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  ��� ا
 ا���	� ا�����
  

���� 
  

  �م ���زل     ہ�ے  ا
 ��ے ���ے        ہ���� �� ������ اوردروو
  . #�اور'پ �ے 'ل وا&%�ب #�ا
 �ےر�"لہ"

�ے �ڑ3 ��	2 �ہ ہے �ہ ہ	�ں        آ ' ����- ا
: ا+���* 5� �
 ��م � ا��= ہ	�ہ     , �� د�� ہے   >";:�ت وا78*ال ,ے �"ازا ا

�ق   ,@�� اور+?	< د�� ہے   Bوا �C8    ہ�ز+��ن   , �� د�� ہ�ے
�5 و+?�ن �ے ��ے    �E+2  , د�� ہے  +"زوں و�	ور� ����' 

�ت ��     ا�= ا��� د�� ہے >G +�ں       , �� د�� ہے  ?H�+ م��	�� 
  . ہے+">"د�< 

+">������"دہ دور+�������ں اس د�������� �������� �ہ������Lا ���J������K"ص 
�&"J��B� ں"�P���QRم �����8 ���ے ����ے �����ن     ت اورا���	�"�

�E7� �� 2(���ےK��م �� , �Uورت ہے)����ہ  د�� ا
��+Eے '�?ےان �ے رو�V�V� �W &"رت .  

 >�+����ہ 8	����V��X ������� �����Cہ ہ����� اس د������ �����      �اور'پ 
وہ < ZP�JB	Y   �	�م  �ے V��Xہ +�ں     ���"�?ہ 'پ   ,ہے
�م �"ا���� د��� ��Eد��� >��?� �]�"ل                Eہ"ں > ہ�ں�� �ے د��� ا

 و>�ہ  اور��ہ اس ,ہ�ے  '���ن  ں \�� �ے ��*   8	< +� ���� اور 
, ��]�*3  ز��*@� ��ے   )ا��"ہ (�� �V��Xہ  �  �ے ہے �ہ 'پ

�C	8 ,���Bم +�د3 اوررو����     , ا �	ں #��    �"W"@ ]�%+
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  .ہے
زادا�	���د ;��    "���7ب +��ں ��ے ا��� ���� ���            ے ��7ب >�  �ہ

��ے            " ه*��B 3ا��]�د  5�����ت �]"3 ��ے ���ب +��ں "<
�]�  ا�	�ں ,5 ���ہے�ے +K7Eا;`< ��7ب +��� >��� ہے

��ے V���Xے   �  �ے ز�*@� �ے �	�م @"W"ں +��ں 'پ � 
 ��� ا��7*ا ����?�ں    �  ����ہ ہ�� 'پ  , ہ�ے �"���5 ��د�� @��

�?�ںے�ے �V��X اور'پ  >R�#  .١  
�ص اور�]"����2 ���� ���"ال �����ے ہ���ں    ��Bے ا��� 
 ,ہ��� ا

  P�+�; .2ےاس ��7ب +�ں ���2 8:�د�8 @" ہ�ں �ہ اور
  

  *أ�	* �� d8	�ن ا�	�c/د
com.gmail@dralmazyad  

  

                                                 
ان �Wء ا
 5��VE8 اس ��7ب ����>	ہ د��� �� اہ� ز���"ں +�ں ��� >�Pے  1
�ےاس ,@� ������ ��Hوا28�W اورا�ے ا�2��7 #�;�اہ� ��� >��g�P ���ہ '

اوراس �ے ��* ان , ا��h7دہ ��� >� �?ے ہ"�?ے اور��ر3 د��� +�ں اس �ے
�م �� JB"&��ت اور اس �� B"���ں "�Wء ا
 +��3 دو��3 ��7ب ��ے " ا

  .��م �ے 8	< +�ں 'Pے@�
  
&%�%�� �ے ,+�ں �ے اس ��7ب +�ں +�J7Kا �*�i��K� �� j ��د3 ہے 2

��+3L " د"ا�" داود �ے ��ے " م"+��C �ے ��ے" خ" ��ے��Kر3 �ے" ق"��ے 
اور+�E* ا�	* �ے " >ہ"ا�� +�>ہ �ے ��ے" ن"����P �ے ��ے" ت"�ے ��ے

  .�� ر+cا��7Bر��� ہے" ��"��ے 
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  ��7( ��ں�ے�56روا/ہ�رت  -١

  :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ !١  

 ��7( ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0         �ے�56  - أ
 :/�'.ہ

�ء +����ں دا���B< ہ"£'پ  -١���Kے�����  >���5 �����2 ا��

����� *J���� ے ����"�ہ7ے�:)  ����+ m����أ8"ذ oإ���� ����QqCا� 
Kُا�����[ُjِjِ����P�[Kا") وا� 
+�����ں ����E< j�����[B"ں  ! ے ا

���ے ےاور>���E"ں ��� �W 3�����  ���7 ہ��"ںg��+ ہ���E#  "
  )+�C8 vh7ہ(

�ء ����ے    ���K7ے ����"�ہ7ے �����ہ�اور>���5 �����2 ا�C?�
������R xH���K� 3ہ����7    �+����ں!) اے ا
)"(�hwا����=(

  )ا�� +�>ہ  ,��+3L  ,داود (" ہ"ں
  .���ے �Qے#��Hب  ا��d��ٹz ���  'پ -٢
�ے ا�E7{�ء ���ے  �]�Q #�  'پ -٣ ���,  �Q[�"��

�����ے �Q7#,  ے�����اور�]�����Q #������� اور�Q7#دو�����"ں 
  .�Qے���ے

���������ے ا���������E7{�ء ����������   �P����������  zں ہ���������� � 'پ -٤
                                                 

 )١/١٦٣(زادا����د   1
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  . �Qے ���ے)�Q7#ا��7	�ل(ا�7{	�ر
��ے   #��� �ے ا�E7{�ء ���ے �"اس    >5   � 'پ -�

�����E +ٹ��� ���ے (����* ز+���� #���ا#Eے ہ����z �"+���ر�ے
  .)ر@ڑ��ده"�ے�Qے

ء��>2 ���ے ����ے ا����E   ���`�دوران �����h  'پ -٦
او>���Q< دور�?���< >�����ے ����ہ ا#���Eے �������Q"ں ����ے 

  .�Qے>��ے
�]��� ���Q�� ����Hن ���ے ذر����ہ 'ڑ�����ے  �  'پ -٧
���"�]�Q در���Q< ,  2���B ڑ���"ں  ���"�]��Q}� �Q"ر��   ,

  .�Qے�ے ذر��ہ #�دہ ���ے
 #���Hب ��ے ���ے ز+��� ��ے ���م ��Jہ        �  'پ -٨

�ش ���ے�"�.  
7ے ��ٹ��Q ���ے ����ے ���`�Pے ��>��2 >��5 �  'پ -٩

���= ز+���� ���ے ���?��< �����5 ���ہ ہ">����ے     �">��5 
  .�Qےا#Eے ��ڑے �"�ہ اٹ��Qے

١٠-     �P"�� ��@ب �� ����2 +��ں ا�H�# ے   �  'پ��
�م ���� �  . �Qے اس �� >"اب �ہ�ں د�7ے �"�   

 و�EEEEGء ��EEEEں <پ :�EEEE  اEEEE��� 9ہ و��EEEE0 8�EEEE  -ب
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 :١/�'.ہ
و��������U"���ے   ا��dہ��	���������ز�ے ����������ے� 'پ -١
�ے ��� �	��ز�ں #�ڑ          , "Uا�= ہ� و �Q[ه7ےاور� 

  .�Qے
اور�]����Q ,  ا����= +���* #������ ����ے �]�����Q  'پ -٢
#������  ����"�]�Q اس ����ے ز�����دہ ’ ����ے +���*�ہ�����Pدو

  .وU";�+��ے�Qے�ے
 و���U" +����ں #������ ����� �ہ���2 ����� ا�����7	�ل  � 'پ -٣

اورا#���E ا+��2 �"ا���	�ں ا����اف و;��`"ل    ,�����ے 
�R�Bے ���ے��+�; YE+ ے�  . �Qے 

�]�Q[�,  ��Q ا�= ا��= +��]�ہ   وU"+�ں  �  'پ -٤
 ء�����"�]�Q ������� ������� +��]����ہ ا����8`�   ,]����ہ دودو+��

 �"دو+��]���ہ ءاور�]����Q ������ ا���8`� ,�"ده���"�ے 
��ے   �  ���?� 'پ , "�ے ه� اور��� ��"��� +��]�ہ د  

 �Q[ے ز��دہ �ہ��  .�� ده"�ں ��� +��]ہ 
����ے �����C ������ے     �]�����Q 'پ -�"CR ا����= ہ���� 

   ����CR"اور�]�����Q دو,  7ےاور������� +�����ں #������� ڈا�����
, ����� �Q[�"ے������"CR ,c�� اور����� +���ں ���C� �����# 

                                                 
 )١/١٨٤(زادا����د 1
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  . �Qےا�= ہ� ���ہ ڈا�7ے
�ے ���� +��ں #����    �  'پ -٦ zں ہ���Pڑه���ے  داR 

   .�Qے��� &�ف ���ے اور���Pں �ے 
  �����ے����Q� 5��<"����C و��U"���ے    �  'پ-٧

  . �Qےاور��� +�ں #��� ڈا�7ے
�]��Q  اور,�Qے #"رے ���� +�� ����ے �  'پ -٨

  #�����Qے ����ے >�����ے اور '@ےدو����"ں ہ�����Q"ں ����" 
  .�Qے
����� +���   #�����H #�+��� ����ے �"     � >5 'پ  -٩

  .�Qے���ے+?	< ا#g# �Eڑ3 #�
���ے ���ہ ��ن �ے ���ہ�3 و����EX   �  'پ -١٠ 

  .�Qے +�� ���ے��Jہ �
>5 +"زے اور#��7P�ے �ہ #ہEے ہ"�ے       �' پ    -١١

  . �Qے�" دو�"ں #��وں �"ده"�ے
در#��ے  ������5 واراور#��ے  و��U" ���� �  'پ -١٢
 ��ہ ہ�"�ے      ��Q� ��Q[�  >�CB    �ے ا�	�ں    � 'پ,��Qہ"��
  .د��
���Wوع وU"ء ���ے ذر����ہ )����� ا
 (�    'پ-١٣

أQ�W*أن \ إ��z     (:7ے ��ہ د��8 #�ڑه      ���ے اور'��B+�ں  
  z���� m�����W\ �*و���� 
وأQ���W*أن +%	���*ا 8]���*�   ,إ\ ا
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z�"���ا����QqC ا>���EC- +��� ا���7ّّ"ا��� وا>���EC- +���      ,ور
�َ��Qّ:7	ہ             ")ا��+�ں @"اہ� د���7 ہ�"ں ��ہ ا
 ��ے �8

وہ ا�����ہے ا���?� ���"�P"���  �P +�]��"د �����v �ہ���ں  
 اور+���ں @��"اہ� د����7 ہ��"ں ���ہ +%	��* ,ں����W= �ہ���

+{���Qے ! اے ا
,ا
 ����ے ����E*ے اورر����"ل ہ����ں �
اور#����� ��&��<   ,���"ں�ہ��2 ز����دہ �"���ہ �����ے وا   
  )��+3L"(���ے وا�"ں +�ں �ے ��Eدے

�]%��m ا��QqC و�%	* ك     (اور;�+��ے  ,    zأن \ إ��*QWأ
 ����3 ذات    ! ا
 اے":)أ��h�7ك وأ�"ب إ��mَ  ,إ\ أ�2َ 

+��ں @�"اہ� د���7 ہ�"ں        ,#�� ہے ا#�E �	�* ��ے ����ہ        
�{�ہ   +��ں    ,�ہ�ں ���v   �ہ ���ے 8�وہ �"�P +�]"د    

ے ���ے +����hت و�5��CX xH��K ������ ہ��"ں اور�����   
  "�� ہ"ں�`"ر �"�ہ ��

و�����U"   �������'پ ������ے &�����%��ہ �������ام    ���� 'پ -١٤
�"���h:)  2ُ+���ے �ں ��ہ �ہ   �]��Q� ��Q  +�ں�ے�Wوع  

 �����*ث   �����ے  اس +�����ں �����ے �����ہ")ر;����Y ا�%����*ث 
 "���� " . ���� ����2 ���� ہ��ے  �"زا��P< �����ے )��#�����(

  . " . �� ارادہ ��� ہے�	�ز �">����cPے
����E"ں �����ے '@����ے �����ہ   �Kہ�����E"ں اورٹ ���� 'پ  -�١
  .7ے �Qےه�ڑ
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�?��Qے �ے   Pے وU" ا#Eے ا8`�  ���� 'پ   -١٦"� 
  .�8د3 �ہ �Qے

�ل ������ے   ���� 'پ -١٧���B ����� داڑه���� ����E#ا ����Q[�
  .���7ے �Qے  ہ	��gH �ہ � #اس��?� 
�ل ����ے   � ��Q    ا��Cg"ں �  اJK  ���� 'پ -١٨�B ےQ� 

  .�Qے#�ہ	��gH �ہ ���ے ��?� اس
 �   �ہ ���Qہ >��Q� 5 'پ  �� �ہ V��Xہ ����'پ  -١٩

����� "���Uہ, ����� >� #�#������ ڈا\�  ����"'پ�ے و���?C�  
اور�����  ,  ا#��Eے او#���B"د ڈال ����7ے   �  �]���Q 'پ

او�����ت دو��ا����U ZK���Wورت ����ے و����2 #������   
  . +*د ���� ���   'پڈا�Eے +�ں

:P�EE   دو!�EEں ��EEزوں �EE0 MNEE��K!ے ��EEں <پ  -ج
  ��١ /�'.ہا9 ���ہ و���

�������ے ���������2 ہے�������ہ 'پ    -١ *E������� ��%������& ����  
 �   'پ.  +��� ����ے ��Qے   ں��hو��`�دو�"ں +��  

+�������V ������ے �������ے ا������= دن اورا������= رات  ������ے 
+���  اور+��;��ے ��ے ��� دن اور��� رات +�*ت         

  .ہے+�Vر��� 

                                                 
 )١/١٩٢(زادا�	��د 1
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 #�+������� �ے �������ہ�J������ 3ہ +�����"زے ���� 'پ -٢
 #�+�������� #��������7P�ے �������ے �  'پ ,�������Qے���������ے 

 . ہ����ے&�����ف 8	�+����ہ #����� +������ ������� اور,ہے�������
    . ��� +�� #� #gڑ���H�3 �ے���ہ �]�Q #اور
��ے ���م    ���� #��وں �ے �C�Cے +�ں 'پ  -٣ C?� 

ا@�+��"زے #ہ��Eے ہ��"�ے �"+���� ������7ے   ,���ہ ����7ے
  .اور+"زے �ہ #ہEے ہ"�ے �" ده"��7ے

  ١'.ہ ���8 ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�-د
>��G ز+���� #��	���ز#ڑه7ے ا���� #�����	�   ���� 'پ  -١

���*ل  د�����ے ���Qے ��B"اہ وہ +ٹ��� ہ��"�� ���� ر���2 ����   
>ہ����ں �����Q :"اور;�+�����ے.ہ���"��) ���W"ر��C ز+�����(

+��3 ا+ZKW �P"� �� 2 �	�ز#���ے �"ا��� >�gہ         
������+�ن +">����"د   ا�����?� +�����{* اورXہ�����رت    ������

  )+�E* ا�	*"(ہے
���ہ +��ں +ٹ�� ��           ���� 'پ -٢ �Q[� ں�+�h�ے  �	]ے 

  .���ہ >��ے �ہ ہ� ا�?� �?� د�7ے
 ����	�   >��*ا @����ہ   ���ے ہ��	���ز�ے ����ے   ���� 'پ -٣

اور�ہ ہ� ا�?� �?� د���E ����2        ,���� ���2 �ہ�ں ہے     

                                                 
 )١/١٩٢زادا�	��د( 1
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  �ے ���	� �"+:v�C ��ارد��� اوراس   �  �C?ہ 'پ,ہے
  .�"وU"�ے ���V+ �Pم ر��Qہے

 Rہ�ہ اوردو�"ں ہ�C�Q7"ں �ے ��ے ا�=      ���� پ  ' -٤
  .١ہ� �U�ہ ا��7	�ل ���ے �Qے

!��ز��ں <پ :�  اE��� 9ہ        -٢
  ٢و��8 �0 /�'.ہ

�6اءت وا�S#E#�ح ��Eں <پ :�E  اE��� 9ہ و�8�E             -أ
  :�0 /�'.ہ


 ا" >5 �	�ز�ے��ے ��Qڑے ہ�"�ے ��"           ���� پ' -١
 ��ہ ��Q �ہ�ں �  اس �ے  #ہCے 'پ,�ہ7ے " ا�]�
��ے ز���ن ��ے ���2     �  اور�ہ ہ� �]�Q 'پ,�ہ7ے 

  .���� ���2 ہے
���ے �����ہ ہ��� دو���"ں  �	��ہ �%� �?]�� ���� اور'پ -٢

�]��Cہ     �����ے ا�?��" ا����Cg"ں �"����Hدہ � ہ����Q"ں ��� 
+"���ڈهے�= ���� , رخ �����ے دو���"ں �����"ں ���� ���" 

 #������P�������"�  �2Hں ������#������Qدا�Pں  ,اٹ�������Qے ������Qے
                                                 

 +ٹ� #�ہ��z +�ر ��Rہ�ہ اوردو�"ں ���E ��	� ���ے و�2 ا�= ہ� +��]ہ #��  1
 ہے��U 2ہ وا�� روا���Uے دوQ� ے��� �	ں �� ��"�C�Q7�7>�.  (ہ+(  

  )١/١٩٤(زادا�	��د  2
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  .#�ر�7Qے �Qے
 ا�����7h7ح +����ں �]����Q ����ہ دP     ����8ے د����8 ����  'پ-٣
�	�����8*ت  ,ہ�� ����E�� *��8 و����� B:����3   ا�Cّ"7ےه#�ڑ 

ا�Cہ��� ا��w�B ���+ �EC:�����3 ,����� ا�	���Hق وا�	����ب 
�����E +����� ا������L"ب  ا�Cہ����� �Vّ ,���	�����ء وا�����iCd وا�]�����د 

VّE� �	����:Kوا�G�*ب ا���� +� ا�"dا� �"  
 
 +��ے اور+��Wc�� 3"ں ��ے +����� ا���E          !اے ا

ہ����� دور3 ������دے >�H����+ �����E7ق و+������ب �����ے  
+������Wc�� 3"ں ���ے  +{��Qے !اے ا
,در+����ن ہ��ے 


اے ا,او�����ے �����ے ده����"ڈال  ,������ف اور, #�������! 
+{��Qے B:����ؤں اور@���Eہ"ں ����ے اس ���Xح #�����    

  �����<>�����X Gح ����h* ����ڑا +���< ,و&���ف ����دے
  )+�C8 vh7ہ.(>��� ہے����ے &�ف 
 �Q[ےاور�Q� ہ د�8 #ڑه7ے�:  

ا��	�وات وا�رض ���h�E     وّ>2ُQ و>LCّ� oQي ;:�   (
إن &����o و���� ��+,  o�C	ً� و+��� أ���� +��� ا�	���Hآ��   


 رب ا�������	��    o�����	+و+%�����َي و,�����W\ z���� m, 
�َ�	C�	ُأ+�تُ  وأ�� أّول ا� mا�L�و(  

�ں &��ف اس ا
 ��� ��Xف ا#��E رخ ����� ہ�"ں           +"
>G �ے ز+�� اور'�	�ن �"#�*ا ��� اور��W]ہ +�ں         
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����ے ����H���+, 3�����+ =���W +����ں ����ے �ہ����ں ہ���"ں 
+����3 +��"ت ا
 , +����3 ز���*@�,�	���ز+��3 �������� 

�����رے >ہ�����"ں ����� #�����Eے وا\ ے����ے �����ے ہ���"< 
�� +{Qے �?��    �  ا�, ��W= �ہ�ں    >�?� �"�P ,ہے

  )+��C(.د�� @��ہے اور+�ں #ہ� ;�+��]�دارہ"ں
أ�8"ذ ���
 +��    "��ے ���*   دP�8ےا���7h7ح   �  'پ -٤

;��%��ہ #��ڑه7ے     �����"رہ #��ڑه" ا����H:�ن ا����>��  
  .�Qے
ا����������= ,دو����������?7ہ ������������ے ����������Qے  ���� 'پ  -�

دو�����ے ,اور�����اءت ����ے در+�����ن �%��	���ہ �?]��
7�ف ہ��ے   ��Bل ہ��ے ���ہ   ا���= ,���ے ����رے +���ں ا"���

      v����:+ رہ ;��%��ہ ���ے ����* اورا���= ���"ل ���ے"���
  .ر�"ع �ے #ہCے

����"رہ ;��%���ہ ����ے ;����رغ ہ���"�ے    ���� >���5 'پ -٦ 
�����"رت #����ڑه7ے  3������ �	]����� � �]�����Q 'پ,�"دو

���"رت #��ڑه7ے  ,    5[���������h ����� اور ���Q[اور�
�"رت #ڑه7ے ��?� �8م X"ر�ے 'پ �?Cے ه� 

�"رت #ڑه7ے �Qے� ]�"7+ .  
����������ے  ;{������������ �	����������ز+�� ����������� ���� 'پ -٧ zٹ

  � اور'پ.��?���"'�7"ں ��� ���اءت ����ے ��Qے     
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�����"رہ " روم"�����"رہ "ق"�����ے ;{�����+�ں �����"رہ  
"��"��?� " ����� ���Q� ���Eہ��ے 2 #ڑه, c���� ے� 'پ��� 

  �����7������Q"ں +�����ں�"دو�����"ں ر�" ز�����cال "ہ �����"ر
اور�������h ������2 +����ں ;{������   ,������2 ہ���ے �E#ڑه

������Q #ڑه�����E �������2 " +�����"ذ��� "�	�����ز+�ں �����"رہ 
" ا�	¢+�E"ن "��"رہ  ��ے   �  اورا��= +��]�ہ 'پ  ,ہے

