ادی�ے ہ�77ں ی�77 اس77ے �77Jم�ش    ،�0ن�x �77ہ��77 ہ77ے  

��7 �70تے ہ�7ں       �0 B0 �0انے-   �ت�7 ہے70ہ ی7ہ �7�گ ���و��7.�*      اورای7� اسH�7ے ہ



 ٢٠

u7# یہB7 س87      -اورن��ہ س�ا'B0 B ��ف 3�Qن B0 ن�> زی�دہ ر��> ر�7L0ے ہ�7ں            

7�اڑہ�ں      �L0 _0ے س�7ت 
ا�vی7ہ ��7ت�ں م7�)! س7ے ��ہ�ان�7Sم د* )�7'�ں ت7�ان             ،��ت�ں دی

         B+77اس�L#�س77ے رو0"�77 ض�77ور* ہ��L# �77v)877 ی77ہ ���770ت م77�)! 770ے ان!رہ�ت

  -زہ ��2ی� )�س+�� ہےاس+� ان!ا،�"�.> Q u0!ر�ڑه )�تB ہے

١١-   !"�T77اہ�J B770 ں�77�ٹے ��77�ں      .�77س وم��77Lx ٹے�77Lx ا#77"ے 
77�ات�J

�70 7�3�دہ ہ�ن�7 ی�7 ن�Sس7> 70ے              !S0��ے ���0ض�ہ�)�تB ہ�ں )
 B0 و)ہ س7ے م7

  -مS! م�ں #ڑنے 0ے ام+�ن�ت �ڑه )�تے ہ�ں

77�ات�
 ��Qس��77ن�ں B770 ��77ف ن+��B77 ہ�77ں )877 770ہ    -١٢J B77877 �ہ77> س�اس 

7�ات�
         -�رت ��.� م�"�ع ہے   .�رت�ں �0 مB0���D زی   J �7�� 8 0ہ ان م�ں س7ے( 

)�+777ہ ���777  ،7770ے س�777ت_ ڈه777�ل �B777L ہ777�تے ہ�777ں )"ہ�777ں وہ ��777SتB رہ�B777 ہ�777ں       

�دBv م�ں �7vت�L# BتB7 ہ�7ں          (��ات�
 م�دوں B0 مJ�2ں       ، دی�اوروہ �B7L �7ے ���ت7

          <7�Q ں م�7ں�B0 ��ح انہ�ں ت�ڑتے رہ�ے ہ�ں اورای� اس�Hے ہ�ت� ہے 70ہ ان .�رت7

  ��� B0 0"ے                    ���ء��ر* ہ�تB ہے اوراس و)7ہ س7ے �B7L 70ہ انہ�7ں 70�'B رو70"ے ٹ7

  -واa نہ�ں ہ�ت� ہے

 ��� م�د �?�ا ت �BL اس رات ��Qس��ن B0 زی�رت H7��0ے ن+��7ے                -١٣

�ر#��77!.> ہ77ے،ہ�77ں وہ �xا��77ں �770تے ہ�77ں � B�-Q�ت��u�77 ا��u�77 :دی+H77Lے(-،)77

777�ز* ص Sا� 
777�a�777ج ،٤٢٩Pا� 
777�a cJ!777�١/٣١٠ا�،;�&'�"Sص ا�+�777م ا� B�777ن��

7775�ظ ص    ،٢٥٨Pم U777��� اع!��aم777?�را B777X ٢٨٩ا��777!اع،  B���ا�م���ت��777ع ��777

  -)١٧٧ص

)877 770ہ .�رت77�ں ن77ے ا#77"ے و)77�د  ،��Qس��77ن�ں م�77ں ا�77J;ط م�77دوزن  -١٤

�  -سے ���ء اورو�QرB0 #�دہ اٹ�Lدی� ہ

��Qس��ن�ں م�ں اس-�ح B0 ���0ت م&ی! ���Q> �0 ��.� ہ�7ں )87 70ہ                -١٥

77�ف و77X&ع اJ�# ں� اورن�. )77�c77 -ور.��77ت #+77ڑنے  �770 م�i77Q ہ�ت�77 ہ77ے ان )2ہ77


 ہ�ت�7 اس7+ے             +�7� BLےتH�7ہx B"ی( م��Pیہ�ں سے ت B0 �0نے �0 )��ہ #�!ا�0نے



 ٢١

0�ی77ہ �77�گ 77��X> وس�77وراورv"�ہ�ں u+.�77�-      B770 ہ77ے  i77Qا�اوراس77-�ح 770ے م

  -مcX�P م�ں �!ل دی�ے ہ�ں

١٦-  �ت��Q  Bس��ن�ں م�ں ان ام�رB0 ان�Sم دہB سے م�� ام�ات B0 ت�ہ�
 ہ7

   -ہے

�77 �77�گ �77�Qوں #��77xدریں xڑه�77تے ہ�77ں اور���77 ن�77رانے ��77#      -١٧��

م�> 0ے س�ہ�نے �+ڑ* �0 ٹ+ڑاL0ڑا �0تے ہ�ں اوراس7ے ��7ح ��7ح      ،�0تے ہ�ں   

  -0ے 0«ڑے #ہ"�تے ہ�ں

                   B7"#گ اس7ے ا�#u ا�7vوہ م�7> 70�'B �7&رگ ہ7�B ی�7 70�'B .���7 ہ�ت�ی7ہ �7

 س777ے وس��777ہ 7770ے  م777^����ں B7770 داس��777ن س�X�0�"777ی�د رسB777 �7770تے ہ�777ں اوراس  