�"#ڑه�W �Eوع ��� �ہ��ں ��= ��ہ #ہ��C ر���2 +��ں               
�رون �C8ہ	���� ا������م ����ے ����Jہ  ه���>���5 +"����- و
 �" ���Q�� '@�� اورر�"ع +�ں �  #�#ہ�Eے �"'پ

  .CRے @�ے
أ����� " >	����ہ ����ے دن ;{������ �	����ز+�ں   ���� 'پ -٨
    ے#����ڑه7" ه����< أ������ �����C8 ا£�������ن  "�����{*ہ اور"

  ) �Qے�"رہ �{*ہ اور�"رہ ده� #ڑه7ے.(�Qے
�]X ���Q"���< ����اءت   �ہ����� �	���ز+�ں    ����  'پ-٩

���J����8 �	�����ز +�����ں ������اءت   اور,�������ے �����Qے 
�ہ��� ���� ا@�  ہ��"��� ����اءت ���� 'ده����ہ���	���ز

اور ا@���� �ہ���� ����� �����اءت , �����اءت X"����< ہ���"��
QR"ٹ�  ہ"�� �" �J8 ��� ���اءت اس ��ے ��ا���       

  .ہ"��
 ������ے ا������=   ���� 'پ+�������ب ������� �	������ز+�ں    -١٠
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�ت"���"رہ ��را���=   اور"��X"ر"���"رہ ��ر����+" 
  .�#ڑه
 "ا����7 " �ے �"رہ     ����  'پ �H8ء �� �	�ز+�ں     -١١

 ��ے  �  �`�ت +���ذ ��ے ���ے 'پ   اور, #ڑه� ہے
��]� ا��� ر��= ا��C8-     ","وا�H	G و�U%�ه�  "  " ,
"  -Hإذا���� >���Cر��ں +�����7    " وا�"���اوراس >����� 

����"رہ �����Vہ   �H���8ء+�ں  اورا�ہ����ں   .;�+��������Q� �Pں 
�Q� ے رو���  .#ڑهEے 

 +�	��"ل ���Q ���ہ >"��"رت #��ڑه7ے   ���  ���� '#?��  -١٢
�]��Q ا��= ��"رت دور���7"ں +��ں          ,#"ر3 #�ڑه7ے  
��"رت #�ڑه7ے     � �]�Q 'پ ,#"ر3 ���ے    �Pا�7*ا , 
��ن �"رت �ے  #ڑهEے �ے ��رے       ا�]7ہ '�B ودر+  

�ے +VE"ل �ہ�ں ہے�  +�ں �"c�R �P'پ .  
ا����= ہ���� ر�����2 +����ں >ہ���ں ����= دو ����"ر�"ں �" 

�h< +��ں   &��ف �  ا����  �  #ڑهEے �� +��+�Cہ ��" 'پ  
ا���= ہ��� ���"رت ���"   رہ��� +��+��Cہ  اور,�ے ���Qے����
ا���� ���    �  'پ ��"  #�ڑهEے ���  ر���7"ں +��ں  ��"ں  دو

 >	����ہ و����8*�� ����ے � 'پ �����c,ہ���� ������ے ����Qے
��8�وہ ����� �	���ز+�ں    �P"رت���"��� +�����7 �ہ���ں  

��"رت ��        �ے�� 3�� ہ �Qے �ہ ا�ے QR"ڑ �� دو
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  .�ں#ڑه
���ے ;{����� �	���ز+�ں ر���"ع ���ے ����*  ���� 'پ  -١٣

. ��� ��د��� ا��ے  #�Q#ڑه�)��ز�ہ(�E"ت  ا�= +ہ�Eہ   
اور���ہ ���E"ت ا���= �8ر���U ���Uورت ���ے �2��%    

���Q�,    "� ��@"�7 ہ����B ورت���U ت ���" >��5 وہ"��E� 
 +�	�"ل   ��ے ��E"ت #ڑهEے���        ���� 'پ   ,��� ��د���  

, �ہ�� ��Q   �"ازل ��x��# ��E '+�*ہ +��J]2 ��ے و��2              
�Q� ص �ہ�B  ہ���  .اور�ہ �E"ت ;{��ے 

Jے �EE0 < پ :�EE  اEE��� 9ہ و�EE0 8�EEے !��EEزKڑه  :ب
  ١:/�'.ہ

3 ���� #ہ���C ر����2 دو����   ���� <پ  ہ�!��EEز ��EEں  -١
  .X"�< ہ"�� ��Qر��2 �ے 

 >��5 ����اءت ���ے ;���رغ ہ��"�ے ���"ا��E      ���� 'پ -٢
+V*ار�?7ہ ���ے �ہ ���G ا#�g< �Eہ #���"ٹ '���           

 دو�����"ں ہ������Q"ں �"اٹ��������Q?]���ہ7ے  � #�����Q'پ,
اورا#���E دو���"ں  ,�ے +���ں ��CRے >���  ہ��"Pے ر���"ع  

  ���EٹQ@ ں ����" دو����"ں"����C�Q7ے  ہ���� �X"[`���+�# ں"
��C¢وں ���ے  ہاوردو���"ں ہ����Q"ں �"# ,#?ڑ����ر�7Qے

                                                 
 )١/٢٠٨(زادا����د  1

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ



  ورا�3ق ��ں�
�دات و�����ت ا  
 18 

����*ه� رہ���Q� ���7    ,>��*ا ر�7��Qے  >��?� ���� 2H��#اور
Q< 2?� ہ"ا   اور���ہ �ہ2 اٹ�Q ہ"ا ہ"�� ��Q اور�ہ �ہ       

�C�  ã?ہ  � ��   . رہ�Q� �7ے ��ا�����

#ڑه7ے ��Qے   " �]%�ن ر�� ا��¥��    "ر�"ع +�ں    -٣
)������+�C� (   ہ اور��������د�7ے;�������Uا �������Eا� �������Q[اور�

ہ������ ا�C,Cّہ������ ر�������E و�%	�����*�   %��= اّ�������]"������Qے
���hwہ"(,ا�C8 vh7+( پ' �   ��Q� ��8ر�"ع +�ں �ہ د

�]"ح �*وس رب ا�	�P?ۃ وا���وح     "#ڑه7ے �Qے )" 
  )�C8 vhہ7+
����� ر����"ع ����8م X"ر����ے دس +��]���ہ       ���� 'پ -٤

�]%�ن ر�� ا��¥�� �ہ          ��Q� ���"ے �ے ��ا��� ہE .  ہ���
        ��Q� ��Q� ��� ہ*}�� 2�h��,      ہ*}���]��Q ر��"ع اور

�����?� ا������ �]����Q[� ����Qررات �����    ,م ہ"���������V*ر���

 ���C8ہ  'پ &���C ا, �����ے ���Qے �Eہ����	���زوں +���ں

��  �C���5   �  و�E+ز�ں +��7*ل اور�	��7H��و�dا� 
  .ہ"�� ��Qں

�ہ�7ے ہ"Pےر��"ع    " �	Y ا
 �	� �	�*ہ    " ���� 'پ -�
اورر;�����C8 v��h (  ��*��� Yہ��Q� .)+7ے���ے ����اٹ��Qے

����*ه� ���  ا#���E اور , �Qے�����ے zے#�ٹ����Q� ے�� , 
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��cے�  >5 'پ��{*ہ  �� Qح  �ے �"�اٹ��X �� ا
اس ZKW �� �	�ز �ہ�ں ہ�"��       "���ے اور;�+��ے 

����*ه� ���ہ   "� zٹ���# ���E#ے +���ں ا*}���>"ر���"ع اور
  )ا�� +�>ہ,���3L+��, �P,داود " (���� ہ"
ر��Eو��=  " ��*هے �Qڑے ہ">���ے ��"  �  >5 ' پ
" ر��������E= ا�%	�����*" اور�]������Q ,#�����ڑه7ے"ا�%	�����* 
�Q[اور�"Cّا� =� �E�*ہ� ر	ے" ا�%Q� ڑه7ے#.  

 �� �ہ ���م ��V� ��Q*رر�"ع   � ے ��* 'پ  رآ"ع آ  -٦
������م ����ے دوران ����ہ د����8  �  ور'پا,X"����< ہ"�����

���Q ر�����E و���m ا�%	���* +��<َء ا�����	�وات    ا�Cّ" :#��ڑه7ے 
و+��ْ<َء +�2َ���W +���  ,و+��ْ<َء +���QE	���  ,و+��ْ<َء ا�رِض

وآ��EC   ,أ��v +����ل ا��]�*ُ    ,أه< ا��Edء وا�	{*  ,oWًء ��*ُ 
 ٌ*��[8 m���,��+\ َ2���:8أ ���	� Y��,  2َ���ْEَ+ ���	� o��:�+ \و

  )+��C( "و\�YhE ذاا�{*mE+ ª ا�{*©,
 ����ر;�Y ��*�� ���ے        ���  ہ ا
 ا�]��ہ   ���� #�Q'پ -٧

��{*ے ��ے    . ��Qے  �{*ے +�ں �CRے >���ے   ہ"Pے
 ز+���   #ہ�Cے ا#�Eے دو��"ں @Qٹ�E"ں ��"     �  'پو��2  
#���H�������#�Q .ر�7Qے #�Qہ��������Q"ں �������"ر�7Qے#�������

�� و����� #����{*ہ  #�����H  'پ,اور����� ���"ر�7Qے
���ے �Qے اور8	�+ہ �ے �"ر#��{*ہ ����� ����2         
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ز����دہ ����ز+�� #����{*ہ �����ے ���Qے    � 'پ ,�ہ���ں
�Q{�����"ر�� Rٹ������������C�@������# ,  �P +ٹ������واور#�������� 

���{*ہ ������  ���Q��# ڑے��	R ےP"ے ہ����P2 د��w��اورد
�ے ���2 ہے� 'پ .  
�{*ے �� ���2 +�ں #����H اور���� ��"ز+��          -٨

و��"ں ہ����Q"ں  اورد, #�ا��X ��QRح ٹ?��� د��7ے ���Qے   
���" #ہ��C¢وں ���ے ا���:�ح دورر�7��Qے ���ہ دو���"ں     

�Q� ��'�¥� 3*�h� �� >��.  
 ےاوردو����"ں ہ�����Q"ں �"����E*ه"ں اور������"ں ���� -٩

ا������78*ال +�ں ر�7������Qے اور�������{*ہ +�������ں   ��ا��������
دو�"ں #��وں ��� ا���Cg"ں ��ے ���ے          , ���ے�Qے

ہ�������C�Q7ں اورا��������Cgں  ,�]�����Cہ ������� ������Xف ہ�����"�ے
�د�7ے  �Q#,     �C+ ں �ہ ��ہ���Cgہ"��ں �ہ ���?< ا��»     ا�

  .ہ"��ں
���{*ہ +���ں ���ہ د���8 #��ڑه7ے  ���� 'پ  -١٠:" m��%[���
Cّ*ك  ا���	و�% ���E�ر ���Q,�ّاo����hwا ���QC"  رے���	ہ 
اےا

اے ,رب +���ں �����3 #����� اور�	��* �����ن ������ ہ��"ں  
ہ ����Q اور���)���C8 v��hہ7 +( ,ا
 ���"+{Qے �x��K دے

�]"ح �ّ*وس رب© ا�	�P?ۃ وا��وح":�ہ7ے "  
, #����� ہ���ے, �����3 ہ���ے�"����5 ����8"ب ����ے ���?���< 
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  )+��C( . ہے �� +��=) >]�7W�;)>�P"ں اورروح
#���Qا
 ا�]����ہ7ے ہ��"Pے ����ر;��Y ���*�� ����ے   -١١

 ��E#ے اP"ہ�� ����� ������ ں #���ؤں  �  #���Q'پ ,اٹ����Qے 
اوردا�����Pں #�������"�Qڑا ,���������Qاس #���ٹ����z >������ے

اورا#������Eے دو�������"ں ہ��������Q"ں �"را�������"ں ,ر�7������Qے
ٹ?��  را��"ں #�  �ں  دو�"ں �ہ�E �ہ    ر�7Qےا�:�ح  #�

#���  �"@Qٹ��E"ں )#��E{ے(اورہ����ہ ���ے ����ے  ,رہ���7ں
اوردوا����Cg"ں �"���	�ٹ �����VCہ �7�����Eے    ,������7ے

���ے اورا��ے   د�8 اٹ���Q ا��Q#  � �Cg'پ ,�Qے
����Q ا�Cّ:" ����ہ د����8 #���ڑه7ے  اور,��ا�����ہ��ے رہ���7ے 

 o����������hwروا,اo��������E	�, o����������[<وا,  o�*واه��������, 
oEي,داود "(,وارز�L+��,z<�+ ��ا(  

+���ے  ,+{�z #��ر�� ;�+��     ,اے ا
 +{Qے �xK دے    
ہ���*ا�2 دے ے +{���J���V�, ���Qت ����� ��;���� �����دے

  .رزق دے+{Qےاور
����7ا���C< 2�ہ ا (اس ر���� ���� پ  '-١٢( �Q�"��� 

�{*ہ �ے �V*رX"�< ���ے �Qے.  
#���ؤں  را���"ں ���� ���ہ�را��7ے ہ��"Pے  ���� #���Q'پ -١٣

 'پ.��Qڑے ہ">���ے ��Qے    �ے #E{"ں �ے ��ے #    
��اءت ������Wوع �������د�7ے  ًا;�����"ر ������Qڑے ہ"�� ����
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 �� �Xح �?"ت �ہ ����ے        �ے و�2  ا��7h7ح,�Qے
���E #ہ��C ر�����X ��� 2ح ���ہ و��hہ �ہ��ں                (�Qے

 دو��3  #ہ�C ر���X �� 2ح    � #�Q'پ ,);�+��ے
���G &���ف ا����E ;���ق  -ر�������Q� 2 ادا�����ے ���Qے

ہ"�� ��Q �ہ اس +�ں #ہ��C ر�����X ��� 2ح ���اءت           
���ے #ہ��Cے ���ہ �"و���hہ �����?"ت ہ"���� ���ہ دP���8ے        

	��ہ اور���ہ وہ X"ا���2 ہ��"��   %������ہ �?]��,ا����7h7ح 
���Q� ,ہ 'پ�����ER  �   ے��� 3���� #ہ���C ر����2 دو

 #ہ���C �   ����� او����ت 'پ اور, �	]��� �����ے ���Qے  
ر����2 ا����E �	]��� �����ے >]��7= ���ہ �"@��"ں ���ے      

 �Q� �7د� �P�E�  .�*+"ں �� 'ہٹ 
 ���Hہ* ���ے ����ے ��ٹ7��Qے �"������ ں   ���� >��5 'پ -١٤

ہ��������ہ ���������Pں ران #�اورداہ�������E ہ��������ہ داہ�������E ران   
�ے ا��Wرہ ����ے        .#�ر�7Qے �Cgہ�دت �� ا�Wاور

اس ا��Cg �"�ہ �"'پ ���?< ��Qڑ3 ر�7�Qے اور��ہ          ,
�د�7ے �����C?���ہ ����Q"ڑP����?Q< 3ے ر�7���Qے ���?���< 

اور��������CgEQR ,ہ��������ے رہ������7ے �������Qے  اورا�������ے 
 وا��� ا���Cg   اور��CgEQR اور�� وا�� ��ے در+���ن      

 اوردر+���ن وا��� ا���Cg ��" ا��g"ٹQے           �	�ٹ ���7ے  
�����E� ہ���VC�������Wہ�دت ����� ا�����Cg ,ے����ے ������ہ +
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�"اٹ���Qد���8 #��ڑه7ے اورا���?� >����5 ا#���g� ���Eہ     
  .ر�7Qے

 ہ	����Hہ ����Hہ* #���ڑه7ے  ���� اس >���C�ہ +����ں 'پ -�١
اور&%��ہ ��ام �"�ہ د�8 #�ڑهEے ��� �����C د��7ے            

ا������م ,ا�7%�����ت 
 وا����CJ"ات وا�:�]����ت  :"����Qے
  zو��آ���� 
ا�����م m���C8, ���E�C8 أ����Q ا�o��[E ور�	��® ا

  Jا��� 
 ,أQ��W* أن \ ا���z ا\ ا
  ,��%��وo��C8 8]���د ا
z�"�  )�C8 vhہ7 +"(وأQW* أن +%	*ا 8]*� ور

اے �]��� , �	���م ���� �	���م 8]���د��ں ا
 ���ے ����ے ہ���ں  
     �?������م ہ����"'پ #�����اورا
 ������ ر�	����2 اورا�����

�م              ,����7ں��ہ�� #��اورا
 ��ے ���E� =��� 5*وں #�
+�ں اس ��ت �� @"اہ� د��7ہ"ں �ہ ا
 ��ے ��"ا            ,ہ"

ا
 ����ے ����E*ے �  ں اور+%	���*����"�P +�]���"د �ہ���� 
  -اورر�"ل ہ�ں

 اس �Hہ* �" �ہ�7�B *C< 2 ����ے @"��� 'پ    ���� 'پ 
� ���Q7# ے ہ��"ں   #���  @���مP"ڑے ہ����Q�, پ'���Q#  � 

را������"ں ������� ������ہ�را��7ے ہ�����"Pے دو������"ں ������*+"ں  
 ��ر;���Y ����*�� ������ے  ہاور@Qٹ���E"ں #����ا
 ا�]��ہ��� 
#�Q&����ف ����"رہ  ,����Qےہ���"Pے ����Qڑے ہ">�����ے  

3 دور�����7"ں اور�]����Q[� ����Qر'�B,;��%���ہ #���ڑه7ے
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  .+�ں ;��%ہ �ے 8�وہ ��Q ��ہ اور#ڑه7ے �Qے
ا����B+�ں ��ٹ7��Qے �"���"ّر�  ���� >��5 'پ ���Hہ*  -١٦

���� ��"ز+��     � ا�:"ر#��ہ 'پ ,���ے�Qے �E#ا 
." اورا���= ���Xف #���ؤں �"�?���ل ����7ے   ,#��7�����gے

  )ا�"داود(
اور���Pں #���"ران اور#�Eڈ�� ��ے در+���ن �����7ے       

اور�]��Q�� ��Q    ,ر�7�Qے    �Qےاوردا�Pں #���" ��Qڑا   
  .��7ے

اور�����E"ں ,اوردا����Pں ہ�����ہ ����"دا�Pں ران #����ر�7Qے 
ا��Cg"ں �"+���7ے اورWہ�دت �� ا�Q�"�� ��Cgڑ3      

 #��ڑه7ے   ���ہ د���8 +���ں)���Hہ*( �	���ز'پ ������7ے اور
 وأ�8"ذ  , +�� L�8اب ا��Q  m��   ��[V إ�o أ�8"ذ   ا�Q�: "Cّے

�����E7; ���+ m®   وأ��8"ذ ,�����E7; ���+ m® ا�	����� ا���*>�ل   
���m +��� ا�	��¯��     ���Q إ���o أ��8"ذ  ا�Cّ ,ا�	%���� وا�		���ت  

  )��Kري"(وا�	��م
ے ا
 +�����ں L����8اب �]������ے #�����Eہ +�������7g ہ����"ں      ا

اورد>�ل �ے ;E7ے اورز�*@� اور+"ت ��ے ;E�7ے         
 اے ا
 +���ں @���Eہ اور����ض –���ے #���Eہ +�����7gہ"ں 
�ے #�Eہ +���7gہ"ں-  

ا���م �C8 � ور�	�® ا
     ": �Xف ه�E دا  ���� #�Q'پ
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�م #�����Qےہہ��آ" ���ور�����Pں ���Xف �Q�  ���Qے ا ��
  .ا�� �Xح ���ے �Qے

�	����ز�"ں �"�����7ہ ر�E���Qے ����� �?����     ���� پ ' -١٧
@�Rہ ����� \ٹ�Q ہ� �ے ذر��ہ ���"ں       ,د�7ے �Qے 

HB?� +�ں ��cہ �"@�ڑ د�7ے  اور ���h 'پ ,�ہ ہ"
���"ار���Q#,   3اس �"����7ہ �����E	���ز#ڑه7ے ���Qے   

��7ہ ��E ��7ے �Qے �Q� �� 3اور�{�وے �� �?ڑ,  

�����"ار�� �����Xف +����Eہ �������ے  >����5 د ���� 'پ -١٨
�?�3 ���    در+��ن �ے �	�ز#ڑه7ے �"ا#Eے اوراس  

اوراس ���ے ,@cر@���ہ ���� ;�&��Cہ ��QR"ڑد�7ے ���Qے  
دور�ہ رہ7ے �C?ہ ��7ہ ��ے ����5 ہ�"�ے ��� �?��              

  .Qے;�+��ے �
 !��EEز��ں �EE#0�7ں EE0ے ���NEEہ ��EEں <پ :�EE  ا9   -ج

  :���١ہ و��8 �0 /�'.ہ
������ہ +7">����ہ  ه�اده�	�����ز+�ں ز������دہ اد   ���� <پ -١

  . �Qےہ"�ے
�ے ���� ���ہ ���E*ا#��Q?�' ���E"ں �"  �	���ز+�ں ���� 'پ -٢

                                                 
 )١/٢٤١(زادا����د  1
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  .�Qے
>��������5 �	���������ز+�ں ���������Qڑے ہ���������"�ے     ���� 'پ  -٣

>�����Q[� 5 �  'پ. ���Qے�7��Qے�"�����">P�?Qے ر
���ے  �	���ز�"�	]� �����ے ����ارادہ �����ے #����Qہ�ں  

      �?Cز�"ہ���	7ے �"�E�������ے ���ے رو���ے ���� 'واز
 �ہ ہ"�C?� �P"�"� ں�+ �?�  .��د�7ے ���ہ ا

 ا+�+����ہ �����"ا#Eے �����E*هے �"ا������ ا#�����E  ���� 'پ -٤
���Qز#ڑ;�ض ��#�اٹ���	ےه���Q� 5 �����م �����ے ,7ے��<

اور>��5 ر���"ع اور���{*ہ +���ں >����ے     ,�"اٹ7�����Qے
  .�"ا��رد�7ے �Qے

Y- 'پ ����       ��ز#ڑه رہے ہ"�ے اور��	�    ���  �����
2 #��"ارہ">��ے �Qے �"�  '��'پH# �� پ'  � 

  .�ہ #ڑے �{*ہ �"�	]� ��د�7ے ���ہ ان �"ا��ر��
 ہ����"�ے �����"اس دوران   رہ����ے�ز#ڑه �	���� ���� 'پ -٦

 ��R<  � ا@�H��P�8ہ ر���U ا
 E8ہ��� '>�����ں ���"'پ  
          �CJ�+�Q#ل د��7ے اور"�Q� ان �ے ��ے دروازہ��

  .#�'>��ے 
�م ����� >���"اب     ���� 'پ -٧���� �	����ز�� ������2 +����ں 

  .ا�Wرہ �ے د�7ے �Qے
 �	�������ز+�ں �"�������������Q# 2������<�� 2"�?7ے  ���� 'پ -٨
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�	�ز+�ں رو�ے �]�Q �  'پ.اور��Q?EQر��7ے �Qے
� �Q�ےQ.  

 �]gE� �Qے �*م �	�ز#ڑه ��7ے اور�]��Q  �  'پ -٩
�ہ"د�����"ں ������  �����ے � 'پاور . ہ����� +�����ں >����"�ے

+��w ��� 2h��Kض ��ے >"��"ں +��ں �	��ز#ڑهEے         
  .�� �?� د��

١٠- �������Q[� ا�������= ہ������� ��������ڑے +�������ں     ����  'پ 
دو�����ڑوں ہ���� +����ں   �  ا�����d'پ7ے اور�	����ز#ڑه

  .�	�ز#ڑه7ے �Qے
���Eہ   !��ز0ے ��+ 0ے ا���ل ��Eں <پ :�E  ا9            -د

  :١و��8 �0 /�'.ہ
�م ���� 'پ -١�������� ��������ے ���������* ����������    #����������Qے 

#����Qہ د���8 #��ڑه7ے   ,�ہ��7ے ���Qے" ا����h�7ا
 "����ر
����Q أ����2 ا������م و+m���E ا������م �]�رآ���2َ  ا����Q�":Cّے 

  )+��C( "��ذا�{�لِ وا£آ�ام 
�"ہ�5���8 ���ے #���� ہ��ے اور�{��z ہ��� ���ے !ے ا
ا

�+�7 ہ�����ے ������ے �cر@������ ا�"��������2 وا\ ہ�����ے  ,
  .اور��¥�� وا�ے 

                                                 
 )١/٢٨Y(زادا����د   1

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ



  ورا�3ق ��ں�
�دات و�����ت ا  
 28 

 �]�����Cہ رخ &������ف ا�������E د���������ٹ7Qے ������ہ   ���� 'پ
ا ا#���E رخ #�Q;��"ًر,د���8 #��ڑه7ے +�L"رہ ا����h�7راور

اورا#����Eے دا�����Pں  ,+����7V*�"ں ������ �����Xف ��������7ے  
 ,��"#7����Qے ��Qے    )رخ ا�"ر (اور���Pں >��5 �ے    

#�Qا#R ���Eہ���ہ ا�"ر+��7V*�"ں ���� ���	2 ���ے ��8�وہ    
�	2 �ہ ���ے �Qے�� 3��  .� دو
���7ے �"���"رج   ;{����� �	���ز#ڑه �  ���� >��5 'پ -٢

  .CX"ع ہ"�ے �= +�CJ #�ہ� ��ٹQے رہ7ے �Qے
 ہ�;���ض �	���ز�ے ����* ���ہ د���8 #��ڑه7ے    ���� 'پ -٣

��z ا�	m�C و��z       ,\إ�z إ\ ا
 و��*� \Q�:"        z�� m���Wے
Y����+\ ����Q �	����  ا�Cّ, ���*��ٌ ا�%	��* وه���"oC8 آ��< o���Wءِ  

و\ +�:��� o	�� 2َ���E+ و\ �Y�hE ذا�{��*mَ��E+ ª   , أ2��:8َ 
ª*��}ہ7+" (ا����C8 v��h ("\و 
\ ,  ���"ل و\ ���"ة إ\ ����

  
 , ��z ا��E	�® و��z ا��h`<       , و\ ��]* إ\ إ����     ,إ�z إ\ ا
+z�� ��J�CK ا��*�َ�       ,\ إ��z إ\ ا
    , و�z ا���Edء ا�%���    
  )+��C"( و�"آ�� ا� �;�وَن

 وہ ,�����v �ہ���ں  ے ���"ا ���"�P +�]��"د  ا
 وا���* آ�� 
ا����� ����� , ����� ����"�����W �P= �ہ����ں  اسا������ ہ���ے

5 ������ ہ��ے   ا���� ���ے   ,�?"+��2 ہ��ے  ��� ����ے 
اے ا
   -��*رت ر�E�Qے وا\ ہ�ے       #��  c�R ہ�وہ  اور
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ا���ے ���"�P رو���Eے وا\    ,>"���"�ے 8:������ ہ��ے   
ا��ے ��"�P د��Eے    ,اور>"�"�ے رو� د�� ہے  ,�ہ�ں

وا\ �ہ�ں اور��� c�8ت داردو��2 وا��ے ��"���ے           
��ا��?� +���*ارC��V+,)   3ہ +�ں دو��Y�h� 2 �ہ��ں د���7     
  )ہ ا�� +�>ہروا) (���ے L8اب �ے ����ہ�ں�?�7

              ��� 
اور@�Eہ ��ے ��زرہ��E اورا2�8�X ��� ��"ت ا
ا
 ����ے ����"ا ����"v����;"�, �P ����ے �������+	?� �ہ����ں

�ے �"ا ��� ��� 8]��دت �ہ��ں      ہ� اس -+�]"د �ہ�ں 
 ���ے ����ے ����ر3 ��	���7ں اور����ر3     �ا��� ,�����ے

ا
 ��ے ��"ا ��"�P        ,ا��Pں اورا�h����� �QRں ہ��ں     ڑ�
�ے ہ��ں   ��� ��E*@� ���   �ہ� Z��B ا��  ,+�]"د �ہ�ں  

  )+��C.(ا@�Rہ ��;�وں �"�ہ ��ت ��C�+ 3"م ہ",
�ے ا#�E ا+2 �ے ��ے �ہ +��7%5 ��ارد���           ���� 'پ  

+��]��ہ ٣٣���]%�ن ا
 "���ہ ہ�;���ض �	���ز�ے ����*    
, 
 �ہ������ں +��]�����ہ٣٣ا
 ا�]������,+��]�����ہ٣٣ا�%	�����*

����ہ ,\ا����ہ ا\ ا
 و����*ہ \�����W= ����ہ "اور'����B+�ں 
 ہ�ہ���" ا�	���C= و����ہ ا�%	���* وه���"����W >���� �C8ِء�*��

  .��ں���"�� 8*د #"را�
 !S^ اوررات �E�!  E0ز ��Eں <پ :�E  اE��� 9ہ               –ه  
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  :١و��8 �0 /�'.ہ
�]5 وا�� �h< اور�7E"ں ��"@�Qہ�       ���� 'پ   -١��w

اور���Bص ��+����ب ���� ���2E , +���ں #��ڑه7ے ���Qے
"�.  
 �`����E ���2 ا��+2 +�ں ہ	��Hہ دس         ����  'پ -٢

���ے #ہ��Cے �Q" :ر����7"ں ���� اہ7	���م �����ے ���Qے  �
�H�8ء  ,+���ب ��ے ���* دور���2       ,2  اور��* دور�� 

اور;{�����ے #ہ���Cے  ,����ے �����* @����Q+�ں دور�����2  
  ".دور��2

 �h< �	�زوں +�ں ;{��� دو�7E"ں ����5        � 'پ -٣
 ا�ہ�����ں � 'پ ,�����ے ز������دہ اہ7	�����م �������ے �����Qے   

�]��������Q� ��������Q �ہ��������ں +�ں اورو���"��hو��������`�
����2E(اور�����h+�ں ان دورا�������QR.  5"ڑ�ے ����Qے  

 �    ���ے ��8�وہ د��gروا���5 �"#ڑه���E 'پ )+¢���*ہ
�ے �]�Q� �Q ���2 �ہ�ں ہے.  

��2E ��ے ���* دا��Pں #ہ�C" ���ٹ        ����  پ ' -٤ ���};
  .>��ے �Qے

 �ہ����ے #ہ��Cے �Rرر����2 ������Q[� ����  2E 'پ -�

                                                 
  )١/٣١١(زادا����د  1
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�� �ے ��*  �ے �ہ��  اور>�Q[� 5 'پ,#ڑه7ے
����   ندو����7Eں ��QR"ٹ >�����ں �"��J��8ے ����* ا    

  .�`� ;�+��ے �Qے
رات �� ا���d	��ز ��Qڑے ہ�"��#ڑه7ے         ���� پ  ' -٦

اور�]�����Q[�.  �����Q ��ٹ����z ��#����ڑه7ے �����Qے   .�����Qے
 ��ٹ��z ��#��ڑه ره��ے ہ��"�ے �  ا�������Q ہ"���� ���ہ 'پ

اور>����5 ������اءت ������ �����Q"ڑ����V+ 3*اررہ >�������      
+?	������< ���������ے اور#������Q��Qڑے  ���������"�Qڑے ہ"

  .�Qےہ"��ر�"ع ���ے
 . ر����2 #��ڑه7ے ���Qے ٨ رات ���� �	���ز  ���� 'پ -٧

�م #������Qد�7ے �����Qے    ����� .ہ�دور������2 �����ے ������* 
&���ف ,#��ڑه7ے��و�:��"ر #+�Q���C�< #���� ر����2 

����B'ہ* �ے�����ے ر�����2 +����ںH���� 7ے���Qے ��ٹQ� . �����
 ���Q[ر����2 ���" ٨ ,#��ڑه7ےر����2 و���٩   >���C�+

اور&����ف 'ٹ���Q"�ں ر�����2 ����ے '����B+�ں #���ڑه7ے 
�م #����Qے   , )ر���Hہ* #��ڑه7ےاو(��ٹ7��Qے��������Q#

 #�ڑه ��� ��ٹ7�Qے       �"�ں ر����Q#  2, اٹQ� zڑے ہ"�ے  
�م #�����Qد�7ےڑ#��� ����Hہ* اور�����م , ه7ے اور�����Q#

  �]���Q 'پ ���� ,�	���ز#ڑه7ے اور ر����2 ���ے ����* دو 
���ت ر���2 و��#�ڑه7ے     +�L"رہ ��\ ��2�h ہ�� #�     , 
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�Q#ےدور��2 ��ٹہ ��#ڑه7ے�ے ��*  اسQ� .  
در+���� رات اور'�Bرات   ,�Wوع رات    ���� 'پ   -٨

رات ���  ":اور;�+���ے ��Qے   7ے ��Qے #�ڑه  +�ں و���  
  )�C8 vhہ3�B' �� ")+7 �	�ز�"و����Eؤ

�������2 ��ٹ�����ہ �]������Q و��������ے �������* دور ����  'پ -٩
������������اءت �]�����������Q ��ٹ����������ہ �� اور ,��#����������ڑه7ے

اور>��5 ر���"ع ���� ارادہ �����ے ���"�Qڑے     ,�����ے
  .ر�"ع ���ےہ">��ے اور

���" �]Cw ���� *��E�� ���Q]��ہ ہ"���� ����       ���� >��5 'پ  -١٠
 ودرد +%����"س ������ے ����" دن +����ں �����رہ     ����C?�

  .ر��2 #ڑه7ے �Qے
 ا���= ہ��� '���2   �ہ{��* +���ںا���= +��]��ہ ����  'پ -١١

  .� &]� ہ"@��"ده�ا�ے رہے �ہ�ں �= �ہ
 �]�����Q رات ������ �	�����ز +�����ں ������' ن     ���� 'پ -١٢

اور�]EC� ����Q*'واز����ے #���ڑه7ے ,�"'ہ����7ہ #���ڑه7ے 
 ������م �"�	]���� ������ے اور�]����Q[� � ����Q 'پ,����Qے 

  .ہC?� ���ے �Qے
����]� ا����� ر����=   "و������� �	����ز+�ں   ���� 'پ  -١٣

-C8ا�?�;�ون   " "ا� �Qأ��*   "اور" �< �� أ� 
" �< ه"ا
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� ,#ڑه7ے �Qے �م #���Qے �" ����  >5 و���ے ��* 
#ڑه7ےاور�����3  " ��]%�ن ا�	�C= ا��V*وس     "+��]ہ  

 E������������Q� ے���*�����������EC�"ہ +������������ں 'واز������������[��+
  )ا�� +�>ہ, ����P,داود ( ".��#ڑه7ے�Qے
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 <پ :�EEEE  اEEEE��� 9ہ  EEEE0ےدن���EEEEہ  -٣
  ١و��8 �0 /�'.ہ

        ���� 'پ   -١��Hہ �ے دن �� �ہ�2 ��¥��� و���	<
�"�ہ���2  �����رJ���B 3"&�2  ������ے ����Qے اوراس

�Q� �Qدرج ذ�< ہ�ں,دے ر� *ER ے�  :ان +�ں 
�2E +"�*ہ ہے>	� * ���� >�w ہ �ے دن  
>	�ہ ��ے دن ا��QR]��س ز��5 ��� ����� +��5%7               *

  .ہے
�ے��EE وا>5 ہے * �W"+�B "� ہ[:B  
�م     ���� 'پ   >	�ہ �ے دن   *�#���dت �ے درود و

 �E}�Q�7%5 ہے�+.  
 ���� >��5 ���"گ +���{* +���ں >	��Y ہ">����ے ���"'پ    -٢

 \�������ے اور��H��������# مان�������� #�������Q, ے� ��������
 ����ے >�����ے ��H�����#�[E+ہ����ہ +]����ر� اورR ����E#ا

�م ان�"@������"ں �������� �������Xف ����������7ے اور�������"� 
 #���������Q`�ت ���������ل اذان  , >���������ے���zے��ٹ�������

B:]�ہ   ��Qڑے ہ"��;�"راً  � اذان �ے ���* 'پ  ,د�7ے
اذان اورB:]�ہ ��ے در+���ن ��"�W)     �Pوع ���د�7ے  

                                                 
 )١/٣Y٣(زادا����د  1
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 +P�E��[Eے >��ے �ے #ہ�Cے 'پ ,)و�hہ �ہ�ں ���ے
��# �J8 �� ن�	� ���g� =ے ٹ�Q� ہ د�7ے[:B.  
������Qڑے ہ"��B:]�����ہ د������7ے #��������Qہ   ���� 'پ  -٣

  B:]ہ د�7ے دو��ا #Q��Qڑے ہ"�� ,د����ٹz >��ے

�"@����"ں �����"ا#Eے �����ے �������5 ہ����"�ے     ���� 'پ  -٤
 ���ہ :"�ہ��7ے اور,اور��W"+�B ���� �?��� د���7ے ���Qے 
��ے �ہ�ے          �Q��� ,��B+"ش رہ�"   ":>5 'د+� ا#Eے 

اور>���G ����ے ��"�����م ������ ,����"اس ����ے ��"�����م ������
  "�"ا�?� >	�ہ �ہ�ں

 ���� �   د���7ے ���"'پ >	���ہ >��B 5:]��ہ ���� 'پ -�
 ,ہ">��� �EC* اور'واز ,دو�"ں '�?�Qں ��خ ہ">���ں   

 ����  �   �� Jwہ �ڑه >��� @"�� �ہ 'پ ���� اور'پ
��?Hں ڈرارہے ہ" ے�.  

 ����Wوع B:]���ہEے�ے�����* �ہ" ا+������*" ����  'پ -٦
 B:]��ہ د���7ے )>���+Y(اور+�J��7Kاور, ���Qے �����ے
  .	]� ���ے �Qےاور�	�ز�"�,�Qے
 >	�ہ �ے B:]�ہ +��ں &�%��ہ ���ام ��"          ���� 'پ -٧

�+� 2�����W و�"ا����C�� ���� *��8 د���7ے اور>��5   ���ا
��� ��م �ے �?� �� +	������U ��� 2ورت ہ�"��             
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  .�" 'پ B:]ہ +�ں ��7 د�7ے ��+YE ��د�7ے
��>2 �ے و��2  ��� ���� ���P<              آ�o  ���� 'پ -٨

 ,�ے >"اب ��">ہ �ے ا#Eے B:]ہ �"رو� د�7ے        
���[:B�Q#    >����	?� �?����ہ ����� ����Xف وا#���G ہ"��ا
 ����Uورت ����ے �����Q[� �   2���% 'پ,;�+�����ے 

�ے ا���ے اور#��Qوا#G >���ے   �[E+, ہ  � 'پ�[:B
 v����:+ ورت ���ے���Uے اور��U�V� ں و���2 ���ے���+

>����5 ������� ;������ہ زدہ ������ �����Q"�ے   ,@����g7h"���ے 
���"د�?7Qے �"&��%��ہ ����ام ���" &��*�ے ���� �?���       

  .د�7ے اورا�?� ��5�w د�7ے �Qے
�م '���ے #�B:]��ہ +���ں ��Wہ�دت   ا
 ���ے ��� ���� 'پ -٩

�ے ا�Wرہ ���ے       �Cgاور ,�� ا�      ����� ]�%� 5<
B:]ہ ہ� +��ں ���رش ��ے ��cول ��ے      #ڑ�� �"ا#Eے   

  .��ے د�8 ;�+��ے �Qے
 >	����ہ #���ڑهEے ����ے �����* ا#���Eے @����Q    ���� پ' -١٠

�������U  اور,>���دور����2 ���2E #��ڑه7ے ���Qے   
 #�ڑهEے   ���R  2Eرر���2 >	��ہ ��ے ���*        �">	�ہ  

��ہ  :" ;�+���ےہ�ں ��ہ    ��	��ہ ا��  ( .د�7ے�Qے�� �?�   
 #�����ڑهے �"�Rرر�������2  ������2E>�����5 +������{* +������ں

  )+�Q@.�<�7+�ں #ڑهے �" دور��2 #ڑهےا@�اور
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���EEE� `'+EEEں <پ :�EEE  اEEE��� 9ہ   -٤
  ١و��8 �0 /�'.ہ

�	�زCJ���+ ��*����8- +����ں #���ڑه7ے ����Qے    ���� پ' -١
  .اور8	*ہ �ے 8	*ہ �]�س ز�5 �� ;�+��ے �Qے

 ��ے >���  � 'پ  -٢��H� ز+�ں�	� ���:hے �8*ا�
����ے #ہ���Cے ����X *���ERق �Q{���"ر�ں �����Eول ;�+�����ے  

 +�����ں �	�ز�����ے ;�����رغ  'اور�����8* ا�����Q�, �%����Uے
ہ"�������� �ے @"2W ہ�� ��ے ��Wو�8ت ����ے         

���ے #��ڑه7ے  �  'پ.���Qے��Bز���	� ���:h���8*ا� 
-%Uے'اور�8*ا�Q� 3 ���ے*C< ز+�ں�	� �� .  

 ������ے >�������ے      ���� 'پ -٣��H������ ������8*@�ہ #������*ل
 'پ ����ے وہ����ں #ہE����Eے #������cہ �:"ر�����7ہ ,����Qے

��"�?��ہ ان د���"ں ���8*@�ہ +���ں (����+Eے @�ڑد���� >�����
�Q� رت �ہ�	8 �P"�(  

 ����8*@�ہ #E���Q >�����ے ����"����اذان    ���� >���5 'پ -٤
�ة >�+����ۃ "وا��+���2 �ہ���ے اور�������  Jہ���ے " ا�����
اور&�%��ہ ���ام   � 'پ ,�	�ز��Wوع ���د�7ے ��Qے   

                                                 
  )١/٤٢٥(زادا����د 1
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 #�ڑه7ے �	�ز�8*�� �ے #ہCے ����* �"�P �	��ز�ہ�ں      
  .�Qے
دور����2 �	���ز#ڑه7ے  ���� B:]��ہ ���ے #ہ��Cے 'پ -�

����ت �%��	��ہ#ہ���C ر����2 +���ں �?]��,���Qے 2�	��� 
ہ�دو�?]����وں ���ے  ,�?]�����ں +���C�< �ہ��7ے ���Qے   

اوران �?]����وں ,در+����ن +�	��"�� ���� و���hہ �����ے   
�ے �"JK+ �P"ص ذ�����2 �  �ے در+��ن 'پ 

�?]��+?	< ہ"�ے �ے ��* ���اءت ��Wوع        .�ہ�ں ہے 
#ہ���C ر����2 +���ں ���"رہ ;��%��ہ ���ے ����*    ,����د�7ے

"�����ا��7�����2  "اوردو������3 ر������2 +�����ں    " ق"رہ
������ او�����ت دور�����7"ں +����ں    –#���ڑه7ے " ا������8ۃ

"�C8رةا�"������#�����ڑه7ے "������"رة ا���������Wۃ " اور "
���اءت ��ے ;��رغ ہ�"��ا
 ا�]���ہ7ے ہ�"Pے            ,�Qے

#�Qدو����3 ر����2 +���ں  ,ر���"ع +���ں ��CRے >����ے  
����اءت ���Wوع #+ , ���Q���C�< #���� �?]�����ں �ہ��7ے 

 اٹ�����z	�ز�����ے ;�����رغ ہ����"�ے �����ے ������*  ,������د�7ے
���"@��"ں ���ے ����+Eے ���Qڑے ہ">����ے اور���"گ     

'پ ا�����Qں وµ���8  ,ا#����E ا#���g< ����Eہ �����ٹQے رہ���7ے   
و��J%2 ;�+���ے اورا��QR ����"ں ��� �?�� د��7ے             

  .اور��3 ���"ں �ے +YE ;�+��ے
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 ز+����  � 'پ ,� ہ"������8*@�ہ +���ں ���"E+ �P]����ہ -٦
  .#��Qڑے ہ"��B:]ہ د�7ے �Qے

����ے B:]���ہ ����8* ����ے +"����Y #��"@���"ں    ���� 'پ  -٧
��"� �����Q� ������ ے >������ےCR�����Q@ ےE�������B:]����ہ 

ا�� �Xح >5 >	�ہ �ے دن ��8*       . ا>�زت د3 ہے  
�� ر2JB د3 ہے ��ہ >	��ہ ���         �"اس #ڑ>�Pے  