اورا�777vوہ اہc777 و.��777ل ی�777 ا�777��Qء م�777ں س777ے ہ�ت�اس777+ے س�777ت_  ،����7772رہ�تے ہ�777ں

                     c'�2�5�ہ�)�تے ہ�ں اوراس7+ے م�7نے 70ے ��7! 70ے #��7 3م7!ہ وا�7�Qت وم7v�Pم

 اورا�7vوہ د�ہ7
 ی�7 دو�ہ�7 ہ�ت�اس7ے ای7� ���7س #ہ"�7تے ہ�7ں                   –اسے ���ن �70تے ہ�7ں       

�B77 770ے م�i77Q #�77#ہ"�ے ت77Lے   �J وہ��vی77ہ زار* ،ٹL+3�77ہ و�77�Xں   اوروہ�77ں ��-)77

�ں �0 اس �+ڑ* 0ے ٹ+ڑے 0����7س              v�اوررورو�0ا#"� ��ا��ل �0تے ہ�ں  اوران �

#ہ"�ن�77 �77ہ ��77ہ� ن77^�ر* 770ے اس .�c77 س77ے م��T77ہ> ر�77�L0 ہ77ے )77�ا#"ے ��77�ں          

7� B70 م��T7ہ> ا���Jر�0ت�7 ہ7ے            ،اورت^�ی�وں 0����س #ہ"7�اتے ہ�7ں     Q B70�اور)

  -وہ ان م�ں سے ہB ہ�ت� ہے

١٨- !(�77� اور���c77 770;م �0ن�77  اس ��77ح B770 مc77X�P م�77ں .�77م سB77     م77��

  -�x&ہے )�ان�ہ�'B ��ام"+�ہے

7�0�ں م�7ں ت�7!یc �7�0 )�ت�7 ہ7ے اس ��7�Z> س7ے 70ہ              -١٩�x u���7#�0 !(�م

7�رن� ،اس ��ح B0 مcX�P م�ں �+��ان     v،0�7> �70تے        ،وزراء�7#���u س���7اہ�ن 

�رو�c ��"! ہ�ت� ہے اس ���Z>          دادہ�ں  � سے م�)! .��دت�72ہ     �Xی�د �BL ہ�تB ہے 

  -0ے ��S'ے #����Lx uونB �0 م"��#�� �0تB ہے

ی777ہ �777�گ اس ��777ح B7770 �777!.�ت و�Jا�777Xت ان�777Sم دی777"ے 7770ے ��777! ی777ہ  -٢٠

ا.��Dدر�L0ے ہ�ں 70ہ انہ7�ں ن7ے ���7'�ا� B70 ت��B70 ��7 اوراس رات B70 ��م7>                    



 ٢٢

                  ���7J 87 70ہ ی7ہ( دان�ے ہ�ں�v )ن��B0 #�س!ار* B0 اوراس ��ح 0ے ا.��ل 0

0�م¢ �0دی� )�ت� ہے )"7�ن         ،����0ت �'�D� ت� ہے��.ہ ہ�Sت �0 م�Xا�Jت و�.!�

.�D!ت 0ے ن�7م مB70 <7�P #�"�72ں اورم7�P>      ،�0 ن�م �Jد#ڑت� ہے اور�Jد �0 )"�ن      

 یہB �0_ اس ��ح B0 مcX�P م�ں دی+L"ے 0�م��ے ہ�7ں اب  -0ے ن�م #�.�T ��ز*  

م��7ے �"�7ے    ت�.�T 0ے م�روں H��0ے م�"ے B70 )2ہ�7ں یہB7 مc7X�P اورا.�7اس و               

  -ہ�ں وا����ذ���

�ص د.�ء م��وف �!.�ت م�ں س7ے    -٢١^kم B0 8� B0 ن����#"!رہ�یں 

ام (�ے ہ�77ں 770ہ ا���D77ء �770 ن�77م  2 ی77ہ وہ د.�77ء ہ77ے )77��ں ی77ہ �77�گ ا� س77ے م�77ن ہ77ے

ٹ سے مٹ�دی� )�'ے) ا�+��ب� B0 ء��D�  :" اوراس د.�ء B0 .��رت یہ ہے-م�ں ا

    _��. 
a إ�_ إa   ،ی� ذا�-�ل وا�ن��م    ،ا�S;ل وا�آ�ام   ی� ذ ،ا���L ی� ذا��
 وaی�

 
�H(;ا��L� <أن،
�5
 ،و)�را�����Sی'�kوأم�ن ا�،           f7X 7!ك". f7"�7 إن آ"7> آ���Lا��
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