�	����ز+�ں �����W= ����ہ ہ���"ں اور&����ف ����8* �����       
  .����ں �	�ز#�ا��h7 ����ں اور�ہ��� �	�زادا

�8*@� ہ >���ے و��2 ا��= را��7ے ��ے             ���� 'پ   -٨
  .ےدو��ے را�7ے �ےوا#G '�ے �Q >��ے اور
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Y- �K b6�� ہ` 0ے�c رج��  
  ١<پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ

���"رج @���ہ� �ے+"���Y #���'پ   -١ ���� 3c���� ے���  
+����ں �Rدر@���Q��ٹ7ے ہ���"Pے +����{* Pے ہ"Pے@Q]����ا

\ ��H�����Pں '���ے ���ے ����* 'پ ���ے    .ے���+ *}���+
#ہ�C ر���2 +��ں ��"رہ        ,#ڑه� ;"رًا دور��2 �	�ز  

�وت ����� *����EC�رہ �¶واز"����� >�����"X =ہ اورا���������%��;
�;�P���+,  ����� ر���"ع >���"X�Q#ے  ,اور���#�Qر���"ع 

����?� ���ہ �����م   ,����اٹ���Q اورد�����= ���Qڑے رہ��ے   
   �Q� �� ے�ر�"ع �ے ���اٹ��Qے ہ�"Pے   ,#ہCے ���م 

" ر��Eو���= ا�%	��*,���	Y ا
 �	��� �	��*ہ"���ے � 'پ 
#�������Qاءت �����Wوع ������ #X�Q"�����< ر�����"ع    ,�ہ�����

�Q��J���7K+ ے����#����Q'پ ����ے ,������>"#ہCے ر����"ع 
 ���Qاٹ��#�Qدو���3  ,{*ہ ��� اور�	]� �,ر�"ع �ے 

ر����2 +���ں ����Q #ہ���C ر����2 ہ��� ���� ���Xح �����       
������"اس ������Xح ������ے ہ�ر�������2 +������ں دور������"ع  ,

*}����	�ز���ے ;���رغ ہ��"�ے ���ے    , ہ��"Pے ےاوردو
  . �ے ا�= ;��J و�B ·�C:]ہ د���  ��* 'پ

                                                 
  )١/٤٣٣(زادا����د 1
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ا
 ����  ���ے ���"رج @���ہ� ���ے +"���Y #���   ���� 'پ -٢
�م 'زاد &���*�ہ اور,د����8 وا�����h�7ر,�	����ز ,ذ��������w 
  . ہے�� �� �?� د���ے
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!��زا�#NEE.�ء ��EEں <پ :�EE  ا9    -٦
  ���١ہ و��8 �0 /�'.ہ

B:]����ہ �����ے دوران +E]�#�ہ����� ������رش    ���� پ ' -١
'پ >	�ہ �ے 8�وہ ��Q ���رش     ,5CX ���ے �Qے  

5��CX ����� ے��Q� {* +���ں , �����ے�ح 'پ +�����X ����ا
��ٹQے ہ"Pے ��Qے اوردو��"ں ہ���ہ اٹ����Q اور���رش            

�P�+�; �8ے د� 
  .�ے ��ے ا
��Q  ا�Cّ":رش +�ں �ہ د��8 #�ڑه7ے ��Qے          ��  ���� 'پ -٢

  �Hوا��� m��	P�Q�8]���دك و vِ���وأ��C� oِ���ْ*ك  ,ر�	m��7 ا
 2َ��ª�	داود(ا�" (Cّا�  �ً�����+ �ً�����+ �ً��d��+ُ ���d�w �EV������Q ا

  ).داورد" (�8>ً� �U��w �ً�;��, ><'��wر
ا#�������Eے ��������E*وں اورR"#���������"ں !ے +���������ے رب ا

اورا#������������E ر�	�����������2   ,�"��������������اب �������������دے 
�دے�Q#"�����, Q�"�����ہ � ز+������ �"ز�����* اور+�����دہ و

  )داود(��دے
ا������� ������رش ������زل ;�+����� >����"  ! اے +������ے رب

��B"ب ���]cہ ا@����ے وا���� و�c��+,   Y��hے دار,+��*د@�ر
                                                 

  )١/٤٣٩(زادا����د 1
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 اور>����C*3 ������زل �����Uر ر������ں �����ہ ہ����" �x����K ہ"
  )داود(.;�+�
>��5 ����دل ���� '���*ه� د�?7��Qے ���"Rہ�ے   ���� 'پ  -٣

����ے ) ���H�����#(   اور'پ  ��ہ�ہ">������ے ����ے '�����ر
>��7��g�,  5ے) د�?E��Qے(#����Qے  '@��ے  اده�اده���
 ����"'پ ����� ���B"ف و@Q]�اہ���ٹ �ے �����7g�����رش ہ���"

���" B:���ہ +%���"س   �  ��"�?��ہ 'پ(دورہ">����� 
  ).ہ"�� �ہ �ہ�ں �ہ ��رش L8اب �ہ ہ"

ہ���� ا�Cّ":>���5 �����رش د�?7���Qے ����"�ہ7ے   ���� 'پ  -٤
�ّ&��;���["  

 
  ).�C8 vhہ7+ ( .��رش �"��E� xK� Yhاس !اے ا
اورا#���E ��ڑاا����رد�7ے �����ہ >���� +]���ر� #�����رش    

��]5 در��;�2 ����       ��ے اس �  'پ.#��� #�ڑے �� ���
 ".ہ ا
 ���� ����زہ ������ ��	��2 ہ��ے ���"@���� �"�ہ��� ���ہ 

)�C�+(  
�-  5��<  �7gہ ����ام  ز����دہ ����رش ہ��"�ے���%��&"� 

��ے د��8 ���وا�ے ��"    �  ا��ے ر��Eے ����Cے 'پ     
�����Q ا�Cّ:"�����ے ������ے �����ہ د�����8 #����ڑه7ے      اس �'پ 

 �����E�C8 \و�����Eا��"�,Cّا�ّ¥�����اب  ا� -����C8 �����Q, وا¸آ�����م
ا����� "(و+�E����2 ا����H{�, و�:���"ن ا�ود����®,�ل وا�{]���,
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z<�+  
, ہ"اورہ	���رے او#����ہ ہ��"  ہ	���رے ارد@���د ! ے ا
ا

واد��"ں ��ے 8���ے       اور اے ا
 ٹ�C"ں اور#ہ��ڑوں    
v��h 7+ (.+���ں اوردر��7B"ں ���� >��ڑوں #�����رش ����  

  )�C8ہ
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!��ز�3ف ��ں <پ :�  ا9 ���ہ       -٧
  ١و��8 �0 /�'.ہ

����X 2E]�ہ    ���� �	��زB"ف +���ں 'پ   -١ ��� ���Q� ہ���
 ���ے اور�]��Cہ ���ے در+����ن  �  ���ہ >��5 د��W	� 'پ 

 �� ا�7*اء ����ے اور'پ      � ہ"�� �" �	�م +�C	�ن 'پ    
 ������V� ں +����ں"h���&ں �"دو"��	C����+ ےQ�����# ےE���#ا

'پ �?]���������ہ7ے �������"وہ �������5   .��������د�7ے �������Qے 
'پ ر����"ع �����ے ����"وہ ����Q ر����"ع   ,�?]�����ہ7ے  

#�Q'پ ���اٹ��Qے ��"وہ ��5 'پ ��ے ����ہ         ,���ے  
��اٹ��Qے, Cہ           #ہ�#ہ���� ��ے ��"گ 'پ ��ے & �

3 &� وا��ے د�W	� ��ے           اور �{*ہ ���ے ���دو
دو����3 ر����2 � >��5 'پ ,+��Q� >����Vڑے ره��7ے

3 &�� وا���ے       �������ے ����ے ���Qڑے ہ��"�ے �"دو
ہ�"��#ہ�Q�   �Cڑے  #��Q  ,ا#Eے دو�"ں �{*ے ���ے   

    ��& ���Cے >����ے اور#ہ��CR ہ +���ں��g< ���� ��&
3 &�� وا���"ں ���� >��gہ   ����وا���ے #����Qے '��دو

 ��� ;�`�2C دو��"ں ��"         ����ہ #ہ��C &�     ,�ے ���7ے  
                                                 

  )Y١٠/١(زادا����د  1
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3 &� وا��ے ���Q 'پ    ,��&< ہ">�Pے�� اوردو
ا�� ��Xح >�5 'پ      ,�ے ���ہ دو�{*ے #�>��Pں    �

             دو��3 ر���2 +��ں ر��"ع ����ے �"دو��"ں &�
وا�ے #ہ�C ر�����X ��� 2ح 8	�< ����ے اور>�5              
3 &� وا��ے             ���'پ �Hہ* ��ے ���ے ��ٹ7�Qے �"دو

اور#��Q'پ ��ے ����ہ ��Hہ* +��ں          ,دو�{*ے ����7ے 
�م   , �ے����W= ہ">������اس ���Xح ���5 ���ے �����ہ 

  .#���Qے
٢-       2	�� 3���ا@�دW	� �C[ہ �ے �{��Pے ���� دو

: �7�����Eے >	����78ں  دو�  ا���"����Q[� 2 'پ ,ہ"���� 
ا�= >	�28 دW	� ��ے +C���Vے +��ں ��Qڑ3 رہ��7         

��ہ   ,اوردو��3 >	�28 �ے ����ہ 'پ �	��ز#ڑه7ے        
� >�����   @���وہ ا���= ر����2 �	���ز#ڑه   ��R G#وا����, 
�����ہ دو����3 ر����2 اوردو����ا@�وہ '����'پ ���ے 

�م #��Qد�7ے اوردو�"ں @�وہ ا��=        �#ڑه�Q# �7'پ 
  .ا�= ر��2 ��* +�ں #"ر3 ����7ے 

دو>	�����78"ں +�����ں �����ے ا�����=    ����  �]�����Q 'پ -٣
اوروہ  ,�"ا�����= ر������2 #ڑه����� �������Qڑے رہ����7ے  

 'پ ���ے ���ے #��"ر3 �����ے دو����3 ر������B 2"د
 وا#�����������CR G ر������"ع ��������ے ������ے #ہ�����Cے ہ������ 
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�������<, �������ہ #�Qدو������3 >	�2����8 '������'پ �����ے 
>���5 'پ ����Hہ* +�����ں    ,�������� دو�����3 ر�����2 ادا  

'پ ,��ٹ7��Qے �"���ہ اٹ��z ��ا���= ر����2 #��"ر3 ������ 
  zہ* +���ں ��ٹ��H���    ا�7¥���ر���ےاوراس ���ے �?�����ا

�م #���Qے �Hہ* #ڑهEے �ے ��* ان�  .�ے ���ہ 
 ا���= >	�2��8 ���"دور���7ں #ڑه��� �  ]��Q 'پ آ -٤

�م #���Qد�7ے #�Qدو���3 >	�2�8 '��� ��"اس          ��� 
�م #��Qد�7ے�"��Q 'پ دور��  .�2 #ڑه���

�ے ���ہ ا��= ر����Q[� �   2 ا��� ہ"�� �ہ 'پ  -�
��ا���= >	����CR 2��8 >����� اورا���= ر����2    #��ڑه

��"   #�Qدو���3 >	�2�8 '��� ��"اس       ,�`� ��ہ �����    
  �����Q� پ ا�����= ر������2 ہ����� #ڑه������ے اوروہ' ����Q�

���Xح 'پ  ���"اس ,دو����3 ر����2 ���`� ���ہ ������   
�� دور���2 #�"ر3 ہ">���� اور��8م �"@�"ں ���             �

  .ر��2 ہ"��ف ا�= ا�= &�
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   ��ں���S`  ��ہ�eو��( 0  -٨
  ١<پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ

����� ���V��Xہ    ���� >����Eزہ ����ے ����C�Cے +����ں 'پ    -١
ا�7ہ��P ��+< اور�	�� م دو���3 �"+�"ں ��ے ���?�<             

 �Q� C7K+,7ہ داروں    +�ں +��2 اوراس  اس�Wے ر��
���ے �����ہ ����� ���C"� اورا����7ام ���� #��"را #��"را    

  ����@ ���Qظ ر����%����Q�.  ہ 'پ��������� �  +����� ���ے 
و&�2 اور�"��ہ    ,�C"� ذ��'�Bت  �Wوع ہ� �ے  

��ے   اوراس,ہ*ا��E[+�# 2 ہ"���   وا��h�7ر���ے ��   
#�س +">"د �"@"ں �" �?� د�7ے �ہ ����5 ا�	�"ت       

���� �����VC " \ ا���ہ ا\ ا
"+����� ���" �C	��ۂ ��Wہ�دت 
3 ���م       ���ہ �C	ہ �X]ہ ہ� اس    ,���ے رہ�ں ��B' ���

  .ہ"
���ے  �+���ں ا
 ��� +��CK"ق � 'پ  -٢ 5����# �`��� 

�ے ز��دہ �	* ����ن       اس ز��دہ را�U اور   5� ��
اورا#�Eے ��g< 2�Kا���اہ�� ���        ,���ے وا��ے ��Qے    

ان #�2Vh�W و��+�� اورر���       ,+"ت #��'پ رو#�ڑے      

                                                 
  )١/٤٧٩(زادا����د 1
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>]?���ہ 'پ ����� دل ا
 ����� ,�������Q'پ ����ے ا������ ������
ر�����U وE����W"B"د3 �����ے #�������Q اورز������ن �����ے   

 :'پ ��ے �ہ��    اور ,�>�ر�Q� 3   �	*و��E اورا
 �� ذ��   
"� Q?�' =Wرہ�ں    ے�� =Wں ا�,   ���g	w ہ�ے اوردل  
�����ے ہ	�����را    ������?� , G����< ہ����� وہ����� �ہ����7ے ہ�����ں

  )+�C8 vh7ہ( "."#�ورد@�ررا�U ہ
�R« و#?�ر اور�"��ہ    ,'پ رB��روں �"�"ERے     -٣

و+��� �ے ذر��ہ 'واز�EC* ���ے �ے +YE ;�+� �ے         
  .�Qے
����X 2E]�ہ ���ہ ����Q ���ہ +���2   ���� � ������ �]�  -٤ ����

ا�ے �w�<   .�*;�� +�ں >C*3 ���ے�Qے   �� �{ہ�cو 
اور�����h* �����ڑوں +����ں ���g�"[���W"B,  ����hے,د����7ے 
  .د�7ے 

����X 2E]��ہ ���ہ ����Q ���ہ >��5  � �]��� ������  -� ����
>�Pے �"ا�?� Rہ�ہ ��QRد��� >��Pے        �"�P ا��V7ل ��  

  .ا�?� '�?�Qں �E* ��د�P�< 3ں,
  .+�B �� 2"د �"�ہ ;�+��ے� ��� او��ت 'پ  -٦
� +��]ہ ��� �w�< د��Eے     +�2 �"��� �� #�  ���� 'پ -٧

      v��:+ ل �ے��B ورت   (وا�ے �ے��U 5��( اس
 ����w�< د�����Eے ������ �?����� د�����7ے   �����ے ز������دہ ������ر 
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اور'3�����B +��]����ہ ��;"را������7	�ل �������ے    ,�����Qے
  .�"�ہ7ے �Qے

+���*ان >��E» ���ے ��Wہ*اء �"��w�< �ہ���ں    ���� 'پ  -٨
اورہ�����Q7روزرہ و�����wہ ا��ر��ا�����   .د����7ے ����Qے 

 ���Q   اور�	�ز>��Eزہ .��ڑے +�ں �*;�� ��د�7ے �Qے    
  .�ہ�ں #ڑه7ے �Qے

���ے �����2 ا����ام +���ں +����ے وا���ے ���"   ���� 'پ -٩
اورا���ام   ,#��� اور���3 �ے �ہ��ے ��� �?�� د���          

ہ��� ���ے ����ڑے +���ں ا���ے د;��� �����ے ���� �?���         
�����gے اور�������QRے ���ے   اورا���ے ��W"B]",د����

 ���+�; YE+.  
�2 �"اQRے اور���h* ���ڑے         -١٠�#��+�2 �ے 

رز��دہ +ہgEے ��h� ��    ��h #ہ��Eے �� �?� د�7ے او      
�ے +YE ;�+��ے �Qے.  

اورا@�������QR �h"ٹ������ ہ"������� اور#�����"رے ������*ن   -١١
���QRد�7ے   ��� ���    �"���QRے �ے ��&�ہ"�� �"اس   
  .اور#�ؤں #�@�Qس ڈال د�7ے �Qے
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��( �K!��زKڑهJے ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8         -أ
  �0١ /�'.ہ

 +����������{* +����������2 ����������� �	�ز>����������Eزہ   ���� پ ' -١
�ت 'پ �ے +�{* +�ں     ���او� ,�ے��ہ�#ڑه7ے �Qے   

�Q� ہ �ہV��X �	Pڑه� ��?� �ہ '#?� دا# �Q�.  
 �   �	�ز>���Eزہ ���ے ����ے >���P"��� 5 +���2 'پ  -٢

����  :"�ے ��+Eے \�P >���� ��"'پ در��;�2 ����ے          
ا@����اس ) ����C8 v���hہ7+" (اس #�����"�P �����ض ہ���ے؟

#�������"�P �������ض ������ہ ہ"������� ������"اس #��	������ز#ڑه      
د�7ےاورا@�����ض ہ"���� ���" ��B"د ���ہ #��ڑه7ے �C?��ہ     

   .  ��ام �"�	�ز#ڑهEے �� �?� دے د�7ے&%��ہ
  >�d� 5ت ;7"��ت �� و>ہ �ے �]�� �����   ��?�
�ے #�س دو�2 '@�� �"'پ ��U*ار#��	�ز>�Eزہ       �

 ��"�?��ہ 'پ اس +���ل ���ے ذر����ہ اس,#��ڑهEے ���gے
 ���� �����ہ اس اوراس,���� ����ض ادا ;�+���د�7ے ���Qے
  .�ے ور��ء �"دے د�7ے �Qے

�	�ز>��������Eزہ ��������Wوع ����������ے   ���� >�������½ 'پ  -٣
�?]���ہ7ے اورا
 ��������- ������ �	����*و��E �������ن   �����"

                                                 
  )٤٨٥ /١(زادا����د 1
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�	�ز>������Eزہ +������ں 'پ  .اورد������8 ;�+�������ے,��������ے
اور#��� �?]����ں ���Q 'پ       ,�Rر�?]���ں �ہ7ے �Qے  

  .�ں�ے ���2 ہ
 د���8 �����ے ����  Z����B+���2 ���ے ����ے   ���� 'پ  -٤

��ہ د��E<    ��8زہ +��ں   ��ے  � 'پ , �?�� د��7ے ��Qے   
�Eل ہے   #ڑه"VE+":Cّا�     ��E7�ّ+و �E�ّ%��hwو&�� ,ہ� ا ����

ہ��� َ+��ْ�  ا�Cّ,و���Wہ*�� و���E[P�w ,وذ������ وأ������d , و�]������
�م     �و+� �"ّ;�7َہ +�q;"7; �Eہ  ,أ���7َہ +�E ;¯��ہ �C8 ا£

" ہ��� \�%�+���E أ>���ہ و\ ����E7h ����*ہ ا����C8,Cّ ا£�	���ن 
) 3L+��,�P���,ا�� +�>ہ(  

�ے اس د�8 �� #ڑه�Q� �E ���2 ہ�ے          ���� 'پ:"Cّا�  ��Q
 z����hwا,z��	وار�,z��;�8وا��8,و z��E8 ,z���ُcُ�ُ وأآ���م ,

   zCB*+ُ Yª�واw�zC ���	�ء وا�iCdّ وا�]�ِد و�z�Vّ +��      ,وو
            G�*ّب ا����� +�� ا��"�dا� -VّE�ُ �	آ ���:Kا�,  z��ْ*ِ�وأ

وزو>��� ,وأه��� ����Bا +��� أهz��C  ,دارا ����Bا +��� دار�
  z��<ا +��� زو����B,     ابL��8 ���+ �L��8وأ ®��E}ا� z��CْBِوأد

�[Vا�,�Eاب ا�L8رو)"�C�+(  
���ے �����ے #���س    +���ں +���د�	�ز>���Eزہ� 'پ  -٥

  .اور8"رت �ے و�[ +�ں �Qڑے ہ"�ے �Qے
 �������ے ������� �	�ز>������Eزہ �������Q #�����ڑه7ے � پ' -٦
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اورB"د����H �����ے وا���ے اور+���ل �Ew	����Q�,    2ے
 2���B ر3(+�ں"R(        زہ��E<ز�	ے وا��ے #��'پ ���� 

  .�ہ�ں #ڑه7ے �Qے
 �ے �]�Cہ >ہ�Eہ �� >G �8"رت ��"ر>�   �  'پ -٧

  .��� @����Q اس #��	�ز>�Eزہ #ڑه�
�	���زہ >���Eزہ  P�w]����ہ ���ے �{����W ����   ���� 'پ  -٨

���E2 ہ���ے �����?� 'پ ہ�+�����ے وا����ے �����    �#ڑه������ 
  .�ہ�ں #ڑه7ے �QےP�w]��ہ �	�ز >�Eزہ 

����X 2E]��ہ ���ہ ����Q ���ہ >�����E< 5زہ  ���� 'پ  -٩ ����
���� �	���ز ��QR"ٹ >����� ���"'پ �]�#�>�����#ڑه7ے      

  .�Qے
0ے �#��.ہ ا��Eر��ں <پ :�E  ا9     دg` اوراس  -ب

  ١.ہ���ہ و��8 �0 /�'
��� +�	�"ل ����Qہ �	�ز>��Eزہ ��ے           ���� �]� �����     -١

 ��ے            ��* �]���7ن �= اس   ��H�� ے ' @�ے #��*ل��
��"ار3 وا��ے �"@�"ں ��" #���Qے           اور,>��ے ��Qے  

اور#�*ل ECRے وا�"ں �"����5     ,7ےECRے �� �?� د�   
 ���� �ے���Rہے وہ #����Qے ہ��" ,د���7ےرہ��Eے ���� �?���  

                                                 
 )٥٠٢-١/٤٩٨( زادا����د 1
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 +���c��"�� 2ے   �   'پ- ��� ����Pں  �ےدا��Pں ہ�"  ,'@�ے 
  .�� �?� د�7ے>��ے 

 �����ہ  ���� >�����Eزے �����"ر�EQے �����ے #ہ����Cے 'پ    -٢
  .��ٹ7Qے �Qے

�ے ���2 ہے �ہ 'پ ��ے ���+Eے ��ے       ���� 'پ   -٣
���ے ����ے ���Qڑے ہ��"@�ے  >�����E< 5زہ @��cرا ���"اس

اور��ہ ���Q ����2 ہ�ے        ,اور�Qڑے ہ"�ے �� �?� د���     
  .�ہ 'پ ��ٹQے رہے

��X 2E]ہ ��ہ ���Q ��ہ �CX"ع ';��7ب              ���� 'پ   -٤ ��
اورزوال ���ے و���2  اور���wوب ';���7ب ���ے و���2    

  .+�دے �"د;� �ہ ��� >�Pے
��Q� 2E �ہ ��ہ �]�����C اور@ہ��3            -� �Q� اور�ہ

�Q*وا�ے اور+�دے ��ے ���ہ��ے اور#����7Pے ���          
  .>gہ ��Hدہ ��وا�ے �Qے

د;� ���ے و���2 ������ #������� �]�  +����2   'پ -٦
  .ے���Q+ٹ� ڈا�7��ر�½ �>��5 ��� 

 �  اور>���5 د;���� ����ے ;����رغ ہ">�����ے ����"'پ -٧
�س �Qڑے ہ"��+�2 ��� ����2 ��*+� ��ے       �]��ے # 

����  ����ے د�8;�+����ے اور&��%��ہ ����ام ���"��Q اس  
  )داود(.�Qے�?� د�7ے
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٨-  ������ ���[� ����  zے �]����ے #���س ��ٹ�����  ���Eڑه#��
  .اور+���VC�"� 2 ���� ���2 �ہ�ں ہے

 +���2 ���ے ����ے ������8*ہ ا��8�ن و+���Eد3    ���� 'پ -٩
�ے +YE ;�+��ے �Qے.  

�ں <پ :�N���     �Eے  6
��#�ن اور��e'( 0ے     -ج
  ١ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ

١- *��EC�"� وں���[� ������,���E� ���?#  ����,���E��� , ان #��]��ہ
�����E�, ������ ���[� ں�c���R 5������2E �ہ���ں  ���� ���ہ  ����

��Q.  
�ے ��`�ت ��C8 ر��U ا
         ���� ا�= د;�ہ 'پ     -٢

���ہ  �����}�Q	� ���� ���Xف  ��E8ہ �"���ہ �?��� دے ����  
��"J� G����������������< ہ	�ں  و+{�����������������Q?د�"�����������������
�?������������Qں د >�����������"او��� �]������������,ا������������?"+ٹ�د�ں
ا�">ہ �ے �	�م ��EC* اوراو����        ,ا�?"��ا����د�ں
���X 2E]�ہ      'پ ���   ��ا������ اور �]�وں �" ہ	"ار   

  .ہے
 ��	���� #���اس , �����gے   ���ے �]�#�R"����  ���� 'پ -٣

����ے +Y���E   #�����7]ے �%���������ے  س اورا������ے
                                                 

  )Y٠٤/١(زادا����د 1
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ا�]��7ہ 8�+��2 ���ے ��X"ر�Q7#�#ر�EQے  .;�+����� ہ��ے
  .�� ا>�زت د3 ہے

ان , @�����ہ �������Eے �����ے �]�����وں �"�����{*ہ ���� 'پ  -٤
#��Rا���wں �����ے ���ے +Y��E ����� ہ��ے اوران ���ے      

  .���ے وا�"ں #����P�+�; 2E ہے
�����ے �]�����وں ������ �����Xف رخ �������ے    ���� 'پ  -�

 "�E�� ��� (  ��[� � *��8 �]� (ا#�E �	�ز#ڑهEے اور
  .��Eے �ے �YE+ �Q ;�+��� ہے�
�2E �ہ ��Q �ہ �]�وں �� �"ہ�� �ہ          ���� 'پ   -٦ ��

اور��ہ ہ�� ان   ,ا >��Pے ��ہ ا�ہ��ں رو��*    �� >�Pے اور 
 اور��ہ ہ�� ان    ,اور�ہ ٹ�= �P��< ����gے     ,#���ٹP�<�Qے

���ہ ا�ہ���ں  ( ���� اس ��W*ت ���ے ��¥���� ���� >���Pے    
�{*ہ @�ہ �P�< ����Eے.(  

��X 2E]ہ �ہ ��Q ��ہ &�%��ہ ���ام            ���� 'پ   -٧ ��
 ��ے >���ے       ��H� وں �� ز��رت �ے ��ے�[� ��

 , ا���h�7ر���ے ��Qے   Pے�ے ���ے دQ�     ��8ے اوران 
���ے ��ہ د��8 #�ڑهEے        ے  �ے وا��ے ��    اورز��رت �� 

ا����م ��C8 � أه�< ا��*�� ر+��      :"�� �?�� د��7ے ��Qے     
  ��	C�������	وا� ��E+¢������	ا�,  ������� � 
وإ�������� إن �������Wء ا

  )+��C"(ل ا
 ��E و� � ا���;�®��¯ ,\�V"ن
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"E+"+       ں ��ے اہ�< د���ر"��	C�+�7    !ں اور+����# ���
�"ہ� �� ��ے +E�Cے       اور�ے W= ا@�ا
 �ے �Rہ�    ,ہ"

�ے ا#�Eے ���ے اور�	ہ��رے ���ے          ہ� ا ,وا�ے ہ�ں    

  )+��C (.�8;�2 �� د�8 ���ے ہ�ں

 ���ے +�������2 ����X 2E]��ہ ���ہ ����Q ���ہ     ���� 'پ  -٨
���Q@, �?���� 2���cوا���"ں ���� ��2���c �����ے ���Qے  

���� اور�]�#�����  �?{��� ہ"و����V+ 2ر�����ےآ��ے ��ے
 �� ا��"ہ  �  دو��g< 3ہ >	Y ہ"����'ن #ڑه�E 'پ

  .���Q�Eہ �ہ�ں 
٩-   ������ ��[� ����  2E����X]�ہ ���ہ ����Q ���ہ +���2  ���� 

�ے @��Qوا�ے �"@�"ں ��ے ���ے ����Qے و���wہ ���               
�C?ہ +��2 ��ے اہ�< ���Bہ ��ے ���ے             , ���ں ا�7¥�م �ہ 

��PںQ� ے �� ا�7¥�م ���ے ا�ہ�ں��Q� گ"�.  
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<پ :�E  ا9     ز�0ة و:E+�6ت ��Eں     -٩
  ���١ہ و��8 �0 /�'.ہ

  

 : ز�0ة ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0/�'.ہ-أ
"ة ���� ا�7ہ����P ��+��< ������ �¥���م   ���ے ز���� 'پ  -١

����  اس,���ے و>��"ب ���� و���2     اس.#���x ����� ہ��ے  
 ,���� #�وا>��5 ہ��"�� ہ��ے   ,���ے ����Jب   اس,+��V*ار

ان ���5 ���� #��"ر3  -,اورا���?ے +���Jرف ����� ہ���ں 
 +��*اروں اور+�?�E"ں ��ے     -و2��U ;�+�د3 ہے  

   ���Qور��ت ���� #��"را #��"را �%���ظ ر����Uاور ���J��+
ا��C������� ���E ���ے اور+����*اروں ���ے +���ل +���ں .ہ��ے

وا>���E���7< ������ 5ے ����ے ;�����Vوں �����     ہ���� ز����"ة 
  .�Uورت #"ر3 ہ"�?ے

�"ز���ة   �� ���X 2E]�ہ ��ہ ���Q ��ہ >�G      � 'پ  -٢
�"ز������"ة د������*�7ے ������Qے  ��+������v%7 >�������7ے اس

         G�< ����� ال"� ZKW ��ا� �P"� ے� اورا@�'پ 
 ����� ������2 ����ے �����رے +����ں �ہ����ں >�����7ے ����"اس  

                                                 
  )Y/٢( زادا����د 1
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���"��Q ���ہ ����7 ��د���*�7ے ���Qے ���ہ اس ز����ة +���ں      
ور7��X"ر�	��P ���ے �ے ����< ZK�W ���         +��*ارا

  .اس +�ں  �"J� �Pہ �ہ�ں ہے
8���ے     � 'پ  -٣ G�< ہ�� ��Q� ہ �ہ[�X �8دت ��

            ����V� ں��+ ��V%7�+ ہ"�� وہ�ں �ے Y	< ز�"ة ��
اور>"ان +�ں �V��� �ے ���* �� >����          ,���ے �Qے 

  .�"ا�ے +gE"ا��دو��g< 3ہ �V��� ��د�7ے �Qے
"ں اور;��CJ"ں  #R"� ��C+���8, ��CQ"#����"ں � 'پ  -٤

ہ��   >��ے ���ہ�3 ا+�"ال ��ے +���?�� ��� ��Xف             
  .��Q{7ے �Qے 

 اورا���g"روں ���ے +����?��    �Q{��"روں�  'پ -�
 ��"��Q{7ے  ے�ے #�س #CQ"ں ��� ا��*ازہ ����ے وا��     

ہ �������� ������Q �����ہ اس +�����ں �����Q� �����E7ےاوروہ ا�����*از
v���, #��P' >��Qے @��� )  &���ع ���� ہ"���� ہ��ے ٦٠و���v(و

���������ے ة +�����7 ' ز���" ان #��� ���ے +:�����Q# vا
  .�Qے
��X 2E]ہ ��Q ��ہ 'پ ��"ار3   � �]� ����  -٦ ��

�م   ,����ے @���Q"ڑے ���w 2 ����ے+*���B,  د����ے ����ے\
�]�c"ں اورا��ے �	�م #�CQ"ں ��ے       ,��Bاور@*هے

ز��"ة ��ہ ����7ے ��Qے >"���#ے ���� ذ���Bہ �ہ��ں ����ے       
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ا�]���7ہ ا�g"راور�Q{���"ر+�ں ����ے ز����"ة  ,>�����?7ے
+�ں ;��ق �ہ��ں ����ے       ��� اورH�B= اور  ,��7ے �Qے 

  .�Qے
ا�QR ا�QR +�ل +�ں ة �� +* '�� ز�"�  ���� �]� -٧

    �Q� 7"ر�ہ��C?ہ او��[ در>�ہ ���        ,��QRٹ ��Eے �� د
  .+�ل ��7ے �Qے

 ے &�*�ہ ���  &�*�ہ ����ے وا��"ں ��" ا#�E     � 'پ  -٨
-,ہ� +�ل �� ��+�ن ��B*�ے �ے +YE ;�+��ے �Qے        

ا@��"���V; �P�� +��*ار�"&*�ہ �� +�ل ہ*�ہ ��ے        
ا>��زت د��7ے    X"ر#�د��7 �"'پ ا��ے �E����Qے ���         

  .Qے�
 +�* +��ں   ےة و&�*�ہ ��  '�]��Q[� ��Q ز��"   � 'پ  -٩

��ے +���C	��"ں ���ے ;��P*ے اورر;���ہ� ����+"ں ���ے   
اور�Uورت �ے و��2 'پ     , ��ے ��ض ��7ے �Qے   

  >�����ہ 'پ . (ة و�2 �ے  #ہ�Cے ���7ے ��Qے   'ز�"
 �ے �`�ت 8]� س ر�U ا
 E8ہ ��ے دو���ل            �

�Q� �� ز�"ة �ے �gH�# ��.(  
��ے #��س ز��"ة ��ے     � >ZKW �P"� 5 'پ  -١٠

اے :"��ے ��ے��ہ د��8 ����ے�Qے          ��'�� ��"'پ اس   
 "ا
 اس +���ں اوراس ���ے او�ٹ��"ں +���ں �����2 دے  
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)�P��� (   ے���+�; ��Q[اور�":Cّہ     ا���C8 >�& اے " ہ��
  ).�C8 vhہ7+(ا
 اس #�ر�	2 ��زل ;�+� 

��EEں <پ :�EE  اEE:(  9+6ہ �EEig ( ز�EE0ة �EEig -ب
  ���١ہ و��8 �0 /�'.ہ

���  ,+�ں ا�= &�ع �Q{"ر�ے &*�ہ ;:�� 'پ  -١
"<,��E# ��,�Q� ض ��ارد���; x	H� ��.  
�����X 2E]���ہ ����ہ �����Q ����ہ &���*�ہ     � 'پ  -٢ �����

 �  ;:��	�ز�8* �ے #ہCے �?��ل دP��< 3ے اور'پ  
>G �ے ا�ے �	�ز��ے #ہ�Cے ادا ����          :"�ے ;�+���   

وہ &��*�ہ +V]"���ہ ہ��ے اور>��G ���ے �	���ز�ے ����*      
  )داودا�"( ".ادا��� �"وہ ا�= �8م &*�ہ ہے

��X 2E]ہ �ہ ��Q ��ہ  � &*�ہ ;:�+�ں 'پ  -٣ ��
'پ ا�ے ;�Vاء و+����� ��ے ���ے ��Bص ;�+���ے            

�ے 'ٹQ"ں +�Jرف +�ں �ے ���       ة'�Qے اورز�" 
  �Qے+�Jف +�ں �ہ�ں د�7ے

 !EE:  EE�S+6ہ ��EEں <پ :�EE  اEE��� 9ہ و��EE0 8�EE    -ج
  ٢/�'.ہ

                                                 
 ) ٢/١٨(زادا�	��د  1
 )٢/٢١(زادا�	��د  2
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�ے ���Ch &�*��ت +��ں ���X 2E]�ہ      � �]� ����  -١
ہ ��Q ہ"�� &*�ہ  �ے #�س >"���  �ہ ��Q �ہ 'پ
���ے   ,����د�7ے ���Qے 5���اور'پ �	���م �"@��"ں +���ں 

  .Qےز��دہ &*�ہ و��Bات ���ے وا�ے �
�������"ال ����������   ���� 'پ -٢��c�R ��������� �Q�"������< ے�������

�"ا���ے8:� ;�+����د�7ے �Qے���Rہے وہ ���Q�c�R"ڑ3 ہ���"��   
   .��ز��دہ

٣-      ���E7< ے وا���ے ���" ��&��< �����ے +���ںEاور����
 �  ���W"B ہ��"�� ����Q اس ���ے ز����دہ ���W"B 'پ  

Eد�"��Q� ��"ے +�ں ہ.  
���ے ����+Eے '>�����   �  ���"�P +%���7ج 'پ >��5  -٤

 ����>�� د���7ے ���Qے  ��ے  �G��h #���ا ا#��Eے�  ��"'پ 
 �]��س  �]�Q ا#Eے ���Qے ��ے ذر���ہ ��"�]�Q ا#�Eے          

  .ذر��ہ�ے 
���ے +E��Cے وا���ے ��B"د ����Kوت � 'پ -� *��Bو;�ا 
  . #�+{]"رہ">��ے �Qے�-
 ��"�7�8ں  �  'پ -٦C7K+ �� ے 8:��� و&*��ت�

�]�����Q &����*�ہ   ,�]�����Q ہ*�����ہ د�����7ے  ,ہ����"�� ������Qں 
�]����Bc�R �P"��� ���Q*�ے  ,�]���Q ہ]��ہ �����ے,د���7ے

�7ے �����*#YP�������Q �����"وہ c�����R اور��	����2 دو�����"ں د  
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اور�]����Q �����ض ����7ے #����Qاس ����ے ز�����دہ  .���Qے 
 �� G#د�7ے وا,   �Q[�        ے ہ*��ہ �]�"ل ����ے� ���

�"����� ���ہ ����� ��V��Xہ ���ے ا���?� �*���ہ اس ���ے   
  .د�7ے �Qے)  �� ا�QR ( ز��دہ
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ہ ��EEEں <پ :�EEE  اEEE��� 9ہ  روز -١٠
  و��8 �0 /�'.ہ

�EEEE0 � ر��5EEEEن EEEE0ے روزے رJEEEEj0ے ��EEEEں <پ   -أ
  ١/�'.ہ

���� ���8دت ���ہ ����Q ���ہ >��5 ���=  �  �]��� ������ -١
                 ��E�8 �P"�� ��� ےP��<"ہ ہ�� v��V%� ��� ل�رو�2 ہ�

 ,��Wوع ��ہ ����ے ��Qے    ہ 'پ روز,@"اہ �ہ +< >���  
�����  ا@������R* ����ہ د�?����Q >������ اور�ہ����ں ����ے اس  

   7C+ ہ� �Q� ہ�دتW          دن G��� ن ��ے #�"رے�[��W"� �
  .Qے+?	< ���ے �

 اورا@����"�ں رات �"��دل ���P< ہ">���� ��"'پ    -٢
اور'پ , ��W]�ن ���ے ����G دن +?	�< �����ے ���Qے  �

��ہ 'پ ��ے     ,دن �" روزہ �ہ�ں ر�7Qے ��Qے      ا��'�"د  
  .ہےا�?� �?� د��

 �� �ہ �8دت �X]ہ ��Q �ہ ر+`�ن ��ے  �  'پ -٣
  .Qے �ا�77Bم #�دوا;�اد �� Wہ�دت 5CX ���ے

@��"اہ   @����8* ���� و���2 �?��< >����ے ���ے ����* دو ا -٤
                                                 

  )٢/٣٠( زادا�	��د 1
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 روزہ �  'پ  د���7ے  ���"� @��"اہ�����R* د�?E��Qے ���
 ,���"ڑد�7ے اوردو����وں �"���"ڑ�ے ���� �?��� د���7ے  

  .ے#�Qدو��ے دن و�2 #��8* �� �	�ز #ڑه7
�����  ا;:����ر+�ں >���C*3 ;�+�����ے اوراس�  'پ -�

ا����� ����Xح ����%�3   ������ے  ,�������* ������ے ����Qے
��ے ������Qے اور������%�3  ������� ���������* ;�+�����  اوراس

�ے ���ے اوراس �� ����* ���ے �Qے��B��"�.  
,  �	�ز������ے #ہ�����Cے ا;:������ر���ے ������Qے  � پ' -٦

*ERے ���ے    اورا;:�ر�ا@�ا�ے  ,��و��زہ �Q{"ر
 ����Q� ے اورا@����وہ��������ہ #�����ے �"����"�Qے �Q{"ر

     *���ER ہ ہ"����� ����" #������ ����ے���ے   +��������@Q"����ٹ 
  .ا;:�ر���ے �Qے

ذه�5  :" ا;:�ر�ے و��2 ��ہ د��8 #�ڑه7ے     �  'پ -٧
 ْ̄ و�]���2 ا�>����إن ����Wء ا
  ,2 ا������وق وا����Cّ7,ا�¥	���
-����."  

  ��@ �CR ہ��     ,ر@�ں ��ہ"@��ں ,#��س�R ے�� 
اورا@�ا
  )داودا�".(�"�"اب ���2 ہ"@��

ر+���`�ن ����ے +ہ����Eے +����ں ����� � �]���� �������  -٨
    ���Q� "ل��	ت 8]���دات ���� +����d?� ���� ����� ��C7K+, 

���`�ت >]����C8 >���Pہ ا�����م ���ے  � �����ERہ 'پ 
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  . +{�* �� دور��� ���ے �Qے���ہ ��'ن
,  اس +�ہ +�ں ��dت �ے &�*�ہ و���Bات        � 'پ -٩

 �ے���8�وہ ا78?����ف   �	����زو��وت اورذ��������ے 
  .��Q ���ے �Qے

 ر+`�ن +�ں 8]�دت �� اس �Xح اہ7	��  �  'پ -١٠
م �����ے ���Qے >"دو����ے +ہ���E"ں +���ں �ہ���ں ہ"����   

 ��Q�,   ردن���Q[� ��Q[� 8]���دت  ���7 ���ہ >��C�+ ورات
�����Q اور#���QR ���Q� ���E"ڑد�7ے    � اور ,�����ے ���Qے 

����?� ا+��2 �"+��7"ا��روزہ ر�E��Qے ���ے +�Q�, Y��Eے 
  �����اور����%�3 ����ے و����2 ����= اس, ;�+������ ہ���ے

  .ا>�زت د3 ہے
�eا��ر0ے ��EEرے ��EEں  -ب�EE��!اورe�روزہ ��EEں ��

  <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ
  اور�������W"روw< , روزہ دار�"+{�+���������2 'پ -١

اس  @���ا اور ,@����� @��C"چ ���ے +Y��E ;�+����ے ���Qے 
���ے ���"��C@ �����@ �P"چ ����ے �"���ہ �?��� د���� ���ہ       

  .ں دے�ہ +�ں روزے �ے ہ"ہ>"اب +�ں �ہ �ہ
 ���ے ر+��`�ن ���ے +ہ���Eے +���ں �������h  �  'پ -٢

������h+�ں �]�����Q روزہ ر������Q اور  2�������"�  �����Q[�
اور&%��ہ ��ام �"دو�"ں ����"ں ��� ا���7B         ,ا;:�ر���
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  .رد��
��ے ����5 ہ">����          -٣ �	Wد�?H� �� ں"��	C�+�@ا 

  .زہ �ہ ر�EQے �� �?� د�7ے �Qے�"رو
������h و>��ہ ���ے روزہ ���ہ ر�E��Qے ���ے ����ے   -٤

  .�ے ��� +��;2 �� �%*�* �ہ�ں �� ہے� 'پ 
���2 ہ��� و���ے  &��%��ہ ����ام ����W�hوع �����ے -�

'��������د3 �������ے  ,روزہ ������QR"ڑد�7ے �������Qے �������ے 
اوروہ  ����Qے ے ������ �ہ�ں ا78]����رہ">�����ے �����  ��ہ�

  .ہےV��Xہ روا �� �2E � �ہ7ے �ہ �ہ� 'پ 
٦- "��CX او����ت 'پ ��2 � ع ;{��ےو���2 �������E< 

 ��w�<  ����*;{����ے �����ERہ ��CX"ع ,+��ں ہ��"�ے�Qے 
  .;�+��ے �Qے اورروزہ ر�z ��7ے �Qے

ر+���`�ن +����ں روزے ����� ������2 +����ں  �  'پ -٧
  .��� ازواج +:ہ�ات �� �"�ہ ��Q ��7ے �Qے

����ے روزے ����� ������2 +����ں +����"ا� �  'پ -٨
����,   ��Eڈا� ���#�#��,    ��Eاو ,���� +��ں #���� ڈا�  ��Cر�

  .���� ��Q ���2 ہے
ا@����"��Q� ZK��W �P"ل ������Q#� ���ے     �  'پ -٩

  .�"ا�?" �`� ���ے �� �?� �ہ�ں د�7ے �Qے
 +������ اور+�����;��"روزہ ����ہ   ����ے� 'پ  -١٠
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ر�E��Qے ���� ا>���زت د3 ہ��ے ����X�H?ہ ����* +���ں      
ا���� ���Xح ��+��Cہ اور+����Uہ  ,ا���?� ���`� �����ں 

���E دودہ #��ے وا�� 8"رت ��" ���Q ا>��زت د3          
 ا#��Eے او#��� ��B"ف +%���"س ������   وہ� ا@��ہ��ے ���ہ
�� ��`�    ��?� ��* +�ں اس    روزہ �ہ ر��Qں     ہ"ں �" 
ا@���ہ �8"ر��ں &��ف ���"ں ��ے ��J�Vن             (,���ں

���ے ا�*���Hے ���ے روزہ ���ہ ر����Qں �"���`� ���ے       
�������Pں      Q� ������Q� ��������Q�"� ��?������+ =ہ ا��������������

���@. 
اور�ہ��� c���Rا�� 8	���اورا�� 8]���س ر���U ا
اورا�	�* ���    اور�ہ� E8,    ��;��Wہ	� �ے +VE"ل ہے     

��"�?���ہ ا�?���� روزہ ����ہ ر�����EQ   () .����"ل �����Q ہ���ے 
 �ہ�ں ہ�ے  ��ہ &��ف ��`�     ے���	�ر3 �ے B"ف    

�;��� +���?�E"ں �"������Q  اس,����;� ہ��"� �?�������ے ا
�م    ����ے �ے �� @�� >����ہ �E*ر�2 'د+� اQ�
�ے ا�7*ا�P دور+�ں روزہ �ہ ر�E�Qے ��� &�"رت        

�Q� ���� ں�+.(  
 ���EEہ و�EE�S!  �EE0 8�EE  روزوں ��EEں <پ :�EE  ا9-ج

  :/�'.ہ
��2E   � روزہ ��ے ��C�Cہ +��ں �]�� �����       -١ ��� 

    5��� ���� *J��V+ ل"Jے ��+��< ������ اور������ 5���
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����ے ����ڑا ����Q� 2 +����ں  اوراس,ذر�����ہ����U�; �����
��"�?�ہ +�w"���ت     ,'���� اور�ہ"�2 #�*ا ��� @���      

     2K���� ��"���	�+��w ����E�� ے���� G���h� ت�Hاہ���"Bو
�Q�c�Rارc@ار"W7ے  � 'پ .اورد�g� ےEQروزہ ر�

>������ے ������7g �����ہ اب �ہ�����ں ����QR"ڑ�ں @����ے �"�ہ����� 
اور>5 �ہ�ں ر�7Qے  �"�ہ�>��� �ہ اب روزہ �ہ�ں         ,

'پ ����ے ر+���`�ن ����ے ���8�وہ ������ .ر�����Qں @���ے
اور'پ +��ہ   .+ہ�Eے �ے #"رے روزے �ہ��ں ر��Qے       

���W]�ن ���ے ز����دہ ����� +ہ���Eے +���ں روزہ �ہ���ں      
 ��� �����روزہ   �   ر�7Qے�Qے اور��"�P +ہ��Eہ 'پ  

�Q� ر��c@ ے �ہ�ں�.  
+J��K"ص �����ےروزہ >	���ہ ���ے دن � 'پ  -٢

 ر�E�����Qے �"��#������E* و+?������وہ ������	{7Qے ������Qے    
�����Bص �  اور�����"+"ارو>	��ات �����ے دن 'پ ,

  .X"ر�ے روزہ ر�7Qے �Qے
����� ����Q �����2 +���ں ا���� م  ��hو���`�� 'پ  -٣

���ر�« ��"     )�١ ,١٤ ,�١٣	��3 +ہ��Eے ���       ( ���
  .روزہ �ہ�ں QR"ڑ�ے �Qے

ہ����+ہ�Eے ����� ����Wو�8ت ����ے ������ دن � 'پ  -٤
  . ر�7Qے �Qےروزہ
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+���ہ ��W"ال ���ے z��R روزوں ���ے    ���ے � ' پ  -�
ر+��`�ن ���ے ;��"رًا ����* ���ہ      " :����رے +���ں ;�+�����  

روزے ر���������EQ ہ	��������Hہ روزے ر�E�������Qے ��������ے  
��W�8"راء ���� روزہ ������ � 'پ ) +����C" (��ا����ہے

�	�م ا��� م ��ے +C���Vے +��ں ز���دہ اہ7	��م ��ے ����ہ                  
  .ر�7Qے �Qے

���  �ے �8;ہ �ے دن �ے ��رے +��ں ;�+� � 'پ  -٦
�8;��ہ ���ے دن  روزہ ر�E��Qے ���ے @7��Wcہ ����ل :"

ے >����ے ���+ٹ��� د) &�����ہ(اور'��EP*ہ ����ل ���ے @���Eہ 
��X 2E]ہ �ہ ��Q �ہ +�*ان � 'پ ) +��C" (ہ�ں ��

  .�8;�ت +�ں �"م �8;ہ �"روزہ �ہ ر�7Qے �Qے
, ہ	��Hہ +��C�< روزے ��ہ ر�7�Qے ��Qے     � 'پ  -٧

>���G ����ے ہ	����Hہ  ":�C?���ہ 'پ ����ے ار����Wد ;�+������   
اس ����ے ����ہ روزہ ر�����Q   ,�ر����Qہ زاور+����C�< رو
  )����P" (.اور�ہ ا;:�ر���

�����Ch روزہ ����� �����2 �������7ے    � �]����Q 'پ  -٨
 �  ا������dہ ہ"����� ����ہ 'پ -اور#�����Q"ڑد�7ے ����Qے

 \���ے اور#��"7QRے ��H��� ں�+���Q@" ے����Q� ہ����
+��ں اب    :" �";�+���ے    ,ا@�>"اب +�7C �ہ�ں   ؟"�"ہے

  )+��C( ".روزہ ر�z ���7 ہ"ں

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ



     �0 /�'.ہ�����,�+ 
 

71 

�ں ���ے ا@����"�P ���� +��:"�����ہ ���ے ;�+�� 'پ  -٩
ا�ے ���Qے �ے���ے ����� >��Pے         اور روزہ دارہ" 

  )+��C( " . دے �ہ +�ں روزے �ے ہ"ںہ�"وہ �ہ
 ا�#��EEEEف ��EEEEں <پ :�EEEE  اEEEE��� 9ہ و��EEEE0 8�EEEE  -د

  ١/�'.ہ
ر+��`� ن ���ے '�H��8 3���Bہ +���ں � �]�� ������   -١

ا78?���ف ����� �����ے ���Qے اور���ہ ����X 2E]��ہ و;���ت 
 ��ے ر+�`�ن +��ں       ا��= +��]�ہ 'پ    ,�= >�ر3 رہ��   

  .�� �`� W"ال +�ں �� ا78?�ف �ہ�ں ��� �" اس
�ے ر+`�ن �ے #ہCے �H�8ہ       ���� ا�= د;�ہ 'پ   -٢

+���ں اورا���= +��]��ہ در+������ �H��8ہ +���ں اورا���= 
 5���W –+��]���ہ '�H���8 3����Bہ +����ں ا78?����ف ������     

 #���Qہ +��C"م ہ�"ا       -�*را�� +�ں ���ش ����ے ��Qے       
 ��"   ہ�ے   �ہ 5W �*رر+`�ن �ے '�H8 3�Bہ +�ں      

���ے رہے  ا78?�ف  ) '�H8 3�Bہ +�ں   (��ا��'پ  
  .�ہ�ں �= �ہ ا#Eے رب �ے >�+Cے

  ہ����ا78?����ف روزے ����� ������2 +����ں  � 'پ  -٣
  .آ��ے�Qے

                                                 
  )٢/٨٢( زادا����د  1
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�B	��ہ �����gے ���� �?��� د���7ے ���"'پ ���ے  � 'پ  -٤
�Eہ��P +�ں  'پ  ��ے +�{* +�ں �B	ہ ��gد�� >��� اور      

� 
  .�ے �Qے� 8]�دت ��ا�� �ے ا�*را
 ;�+����ے ���";{���  پ ا78?���ف ���� ارادہ >��5 ' -٥

  -�	�ز�ے ��* �B	ہ +�ں داB< ہ">��ے
�� ���7اور�Rر#��P  �  ا78?�ف �ے دوران 'پ -٦

  ���Q� �����< 3د zہ ر�����g< ���� ے  ,ا78?���فE��#پ ا'
  .�B	ہ +�ں �Eہ� داB< ہ"�ے �Qے

 ا78?�ف �� ���2 +�ں ا#Eے @�Q&�ف �  'پ -٧
 ������ے      ��H������ 2ورت ������ے و������������U ����ا������

  .�Qے>��ے
�ف ا#Eے ���"HP�8ہ ر�U دوران ا78?� 'پ  -٨

�"وہ ��و>"د ا��م ����     ا
 E8ہ� �� �Xف �?��7ے      
"��ں اور����"ں	�ں ���QgE     ه�ے ہ"�ے �ے ا�ے د    

  .��د��7ں
٩-   ����' ���Q� ہ +���ں��	�B اور����� ازواج +:ہ���ات

  �P"ے اور�������������Qں +c}��g�����ت 2����R ����ے ان 
�����و��ر�ہ ر�7���Qے اور>���5 وہ E���CRے ����ے �����ے 

+�����Q� 2���H  وا#���� #���ان ����    ���Qڑ3 ہ��"��ں ���"  
�Q� ےاور�ہ رات +�ں ہ"ا����Q� ے���.  
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ا78?���ف ���ے دوران ازواج +:ہ���ات  � 'پ  -١٠
�ے ����ہ +]���Wت �ہ��ں ����ے ��Qے اور��ہ �"��ہ              

  .و��wہ ��7ے �Qے
ہ����ل دس دن ا78?��ف ;�+���ے ��Qے     � 'پ  -١١

  . ا78?�ف ��� آ�+�gو;�ت �ے ��ل ��G دن
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 lEE7 و���EEہ ��EEں <پ :�EE  ا9  -١١
  �0١ /�'.ہ���ہ و��8 

  :���ہ ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ -أ
  :�ے �Rر+��]ہ 8	�ہ ���� پ ' -١

�EEہK :����	8 ہ���[�*�  ���Q� ����,2  اور�"���  +����H"ںا
+���{* ����ام +���ں دا��B< ہ��"�ے ���ے       'پ ���"���ے 

  �Q� ہ #��رو� د��ے @��ے            ,رو� د���g< G�< پ'"��
  .وہ�ں ������ �%�و�vC ���ے ��ل ہ"@�ے

'پ ���ے �*�]���ہ ���ے  >���?", 8	���ہ ���`�ء :دو��EEا
  .وا�ے ��ل ��� ��*

  .ے ���ہ 8	�ہ ����i آ: ���Nا
�j��m :��� ہ�	ے 8�  . +�Vم >��ا�ہ 

 ��"��Q� �P 8	��ہ     ے 8	�وں +�ں �ے�� 'پ  -٢
�C� �Q?ہ �5 �ے ��5      +?ہ �ے ��ہ� �?< �� �ہ�ں       

  .��Q+?ہ +?�+ہ +�ں داB< ہ"�ے ہ"Pے 
, ہے&�ف ا��= 8	��ہ ����    �ے ��ل +�ں� 'پ  -٣

���ے �����2 �  ��]��ہ ����ل +���ں 8	���ہ ������ 'پ دو+ 

                                                 
  )٢/٨٦(زادا����د 1
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  .�ہ�ں ہے
�ے ���رے 8	��ے ��i ��ے +ہ��Eے ہ��       � پ ' -٤

  .+�ں ��ے
ر+`�ن ��� 8	��ہ ��i    " :   �� ;�+�ن ہے�   'پ-�

  )�C8 vhہ7 +(".�ے ��ا��ہ"�� ہے
  :١ l7 ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ-ب
١-  ���������"� �P"2 ����زل ہ�����U�; ���� i��� 5��<

'پ ,��i ��ے ���ے ����رہ"@�ے    �  ������Bے ر��"ل  
�Q� ان�� i� اوروہ ��� i� =ے &�ف ا��.  

�ے���������* ا���������ام ��������� �	�ز ��������ے �ہ�� 'پ -٢
�]������Q#": m'پ ���ے ان ا����hظ ���ے �C]���ہ �ہ���   ,�����*ه�

Cّا�   m�[� �Q,       m��[� z�� m���W\ m��[�,    ®�	�E* وا��	إن ا�%
z� m��W\ mC	وا� m�)"�C�+(  

���ا�����"�P ,ہ����"ں �������U,ے ا
 +�����ں �������Uہ"ںا
��Wہ"ں,��= �ہ���ں���U�� ں���+, ہ����Xح ���� ������

�?"+�����Q� 2 �����3 ,اور��	�7ں����7ے ہ��� ����ے ہ���ں
��>�Q �ہ�ں,ہ� ہے  �P"ا����.  

���= ���ہ �	���م    ���ہ �C]���ہ 'پ �ے�¶واز���EC* �ہ��� �ہ���ں    

                                                 
  )٢/٩٦(زادا����د 1
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   ����� �������ے ����5 ;�+���ن    'پ,&��%��ہ ���ے ا���ے 
 ا�ہ���ں ���ہ �?��� د���� ���ہ وہ ���EC� ���Q*       '����ر3 ������- 

?�����ر�ے ره����ے 'پ �C]�����ہ #.'واز�����ے �C]�����ہ �ہ�����ں
اور&��%��ہ ����ام ����Q ���*رے �	��� وز����د�� ���ے    

���" ده���ا�ے رہ��ے ����?� 'پ ���ے �����       �����ہ اس
�P�+�; ہ���?��#.  

����ے &���%��ہ �����ام ����"����E�� ����� i"ں   �  'پ -٣
��� وہ ��Rہ�ں ا���ام        ا;��اد >�G   ,��ان �	Y7   ,��	"ں  

  ���Q� ��*��7رد���Bے ���� اEے �����5  . �����*ه���#�Q+?��ہ 
       ����ہ ��ہ ر�E�Qے   ہ"�ے ��ے و��2 ������� ��� >��"ر

وا�ے �`�ات �" �?� د�� �ہ 8	�ہ ���ے ا���ام       
  �Q"ل د�ں اور�i ��ان �� ���7B 2 ��د�ں

�{���وہ , ���ے ���"ار3 #������ � ���ہ ���i��h 'پ   -٤
   �Q� ہ �ہ�ں��wن    اور'پ �� زاد  , اورہ"دج و�+���راہ 

    ���Q��# ار3 ہ���"��� �����{���وہ اورہ��"دج  . (و��Cwہ ا
7�ف   ��Bء +���ں ���*رے ا���	C8�# ےE��Qہ +���ں ��ٹ����wو

  )ہے 
 +?ہ +?�+�ہ #ہ�E @��ے ��">� ��ے      �  #�Q>5 'پ

    �����Q� ا�ہ�����ں \ز+�����  ,#�����س ���������� ������ >��"ر�����ہ
X"ر#��?� د�*�� �ہ ا�ے 8	�ہ +��ں �]�*�< ���د�ں           
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اور>��G ���ے  ,اور8	���ہ ���ے ����* ���� ل ہ">����Pں 
#��Q'پ +��Vم     ,#�س >���"رہ" ��"وہ ا���ام +��ں رہ��ں          

3"���X 3ہ"رہے('ذH���+ ے����) >���"زاہ��ے ����E"وں 
 ����Rرذ3 ا�%{���ہ ا����"ار ����� 5���W  وہ���� ں,#����#ہ�Eے

   �����+�; >���w زادا �����ے���	ار3 اور;{����� �c��@ ,
+?�ہ +��ں    ,اور+?ہ +?�+ہ ��ے ���ے روا��ہ ہ�"@�ے         

 �{���"ن �ے+����E� >J���7ۃ ا�������C ����� >�����5   ���� 'پ
  .داB< ہ"Pے   دن �ے و�2 �ے

 +�{* ��ام +�ں داB< ہ"Pے �"���2 ا
  �  >5 'پ
 \��Pے   ��H��� {* �ہ���ں   ,���ے #���س���	اور�%���7ہ ا�

"�?���ہ �ہ����ں ���X"اف ہ���� �%����7ہ ا�	����{*     ��(ڑه����#
>��5 �{�ا���"د ���ے ���	�V���< ہ��"Pے �"ا���ے     )ہ��ے

����ے #����س ����"c+ �Pا�	���2 ����ہ  اوراس ,�"����ہ د�����
�P�������+�;,     
#�������Q'پ دا�������Pں ہ������"Pے اور��������2 ا

اور'پ ���ے ����ب ��]��ہ ���ے #���س  , �����Pں �����ا#Eے�"
 اور��ہ   �ہ ہ� #����ہ �ے ����ے      ,�"�P د�8 �ہ�ں ��   

 ��ے  )�"�"ں (ار��ن�ے   #2H اوراس  �ہ� ��]ہ �  
 �P���+�; ���8د �P"��� ے دو���"ں  .#���س ہ������ا�]��7ہ 'پ 

ر�E"ں ���E �{�ا�"د اورر�� �	��� �ے در+���ن        
ر�o���; ����E�' ����E ا����*���   :"����ہ د����8 #ڑه����E ������2 ہ���ے   
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®E�����,   ®E����� ة����B¸ا o���;ر   ,و����Eاب ا�L���8 ����Eو� ]"
  ]٢٠١:ا�]�Vة

�������P دے    Q� ں د�������� +������ں������	رے رب ہ������	اے ہ
�����P دے  Q� ����Q� ت +����ں����B'ں دوزخ اور����	اورہ

  -�ے L8اب �ے ���
  اس ���ے ��8�وہ ���ے ��X"اف ���ے در+���� ن  � 'پ 

  .�"JK+ �P"ص د�8 +���7 �ہ�ں �� ہے
 ���� R?��وں +��ں     #ہ�Cے  X"اف ��ے  اس�ے� 'پ 

 ر+< ��� ���QR �E"ٹے �QR"ٹے ��*م ر�7�Qے ہ�"Pے            
3*C<  ع�[:Uے اوراCR �Q�    ڈه���"+ ��Eداہ �E�� ��� 

�ح ا����:,����Q"ل ��������Pں +"����ڈهے #��Rدرڈا����*3   
�Q� اور���� ں ڈه?� ہ"ا �Qہ"ا��Q� ه�*E� دا��ں.  

 ���ے ����+Eے ہ��"�ے ���"اس   >��5 �{�ا���"د�  'پ
��ے    �J8 ا�ے B	*ار  ���� �Xف ا�Wرہ ���ے      

اورا
 ا�]����ہ7ے .QR"��ا���ے �"���ہ د���7ے ���Qے   
  .�Qے

 ���ے ر���� �	����� �"��QR"ا ����?� �  ا���� ���Xح 'پ
�ہ �ہ ��� اور�ہ ہ� ا�ے QR"�ے �ے ���*          اس"� ��
E#ہ ���   ا�>X 5"اف ��]�ہ ��ے ;��رغ     .ے ہ��ہ �� �"

ہ��"Pے �"+���Vم ا����اہ�� ���ے #����Qے 'Pےاور���ہ '���2   
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��"رة   (� َوا�LُKِqوْا ِ+� +�Vَqِم ِإْ�َ�اِه�َ� ُ+�ÂCJَ-        �:#ڑه�
اور+������Vم ا�������اہ�� ������" +�����CJ-    ") �١٢:ا�]������Vة 
  ".����E{�ے 

اور+���Vم ا����اہ�� 'پ ���ے  ,#�Qدور����2 �	���ز#ڑه�  
  .ر+�� ن ��Q��2 ا
 �ے داور

#ہ����C ر�����2 +����ں ����"رہ ;��%���ہ ����ے �����* ����"رہ   
�ص  ��Bرہ ا"���ا�?���;�ون اوردو����3 ر����2 +���ں 

�P����+�; وت��	�ز����ے ;����رغ ہ���"�ے ����ے �����*  ,����
 \Pےاوراس    ��H� د �ے #�س"�7�م     �{�ا����� ا

>5 اس �ے �����X �� �h&�Q#,      5ف �?Cے    .���
�   ِإنq ا����hَqJ َواْ�َ	��ْ�َوَة ِ+�� �:ہ��"Pے �"���ہ '���2 #ڑه���  

  zِCّا� �ِPِ¶�َWَ�) ة�V[رة ا�"�:١٥٨(  
"�       �� 
 ����H"ں +�ں ��ے   ے �h& =W اور+�وہ ا

  ."ہ�ں
  ���+�;�Q#":    z� 
��ے        "أ�*أ �	� �*أ ا ���+�ں ���Q ا

�ے ا
 �ے �Wوع ��� G< وع ���� ہ"ں�W.  
�����2 ا
 ��� ��Xف رخ ����       #��Q"ہ &R�# �hڑه  

 :��ہ د��8 #ڑه��     � ہا
 ا�]��ہ  \ ا�ہ ا\ ا
  اور      اور
"  z���� m�����W\ �*و���� 
و����z����, z ا�	m���C  , \إ����z إ\ ا

, \ إ�z إ\ ا
 و��*� , , �*��ءوه" C8- آ< oW  ,ا�%	*
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وه��������cم ا����������cاب  , و���������8�J]*�, أ�{cو��������8*�
  )ا�� +�>ہ,���L+��3 , �P,داود "(و�*�

ا���  , �ے ��"ا ��"�P +�]�"د ����v �ہ��ں           ا
 وا�*   
xP�7 ہ�ے  ا�� ��ے ���ے ��      اور, ہے   ���Cے ��د�Wہ� 

ا
 وا�* �ے ��"ا ��"�P       ,اوروہ� ہ�c�R#���درہے   
, ���ے ا#���E و��8*ہ #��"را �����    اس ,+�]��"د �����v �ہ���ں 

ا#Eے �E*ہ �" ;7%��ب ��� اور�	�م >	�78"ں ��" �Eہ��           
  .W?�2 د3

���ے ���� د�P���+�; ���8 اوراس  اس  ���ے �  #���Q'پ
  .+�L"ر#ڑه�ں �Xح ��� +��]ہ  'پ �ے �ہ د�8ء

������ ������ے ہ���"Pے +����وہ ������Q# ے���CR ف����X ,
دوڑ��� دو��"ں    ��ہ   (�5�H +�ں #ہE ��دوڑ�ے ��gے       

   ���Q� ���� ں ���ے"��H���c[���>��5 �ہ���ں ���= ���ہ   ) 
اور او#������� ������RڑهEٍے   @�������ےواد3 �������ے �?������<  

'پ ����ے .�"+�	���"ل ����ے +:�����E���CR vے ����gے�gے
#���Q'پ ���ے ����Qڑ ��">��ہ  , ����� ���� '���wز #���*ل ����� 

�ے �"ارہ"����� #"ر3 ��.  
اور���2  +�وہ #ہ7�Eے �"اس #�Rڑه7ے � >5 'پ 

����+Eے   "��� 
ا
 ���� �?]��و�"����* �����ن   ے �����ا
  
#���ڑه7ے " ������ے ������E ا
 ا�]���� اور\ ا����ہ ا\ ا
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          z��� 5�����ں  ) د�P��8ں  (اور'پ �ے +��وہ #�وہ�� 
  �������# �h���&"< ,)  2����' �?�����"�hJوہ "ان ا��������+ 
  )  .#��ہ�ں #ڑهے

< ���R?ے  	�  +��وہ ��ے #��س ���� +?    �  >5 'پ
ہ	���اہ �������� ���ے  ���ے  ���" ان �	���م �"@��"ں ���">� 

ہ��*ا�2 ���� ���ہ اب ا����ام ا����رد�ں    ,>��"ر���ہ ���Qے  
�Rہے وہ +��hد    ,اور#"ر�X 3ح �ے ��ل ہ">��Pں    

  .ہ"ں �� ��رن ہ"ں 
���ے �����ہ �������� ���� >��"ر����Q   � اورR"�?��ہ 'پ 

 >�" ���ت   :";�+����   'پ ��ل �ہ�ں ہ�"Pے اور   ا��Cے
        �P"م ہ�"�C�+ ے ���* +��ںQ}+    م"�C�+ ے��ا@��#ہCے 

�����ہ ���ہ \���� اور&���ف   ر ���� >��" �"���������ہ��"�
  )+�C8 vh7ہ."( 8	�ہ �� ا��ام ���*ه�7

�ے ��ل +Eڈوا�ے وا��"ں ��ے ���ے    � ا�� >gہ 'پ 
�ے وا��"ں ��ے ���ے      وا �� ���ل QR"ٹ  ��� +��]ہ اور  
  . +��hت ;�+�P�Pےا�= +��]ہ د�8

 ��= +?�ہ +��ں ����م     ) ذ3 ا�%{ہ٨(�"م ��و�ہ� 'پ 
ہ +���ں  ����ہ� +?�� ���ے دوران +���C	��"ں ���ے �����ہ  

  .���J	�ز #ڑه7ے رهےا#cE+ �Eل #�
  ���E�� 2 ���ے و���2     ٨ ���"م ��و���ہ��W�R ذ3 ا�%{��ہ
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      z��� �ے @�ے    '+�Eا#Eے ہ	�اہ �"@"ں �ے ��H� 
>Eہ"ں �ے ا��ام ��Q"ل د��� ���Q وہ ا#�Eے @��Qوں              , 

�ے  ) ��� i� (  *���� ے ها���امC?���� ,  -�E+ 5 'پ�<' 
 ���J���8ول ;�+������ اور�ہ�وc���� ے ����"وہ�ں�Eہ���#

>�5 &�]� ہ�"�P      , �ں c�@ 5�Wار3    �	�زادا�� اوروہ 
&�%��ہ ���ام +��ں ��ے        , �"�8;ہ �" روا��ہ ہ�"Pے       

 �  'پ, ��� �C]�ہ �ہ رہ�ے ��Qے اور���� �?]���    
     ���g+ ےQ� رہے ��,  �ہ �ہ�7ے ��Qے     zدو�"ں �" 

'پ ���ے �?��� ���ے 'پ ���ے ����ے �	���ہ +���ں �B	��ہ   
����@ �����g�, -  ہ �ہ���ں ہ��ےJ��� ���� ہ ���ہ �8;��ہ���	اور�

���= @���ؤں �C?��ہ �8;���ت ���ے +��J��� ���Hہ +���ں ا 
��"رج ڈهE�Cے   ,  �ے ���م ;�+���� اس +�ں 'پ  -ہے

���"ارہ"��واد3 ����8ہ    �# ���Eاء او�ٹ"J��� *���� ے���
ا�� +�Vم �ے �"ار3    .�ے �J� �[�Hہ �= @�ے      

+��ں 'پ   G>� #���ٹQے ا�= 8¥�� ا��Hن B:]�ہ د���       
    ����� 2�����Uا&���"ل و�"ا���8* ����� و �+���������ے ا
اور�����W و>�ہ2����C ����ے ر����� ورواج ����� ��د����* 

�P����+�;,���+ت و'��و����� ��+���2 �����  ,�ل>����ن وc���8
 دو����ے اہ��<  � ���� ��+��2 #��� >��, ا��8�ن ;�+�����  

�Q�  5اہL+ vh7+  ہ�ں.  
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�ت اور����"د ����ے   +�����+ �Cہ +����ں >����ہ���[:B �����ا
8"ر���"ں ���ے  ا����Qں اور, ��B	��ہ ���� ا��8�ن ;�+�����  

         �P��+�; *����� �� �"C�ا��� B:]�ہ    , ���ہ ��� و
 �ے ا+� "� 2	��V��� ='ن �� �?� د���  �  +�ں 'پ

�ہ ���ے ا��ارو@��"اہ� ����� ���ہ 'پ ���ے ا
    اور&��%�
� م �%���� و��B"��    (���ے #�����م ���"  ���)  ���� ا�?���م ا

 اورا+��2 ہےاورر�����v��� ���� 2 ادا ��د����,#ہ��Eد���� 
@�"اہ  اور اس ��ت #� ا
 �"     , ;�+�B��B ��P"اہ�   �

���E�.  
 �ے B:]ہ �7B ��� �"��`�ت ���ل ��"    �  >5 'پ

 ہ�"�P   اذان د�Eے �� �?� د�� ���ERہ اذان اورا��+�2        
#���Q'پ ���ے ����3 ����اءت ���ے �ہ����� دور����2  

   ���Q� ہ ���� دن���	دو����رہ ا��+��2  . ادا���� اور���ہ >�Q#
 'پ ��ے  , ں  ;�+��P ہ"�P اور���J8 دور���7ں ادا   
ا�ہ����"ں �����ے ������Q  , ہ	�����اہ اہ����< +?����ہ �����Q� �����Qے 

   'پ �J�������  ,������<5اور>	Y ���������ے �	�������ز#ڑه�  
�      ,  '�Pے     �	�ز�ے ;��رغ ہ�"Pے �"��"ارہ"��+"�

���ے روزے ���ے ����رے � اور>��5 �"@��"ں ���"'پ 
+���ں ��W= ہ��"ا �"+�	"���ہ ر���U ا
 E8ہ��� ���ے دوده 

 ہ��� ���ے #���س    �  ��#�����ہ �Q{"ا���� اور'پ ���"+ 
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����ے �"@���"ں ����ے � ����Qڑے ہ���"Pے ����Qے ����"'پ  
+��*ان �8;��ت    اور. �" �"ش ;�+����   ��+Eے ہ� اس  

ہ� +��ں #ہ��ڑ�ے دا+�� +��ں Rٹ���"ں ��ے #��س �]�Cہ             
رخ �"ار3 ہ� #�اس �Xح ��Qڑے ہ�"Pے ��ہ >]�<       

�Hة 'پ �ے ��+Eے ���Q اور��"رج ��wوب ہ�"�ے        +
. ������= د������8 و@�������ہ زار3 +������ں +������H"ل رہ�����ے 

اور�"@��"ں ���" �?��� د���� ���ہ واد3 ����8ہ ���ے ہ��ٹ    
+���ں �ہ���ں ���Qڑا ہ��"ا :"اور+���c* ;�+����� ���ہ , >����Pں 

ہ"ں اور#"رے �� #"را �8;ہ �Qڑا ہ"�ے ��� >�gہ            
  )+��C" (.ہے

 ے��Pا#���E ہ����ہ ����Eے ���= اٹ���Q   � د���8ؤں +���ں 'پ 
��Qے >���X Gح ��"�+ �P�����Q� ��? +���»             ہ"Pے
�ہ����7 د��8    "اس +"�Y #�ار��Wد ;�+���� ��ہ         , رہ� ہ" 
)   د����8(�ہ������7 اور, ����� د����8 ہ���ے  ����ے دن ہ�8;���
G<           ے ا�]��ء �ے ��� ہ�ےCے #ہ� z}+ں اور�+ "� 
���z ا�	m��C و���z   , \ ا���z ا\ ا
 و���*� \z��� m����W   :وہ

  )��+Lي(.  ہے" �*��ءوه" C8- آ< oW, ا�%	*

��8�و ہ ���"v����� �P +�]��"د �ہ���ں >��"ا���   ���ے ا

 G��< ہ���ں   ہ��ے� =����W �P"��� ���� ,  ����ر3 ������
, اور��د������������WہE� ������������� 2ہ������������ +�������������= ہ�����������ے 
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  )��+3L(.اورہ�c�R#���درہے
>5 ';�7ب �wوب ہ"@�� اورزرد�7�B �Q� 3 ہ�"@��          
اور�wوب ';�7ب +�ں �"W �P= وW]ہ �ہ�ں رہ� ��"        

 �8;��ت ��ے �R< #�ڑے اور��`�ت ا���+ہ       �  'پ
اور����?�2E  , ا#���Eے #�����Qے �ٹ�������Q   ����� ز����* ����"   

�ے 7CRے ره�ے       �W"+�Bم       اور,و��g� ��� ��Eاو�ٹ 
 ������ E�����Q� ف�����X �����E#ا ,  �?������ہ�����ں �����= �����ہ ا

اس +"���E�  ,   Yرے ��ے ��» >����         ���{�وے �ے 
�?"ن واX	��Eن  ! اے �"@" :"#�'پ ;�+�رہے �Qے    

  )��Kر3" (�ےCR" ��"�?ہ ���ECR c ��?� �ہ�ں ہے
G ہ���"Pے  ����ے را����7ے ����ے وا#���"+����ز+��"� 'پ
 ���ے را���7ے ���ے �8;��ہ +���ں دا5��U"      >��B"اور

  .Qےہ"Pے �
���ے E��CRے ���� وہ ا���*ازا��7Bر��� >���ے  � #���Q'پ 

)vE8������E �ہ �ہ2 'ہ��7ہ ��ہ �ہ�2         –�ہ7ے ہ�ں   ) 
 >���5 'پ ����" -��C�c?���ہ در+����� ����� ����Rل ا�����7Bر��

  .و��Y را�7ہ  �¥�'�� �" ذرا ��cہ">��ے
 ��ا���C]����������ہ #���������ڑه7ے  را����������7ے +����������ں   �'پ

ہ +�ں #��Hب ��">ہ ��ے ا��= >�gہ        اوررا�7,رہے
#���Q'پ c��� , >��Rول ;�+����� اورہC?��� و��U"ء ;�+�����  
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      Eہ #ہ��hد�c+ ز�ے ���ے   ��  #�ڑے �ہ��ں ��= ��ہ��	�
 د���   �ہEے �� �?�     اذان وا��+2    اور, وU"ء ;�+��� 

�ے او�ٹ"ں �ے ��ٹ��Qے اور�"@"ں ��ے  � #�Q'پ ,
���ے #ہ��Cے +���ب ���� �	���ز  ا#�Eے ����+�ن ا���ر�ے    

�P5 ا� ,#ڑه���������<�Q#    ں"��+������ہ����"ں �����ے ا#����Eے 
�"دو��رہ ا��+�2 �ہ�� @��� اور�H�8ء ���           , �"ا��ر���

 �P���+�; ز ادا���	ء ���ے ����ے اذان �ہ���ں �ہ���  ,��H��8 
+��ب و�H8ء �ے در+���ن 'پ ��ے ��"�P          اور, @��

  .�	�ز �ہ�ں #ڑه�
    Ä@"ے �ہ�ں �= �ہ &�]� ہ��@"�اس رات , #�Q'پ 

  .'پ �ے �"�P 8]�دت �ہ ��
 ������ے  ���� اس رات �������R* ڈو������Eے ������ے �������* 'پ   

�ے #ہCے +E-    اہ<�	cورا#Eے�}; "�'   ��� ��gروا� 
';��7ب  وہ   �����* ;�+���P ��ہ         �" اوران, �?� دے د��  

  .�?ECے �ے #ہCے �E?���ں �ہ +�ر�ں
���CX"ع ;{�����ے �����* اول و����2 +����ں �	����ز ;{����ادا 

�P���+�; ,ے ����ے اذان وا��+��2 �ہ��� @���� اوراس��� ,
�"ارہ"��+����Hام �ے #�س '�Pے اور�"@�"ں       �Q#

��[B��"� ہ��ے . ���� ���ہ +cد���hہ ����را ���� ����را +"���
�?]��و�ہ�����C[��Q#,  >������Cہ رخ ہ"��د������8 و������`�ع  

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ



     �0 /�'.ہ�����,�+ 
 

87 

اورذ��ا�ہ��� +���ں +���H"ل ہ��"@�ے ���7- ���ہ ����;�      
#�Q'پ +cد�hہ �ے ��`�ت ;�`<        ,رو�EW ہ"@�� 

, ����� 8]����س ����"#��Qے ����"ار3 #���ٹCR����� ����Qے   
��`�ت ا��� 8]��س ��" �?��          اور�ہ�ں را�7ے +�ں    

      ���ت �E?����ں ��R   د�� �ہ �ہ ر+� ا�{	�ر�ے ��ے 
���ERہ 'پ ا�ہ�ں ا#Eے ہ��ہ +�ں اE��QRے ��gے         , ��ں

ا���� ہ�� �E?���"ں ��ے ر+��          :"اور;�+��ے ��gے  
��"�?��ہ ,اورد���� +���ں ��Cw"���ے ���ے ����"    , ����و

#����CQ ���"+�ں د���� +���ں ��Cw"���ے ���� و>��ہ ���ے   
  )ا�� +�>ہ,����P (٠٠٠ہ�� ہ"�Pں

     ����� �Eے ����"او�ٹ�E+�ں #ہ�����5 'پ واد3 +%���ّ���<
 در+���� را��7ہ ا���7Bر ���� >�"          اور,ر;�7ر����cد3

  #�� �?��7Cہے �ہ��ں ��= ��z 'پ     '>	�ہ V8]ہ �� �]��3  
-E+'ے�Eہ    �  'پ,  #ہ��[C� =�� وع ����ے�W �+ر 

 >	����ہ ����ے �����+Eے واد3 +����ں اس  ,�ہ���7ے رہ���ے
 'پ ���ے �����Pں ����Bہ ��]��ہ���Xح ���Qڑے ہ��"Pے ���ہ  

  ���Q� ں ہ����ہ���Pپ ���ے دا' -��E+ع ';���7ب  , اور"��CX�Q#
 ����* د����gے ����ت ���ے ����* ���"ار3 #����ے �?��ے 

 ,ہ��E?���3 #��?]�����ہ7ے ���Qے, �E?�����ں #E�Q?���ں
)�Q� د���� *E� �Eاور�]�= �ہ.(  
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-���E+ پ'����Q#'  ·����C�و ��J���; =ے اورا�������P' G���#وا 
��ے دن ���     B:]ہ د��� >�G +��ں �"@�"ں �"�������            

 2C�`��;2 اور��	ہ ���� ��+��2 ��+��2 و8¥��?+c��  
 �P���+�; ے     . �����ن��� 
اور�?��� ;�+����� ���ہ ����7ب ا

,  ���ے وا��"ں ��� ا2�8�X ����ں         +:��v �?	�ا�� 
���= ���� ������C د3  �E+ ے��� iاور��� , -��E+ پ'���Q#' 

 ��ے @��ے       ��H���# م��V+ ہ  , +�ں ������ �ے����ER
وہ���ں #�������ٹہ او���ٹ ا#��Eے ہ����ہ ���ے ذ���� ����ے       

او��ٹ ���" �Qڑار�Q?�اورا��?� ا@�P��� ���Cں ٹ����»    ,
#������Q'پ ر� @������ے , �������*ہ �������'پ ������ے �%��������  

���C- اور����"+�ں ����ے ������� او����ٹ ����" ����`�ت 8  
 اورا�?�" , ر�U ا
 E8ہ �" ذ�� ���ے �� �?� د���         

 &�*�ہ �ہ �?� د�� �ہ ان او�ٹ"ں ��" +��?�E"ں +��ں             
           �P"�� ��� ������� ب �" ا>�ت +�ں�Jاور� �Eد���

�Eہ د��c�R.  
       ��E+ را��� ������� ��� >�gہ       'اور ;�+��� �ہ ��را�� 

  .اور����ن @�ہ ہ�ںاور+?ہ �� @��Cں را�7ہ , ہے 
رغ ہ�"Pے ��" �{��م ��"     ������� ��ے ;��   � >�5 'پ  

��"اس ��ے دا��Pں >���C� ,        5"ا�� اور���� �vC ��ا���    
���ے ����ق ���" �����Pں  � #���Q'پ , ���ے ���Wوع ����� 
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#���Q'پ ���ے ����ل  , ���Xف �v��C �����ے ���� �?��� د����  
����ہ اس �����ل ����"  :"اور;�+������, ا�"CX%���ہ ����" د����*�� 

  )+�C8 vh7ہ"( .�"@"ں �ے در+��ن �V��� ��دو
���hت ���    اور�vC ���ا�ے وا��"ں ��" ���� +��]�ہ +           
 ا��=  ے ��ےد�P�+�; �8 اورQR"ٹ� ��ا�ے وا�"ں �   

 H�P�8ہ ر��U ا
     اور,+��hت ;�+��P دP�8ے+��]ہ  
 ����" � E8ہ���� ����ے �����ل ہ���"�ے ����ے #ہ���Cے 'پ   

�P�g�"[W"B.  
������� ����[��Q# �  ارہ"��+?ہ"�����ہ�����ے �]���< 

 ���ے @���ے اور��X"اف      ��H��� ف���X ���� ہ��+�?+
��ے �8�وہ دو���ا �X"اف         'پ ��ے اس   , ا;�Uہ ����  

اور��ہ اس �X"اف   , ر�ہ ہ� ��� ;�+���P  و��� ا �ہ�ں  
, اور�ہ ہ� X"اف وداع +�ں ر+�< ����    , +�ں ر+< ���  

�Q� ��� اف �*وم +�ں ہ�"X پ �ے ر+< &�ف'.  
X"اف  +?	�< ہ�"�ے�ے ���* ز+�cم ��ے      � #�Q'پ 
 \��Pے اوروہ���ں ���"گ #����� #��� رہ��ے    #���س��H���
�"&%��ہ ��ام �ے 'پ ��" ڈول +��ں #���� د���             �Qے  

  .ے ہ"��ا�ے �"ش ;�+���اور'پ �ے �Qڑ
, رات @��cار3  وا#�G '���وہ�ں  ' +�E- ��ے � #��Q'پ  

             -�E+ ز��	ف ہے ��ہ 'پ ��ے �ہ���� ��7Bں ا�	� 'ا
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ر�U ا
  ا�� 8	�   ,+�ں ادا�� �� +?ہ +?�+ہ +�ں       
�ے +VE"ل ہے �ہ 'پ E8ہ	�  �-E+ ز  '�ے��	ں ��+ 

اور>���وH��P�8ہ ر���U ا
 E8ہ��� ���ے   . �ہ�#ڑه���
  .;�+�ن �ے +:��v +?ہ +�ں

>�5  , >5 &]� ہ"�P ��"زوال ';��7 ب ��� ا�7¥�ر����       
�"رج ڈه< @�� �" ا#Eے ����م @��ہ ��ے >	��ات ���               

 �ے @�ے    ��H� ف #�*ل�X,   -ہ او����	ے   'اور>�� 
��ے ����5 ہ�ے       , �Wوع ���  �B *}�+"< , 
اورا

  .ا�]��ہ ����ت �E?���ں +�ر�ں
#�Q>	����ہ ����ے ����Q"ڑا '@���ے ����ڑهے اوردو����"ں      

�	]� د�P���+�; ���8  ہ����Q"ں ���" اٹ��C[����Qہ رخ ہ��"��  
   �7?������"رہ ����Vہ #ڑه��� >� ���E7< ہ��� >���"X ���Eا�

  .ہے
 -:� ہ�ہ� "ا
 ا�]��  "�ے #�س 'Pے اور   ' #�Q>	�ہ و

+J��7< واد3 ���ے  #���Q, +���ر�ں������ت �E?����� ں 
اور�]��Cہ رخ ہ"��دو���"ں ہ����Q"ں  �����Pں >������P' 5ے  

���Qاٹ "� �P�+�; �8د �[	� �� z�� ے�  .#ہCے 
   اد3اورو , '��Pے>	���ہ V8]��ہ ���ے #���س    � #���Q'پ 
  , ر�Q?�اور>	����ہ ����" �����+Eے   ,*اB< ہ���"Pے+�ں���

 ���E+ ں اور�P���� "��� 
 ا
 " ���" دا���Pں �����ے'����2 ا
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 3 >	���ہ ���" ����ت �E?����� ں +���ر ����اس ���ہ"ا�]���
وہ��ں ��"�P د��8 ��ہ       اور�E?���ں #E?E�Qے �ے ��*   ,

  . وا#G '@�ے ;"رأ+��C� �g?ہ
 �	�ز�ہ��ے �]�<  �  اور@	�ن 5��w �ہ ہے �ہ 'پ

 #���Qوا#G >����	���ز#ڑه7ے,� �����ے ���Qےہ��� ر+��
 ��� را��"ں     ' اور8]�س ر�U ا
 E8ہ �" +Q�.      �Eے

�����Vہ ���� و>��ہ ���ے +?��ہ +���ں @��cار�ے ����      "���
�Q� 3*ا>�زت د�.  

���ے دودن +���ں �E?���3 +�ر��>����ے +���ں     �  'پ
>C*3 �ہ��ں ��� �C?�ہ ا���م ��v��H ��ے ���E"ں د��"ں              

اور�ہ����ے ����* , �"+?	��< ����� اور�E?���3 +���ر3 
���� 5Jّ��%+ ےP"ف روا���ہ ہ�����X  , پ'���Q# � ے���

+���ب اور�H�8ء ��� �	��ز�ں        ,�J�8 ,�ہ��  وہ�ں #� 
 �P�+�; ے,ادا�@"� ��ے     , اور��H� اٹہ ��+?ہ�Q#

  .اور�%�3 �ے و�X 2"اف وداع ;�+���,@�ے
, ����ے اس ���X"اف +����ں ر+���< �ہ����ں ;�+������  � 'پ 

اور&���hہ ر���U ا
 E8ہ��� ���" >��5 ����� '@���� ���"   
  2J��Bاف وداع ���ہ �����ے ���� ر"��X د���*3ا�ہ���� . 

 دل �� ���?��     ان �ے اورHP�8ہ ر�U ا
 E8ہ� �"    
���ے   �����E� م���V+ ہ��������ے ����ے ا�?��ے ��P���Q ���ے 
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, >�����8	�ہ �����ے ���� ا>���زت +��	��2 ;�+���د3   
 >5 وہ رات �" 8	�ہ ���ے ;�رغ ہ�"@��ں ��"'پ   

, � �?���� د����*������ے &���%��ہ ����" ����"چ ������ے ����  �
  .اور�"گ روا�ہ ہ"@�ے
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١٢- (+EEEه, !�EEE��6 ں <پ�EEE� ہEEE.�.اور�  
  ١:�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ

�6��!  0ے ��E!�ر��ں <پ :�E  اE��� 9ہ و�8�E           -أ
  :�0 /�'.ہ

�ے �?�3 اوراو�ٹ د�ے � *3 +�ں �]� ���� ه -١
,    د3 ازواج +:ہ�ات �� ��Xف ��ے @��Pے     اور,

   �����V+ پ ������ے'c�������   ہ�����"�ے ������� ��������2 +�������ں ��, 
  .�i +�ں ہ*x�# 3 �� +�ں اور ا#Eے8	�ہا#Eےاور
ہ*3 +�ں ��Q{�7ے ��"��دہ   � پ �?�3 �" >5 ' -٢
 .#ہ�Eد�7ے �Qے اور��Hن �ہ ����gے ��Qے     ) �� #ٹ� ہ�ر(

*�Q� 3{7ے �"���� ���ل   ه>5 'پ +��V ہ"�ے اور 
  .�c�R" ا#Eے او#���ام �ہ ���ے �Qے

اور>5 او�ٹ �:"رہ*3 �ے �ے >��ے �"ا��ے        -٣
�دہ �����Q ڈا����7ے اور�����Hن ������g� ����Qے ����Qے    ���� ,

��ے ذرا     ���ERہ 'پ ا�?� �"ہ�ن ��� دا��Pں          5���<
  .vW ��د�7ے ���ہ B"ن �?< 'Pے

�Q� 3{7ے ہ"Pے 'پ ��&* �" �ہ �?� د��7ے        ه* -٤
�" ذ���    �Qے �ہ ا@��"�P >��"ر+��ے �gے �"اس     

                                                 
 )٢/٢٨Yزادا����د( 1
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�����دے اور>���"�ے ����" ا����?ے ���B"ن ����ے ر����» 
ا��?� @"2�W ��ہ �B"د        ,��ا�?ے #ہC" +�ں ر��ہ دے     

�Pے    Q�"����� ں"�Q��������C?����ہ   ,�P�����Qے �����ہ ا#����Eے 
  .دو��وں +�ں �V��� ��دے

�ے &%��ہ ��ام �" ا�= او��ٹ اورا��=   � 'پ  -�
@����Pے +����ں �����ت 'د+����"ں �"�����W= ہ���"�ے �����    

  .ا>�زت د3 ہے 
*3 �ے �ے >��ے وا��ے ��" ���Q ا>��زت            هاور -٦

����"ار3 +�������ہ ہ���" ����" دو�����3 د3 ہ���ے ����ہ ا@�
 v�����:+ "ل ����ے���	�7 ہے�ہ����ں +�?����اس #��"ارہ"

�"ارP�< >+ 3ے 3��  .�= �ہ ا�ے دو
 ����Q ���ہ 'پ او�ٹ��"ں  ���� ����X 2E]��ہ ���ہ � 'پ  -٧

����ے ������Pں #����ؤں ����" ������*ه ���Qڑا������ے ا�ہ����ں  
��������� ا
 ا
 "�%����������ے اور�%����������ے و�������2 

  .�ہ7ے �Qے"ا�]�
������ �ے >��"ر�" ا#Eے ہ��ہ �ے ذ���  � 'پ  -٨

��� او��ت �ہ ��م ��� دو���ے ��ے       –���ے �Qے   
  .�Qے���د ��د�7ے 

>�5 �?��3 ذ��� ����ے �"ا#��E #��ا��?ے       � 'پ  -٩
 ذ���� ہ�ہ��"����� ا
 ا
 ا�]��� "#���ر�7Qے #R ���Qہ���ہ 
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  .���ے �Qے
����ے ا#����E ا+���2 ����" ہ���*3 اور���������  � 'پ  -١٠

�ے@"2���W +����ں ����ے ������Qے ����� اور�:"ر�%���hہ 
  .و�"Wہ �ے >��ے �� ��Q ا>�زت د3 ہے

١١-    ������V� 2���W"@ ����� 3*او�����ت 'پ ����ے ہ��� ������ 
  اور������� او������ت �����"ں ������Q ;�+�������    ,ہ����ے;�+������� 

>"���Rہے ����ٹ �����ے اور,)>"���Rہے ا�������ے"(:
  ">�Pے
����X 2E]��ہ ���ہ ����Q ���ہ 8	���ہ ���ے    �'پ -١٤ ����

ہ��*3 ���" +���وہ �ے#���س اور���i ����ان ���ے ہ��*3        
-E+"�' ے�Q� ل   � اور'پ . +�ں ذ�� ���ے� ��ے ��

, ہ"�ے �ے #ہ�Cے �]��Q  ا#�Eے ہ�*3 ��" �%���ہ ����        
����c'پ ہ	���Hہ ��CX"ع ';���7ب اورر+��� ���ے ����* ہ���    

 اور���ہ ہ��� 'پ ���ے �]��CX ���Q"ع  , �%������ے ���Qے 
';���7ب ���ے #ہ��Cے �%����� ذ���� �����ے ���� ����� ���"  

  .ا>�زت د3
  ١ �6��!  ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ-ب
�]���Q� ���Q �������� ���" �ہ���ں ��QR"ڑ�ے     � 'پ  -١

                                                 
 )٢/٢٨٩زادا�	��د ( 1
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'پ �	�ز�8* �ے ���* دو+��Eڈه"ں ��� �������        , �Qے
ے �	���م ���v��H آ��: �����ے ���Qے اور;�+����ے ���Qے 

  )+�E* ا�	*"(دن ذ�� �ے دن ہ�ں
>��G ���ے �	�ز���8* ���ے    :" ;�+����� ���ے� 'پ  -٢

          �P"ہ��ں ہ�� ������� �?���C?�ہ وہ  ,#ہCے ذ�� ��� �" ا
ا�= @"2W ہ�ے >�"اس ��ے ا#�Eے @�Qوا��"ں ��ے              

  )+�C8 vh7ہ" (��ے #�x ��� ہے
 ذ���   ��ے ��ہ �?�� د��� ��ہ ��Qڑ��� >�8Lہ       �  'پ  -٣

اور>8Lہ �ہ7ے ہ�ں >�G ��ے �Rہ +ہ��Eہ           -��� >�Pے 
 +��ں ��ے      اوردو��ے >��"روں   -�" #"را����� ہ"  

او�ٹ"ں +�ں ��ے ���Eہ وہ     ,  >"دودا�2 وا\ ہ"R?�ہ"  
اور@��Pے +��ں    ,ہے >" #�� ��ل �" +?	< ����� ہ"       

�ے ��Eہ وہ ہے >"����ے +�ں داB< ہ"R?� ہ".  
٤-            ��Q� ہ ��ہ�[�X 2E�� �� �C�'پ &C- ا
 �C8ہ و

�ہ ������� ��ے >���"ر�ہ���7 اور�	��م ��8"ب ��ے             
          �Q� ب ����ے��K7ا� ��� ����اور'پ ,ے  #�� و&%�� 

����gEڑے ,ا����*هے , �����E» ٹ���"ٹے,����ے �����ن ����ٹے 
���ے � )�����B	��cورٹ��"ٹے اور, 2��W"@ ( ر��"����<

  .������ ���ے �ے +YE ;�+��� ہے
اور�ہ �?� د�� �ہ '�?�Q"ں اور����"ں ��" w"ر��ے            
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���E ا�?ے &%�� و����� ہ�"�ے ���         ,د�?ہ ��� >�Pے  
  .�cP�< ��"Kہ �ے ��� >�Pے

������ ���   �ے �ہ �?� د�� �ہ >"ZKW ��  'پ  -�
ارادہ ����ے �"�H��8ہ ذ3 ا�%{��ہ ���ے دا��B< ہ��"�ے   

  .#�ا#Eے ���"ں اور��EB"ں �" �ہ ���ٹے
�����X 2E]���ہ ����8*@�ہ +����ں ���������  �  'پ  -٦ �����

�Q� �� ے���.  
���X 2E]�ہ ��ہ ���Q ��ہ �?��3 ا��=        �  'پ  -٧ ��

'د+��� اورا���?ے @�Qوا���"ں ���� >����5 ���ے ����;�  
  .ہ"�� ہے @�Rہ ا�?� ��*ادز��دہ ہ"

��Eں <پ :�E  اE��� 9ہ و�JE�  E0 8�E(              �.�.ہ   -ج
١/�
ہ  
 ا#��Eے ��V�V8ہ ���ے ہ�����ہ :"���ے ;�+����� �  'پ  -١

ے��ہ ����"�ں دن ا��?� ��Xف     � ہے �ہLا �Rہ @�و3
��������+"�ڈا  ,�������ے ������������ �������� >�������Pے   �?�������ا

 داود "(>�Pےاورا����������?� �����������م ر�P����������< ����������Qے   
,3L+��,�P���(  
ڑ�ے ��� ��Xف   �� :"ہآ�  ��;�+�ن ہ�ے  �  اور'پ -٢

                                                 
  )٢/٢٩٦زادا����د ( 1
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� ���� ���Xف ���ے ا���=    ���ے دو�?�����ں اور�ڑ���  
  )����P,داود"(�?�3 ذ�� ���� ہے
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 EEEEEE'�3+و�gو3( اور�����EEEEEEہ دار)  -١٣
  ١ <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ��ں

 ر�����B  2* و;�و2B ���ے �Qے ��?�     � 'پ -١
'پ ���ے  ,�����B �������Q*ار3 ز����دہ    'پ ���ے ����*  

 ر����Q اور�"@��"ں ���"ا>�ت #��ے ,ا>���ت #ے����م �����
���Q� , >اورو���� �����E� >پ ���� و����' �?���� ���Q� ےE���

�Q� ے ز��دہ�  .�"��< و��< �EEے 
�������ے �������V* اور��������ض دو�������"ں �������Xح   �  'پ-٢

����hرش 'پ �ےدو����وں ����  , ر��B���� 3*ا���ے
���hرش ��� ���Q    ے#�س دو��وں ��    �� اور'پ �  

@�و3 ��ے ذر���ہ ���ض ���� اور����@��و3           ,  @��
�Q� ن(اور'پ �ے. �ے�+��  . ��Q ��� �8ر�7ً�)

ہ*����ہ د����� , ]���ہ �"������ �����Q'پ ����ے ہ]���ہ د����� اورہ -٣
����� ���Q� اورہ*���ہ �"�]��"ل, ���Q� ہ���*� ���QRا �?���اورا

 ہ2 �ہ ہ�"R �� �    �P  )"�]"ل آ��ے �( ا@�اس اور ,د��
 �  'پ . 3د ����تد���Eے وا���ے ���ے +���Lر�"ہ*���ہ 

�ے #�س ��د�Wہ"ں ��ے ہ�*�ے '��ے ��Qے 'پ ا�ہ��ں           
�]"ل �����7ے اور&�%��ہ ���ام ��ے در+���ن ا��ے             

                                                 
 )١/١Y٤زادا����د( 1
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  .�V��� ��د�7ے �Qے
�ے ا�C+��+�QRہ ����ے   �   پ' -٤ 5��"@"ں +�ں 

'پ >5 ��� �ے #��gH ��ض ��7ے       , وا�ے �Qے 
اورا��?ے +��ل    , �"اس ��ے ا��QR �*��ہ د��7ے ��Qے          

ا��= +��]�ہ    , واہ< +�ں ���2 �� د�8;�+��ے ��Qے      
'پ �ے ا�= او�ٹ ��ض ���� �"ا��?� +���= '���'پ      
��ے                �7K���ے �� ض ��� +:��]�ہ ����ے ���g اور

 ��' x�# ,  ے ��7< ��� ارادہ       ��ے اس   �"&%��ہ ���ام��
 آ"��QR"ڑدو اس اس:" ���ے ;�+�����  �  ���"'پ, �����

+E�"�"� v� 5��&.) "  v�h7ے �� ��v ہ�ے       ��ے �ہ   
  )�C8ہ
>ہ��2 ���ے وا�"ں �ے ����ہ ��د���ر3   �  'پ  -�

���ے وا��ے ��"  ��ہ    اورJwہ  ,�ے #�x '�ے �Qے   
 "��Uہ �"وJ��w ےE��#ےذر��ہ�?��� د���7ے ���ہ ا� , ����

���ے ا
 ���� #���Eہ   ��اور���W:�ن ��ٹ��zا@����Qڑا ہ"�"
  .ٹEQڈا���ے+��» ��

�ے #��x ��ہ    ��� �ے ���ہ �]�و@Q	Eڈ�  پ ' -٦
'پ ا#��Eے ������Q"ں ���ے �����ہ �"اY��U      '���ے �C?��ہ  

اور��م @"�Wہ �"ا#���Eے ��Qے اورہ��QR"ٹے ��ڑے           
�م ���ے �Qے� "�.  
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+��Lاق ����Q �����ے �"���v ����ت ہ��� ���ے  �  'پ  -٧
اور�"ر���ہ �����ے �"���v ����ت   ,ذر����ہ �����ے ���Qے

  .ر��ہ �"ر�ہ ���ے �Qےہ� �ے ذ
ا#�Eے   �  'پ,����  #��*ل دوڑ��� +�C��Vہ    �ے�  'پ  -٨

اورا#��Eے ����ڑوں ���" , >�"�ے ���" ��B"د ���7Cے ��Qے  
ا#��E  , اورا#�Eے ڈول ��" �B"د���Qے       ,B"د ده�"�ے    

اورا#Eے ���ڑوں �"�B"د #�"��*      , ہ7ےوB"د د 3    �?�
اورا#���E اوراہ��<  ����Bہ ���� ��B*+2 �����ے   , �����gے
�]����"3 ������   'پ &����%��ہ �ے�������ہ +�����{*  ,�����Qے

  .��	��+�ں ا�Eٹ ڈه"�ے �Qے
�ے و��Y ا��J*ر�Qے       � 'پ -٩ 5�, +CK"ق +�ں 

  .اور�Gh �ے #��]�ز�Qے
���"  دوc���Rوں +���ں  ا��7Bرد���� >�����     �  'پ  -١٠

�"ا�	�ں �ے '��ن ہ� �" ا#��Eے >5 وہ @�Eہ ��ے           
  .��B- ہ"�� 

��ے ���C ��� �*��ہ ��ہ ���7ے        �  'پ  -١١ ����� ���
 ����� 
 ��+������Q�  ������+�# ����� 2ے +�����gہ ����ہ وہ ا

>���5 وہ ا
 ����� ��+���7"ں ����" #�+����ل ������� , �����ے
�Q� ��"ہ ہ� �P"� ��E[`w ے ز��دہ�  .�"'پ 

 ����7ے+��H"رہ د���7ے ���Qے اور+��H"رہ  �  'پ  -١٢
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�����Q� ے����Q�  , ردار3 �������ے�����	ں ������ ��"`������+
 د��8"ت ���", �ے ���Qے+���ں �����U ہ��" >���Eزہ ,���Qے

  اور+�����?�E"ں ,�	����cوروں, �]����"ل �������ے �����Qے 
���ے ان ��ے      ت ��� �?	��< ���      ��"اؤں �� ��Uور   
���ہ >��ے �Qے.  

'پ اس ZK���W ����ے �����ے >"������ #����E*�*ہ    -١٣
���c�R" 'پ #���#�x ������ د���8 �����ے اور;�+����ے       

���P ��� ���م ����              :"Q� �P"�� ے� ��ف ��:�� G<
 �ہ�� ��c�<"     ��Eا� ا
 ���Bا    "�"ا�Eے ا��?ے ���ے      

��ے ا�7ہ����C� �P·     ��"اس ,ا
 '#?"ا�?� �ہ�7�*��ہ دے    
 ��  ����")3L+��(  
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   !��ح اور�����ت ��ں-١٤
  ١ /�'.ہ<پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0

��� c��Rوں   د����  �	ہ�ر3 ":�� ار�Wد ہے � 'پ  -١
�W"B]" �"+%]�"ب    اور�8"رت   ��ے ��ے +�ں �ے +  
اور+����3 دو���"ں '�?��Q"ں ���� ٹ��EQڈ �  ,��د���� @���� 

  )����P"(�	�ز +�ں ر��Q @�� ہے
� �� ! اے �">"ا�"ں �� >	�28   ":اور'پ �ے ;�+���    

+���ں ���ے >"����ن و���Vhہ و>	���ع ���� 2����X ر���Qے  
ز����دہ " :اور;�+����� ) +���C8 v��h7ہ" (�"���Wد3 �����ے

+%]���2 ������ے وا����� اورز�����دہ �����ہ د����Eے وا�����    
  )داودا�""(.8"رت �ے �Wد3 ��و

���X 2E]�ہ ��ہ ���Q ��ہ ��"��"ں ��ے         � 'پ  -٢ ���
��ے #��x '��ے               v�CB ��2 اور��[%�& �QRہ ا���

���ے  ���� +��:"اور;�+����ے ���Qے ,���Qے 5����ں ���ے 
اور+��ں  ,�ہ�7وہ ہے >�"ا#Eے اہ�< ��ے ����ہ �ہ�7ہ�"           

E��#ہ  ےا��������ے �ہ�7ہ��"ں   اہ��< ���ے  5���" ���� +���ں 
) 3L+��,ا�� +�>ہ(  

                                                 
 )١/١٤٥(زادا����د 1
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��� ��"��"ں +��ں ��ے ��"�P >�5 ����        �  'پ  -٣
  "���� xاہ"���B ����� 2 ������� ����"'پ ان���[wر �����c�R
  �P"���� ں�	����#���"ر3 ������ے ����Qے >���5 ����= ����ہ ا

 ���" 'پ ا����Jر�� �����"ں ,+	�����2 ���ہ #���P���< �Pے  
HP�8ہ ر�U ا
 E8ہ� �ے #�س �i�Q د�7ے ����ہ وہ           

>�H�P�8 5ہ ر��U      , ا�?ے ���ہ ��Q< �"د����?�ں    
ا
 E8ہ���� ������ ������� ����ے #�����7ں ����"'پ اس ������� 

  E��#ے #���7ے >ہ���ں #���وہ ا��� ے���"�ے ��ا���� >��gہ 
'پ HP�8ہ ر��U ا
 E8ہ�� ��ے         ,+Eہ �"ر��Q� �7Qں  

@��"د +���ں ٹ���= �����gے ���Qے اور ا�?��� @��"د +���ں      
 ��, ����'ن �� ��وت ;�+��ے ��Qے  �" ر�zا#Eے 

 'پ ا�ہ��ں اور,اور���� او���ت وہ ���� ��ے ہ�"��ں      
ازار���*هEے �� �?� ;�+��ے #�Qان �ے +]���Wت         

  .���ے�Qے
���J��8 �	���ز#ڑهEے ���ے ����* ا#���E     �  'پ  -٤

 �ے >���ے ان ��ے ����5          ��H� ں �ے #�س"�"��
>�5 رات   . ہ"��ا�?ے ا�"ال ��� >��cPہ ���7ے ��Qے         

@�Q>��ے>���?� ����ر3 س ����"3 ���ے ہ">����� ���" ا
  .#�س �W�� 5W ���ے ہ"�� ��Q اوراس �ے 

�������ے ��"�������"ں �������ے در+��������ن 5������W      �  'پ -�
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����W��)3ر�����(, xPہ ���� , رہ�������Vhاور�����ن و�" ������V� 
���Q� ���Qاو����ت 'پ , ��ر� ��ں ���� �  ���"���"�� ������

+">���"د@� +����ں ������ ��"����"ں ����� ����Xف ہ���� ����ہ  
  ١.�"�ڑه��ے �Qے

اول اور'5�W��B +��ں   ا#�E ��"�"ں ��ے  �  'پ  -٦
>��5 'پ ���Wوع رات +���ں  , ہ	]���3�7 �����ے ���Qے 

����">��ے   ���+�; >����w"� ع ������ے����	,> ��اور����
�">	��ع   �  'پ ,او���ت و�U"ء ����ے ��">��ے     

  . �� 2��X د�Q� ��@ 3'د+�"ں��G و��wہ +�ں 
+��C"ن ہ�ے وہ ZK�W >�" ا#��E      :";�+���ے  �  'پ 

�����"3 ����ے #����س د������ے را����7ے ����ے +{�+����2 
>�5 ��� +��ں ��ے ��"�P          :"ور;�+���  ا) داود"(��ے

���ے ہ	]���3�7 ���� ارادہ ����ے    3"���� ���E#ا ZK��W
���E[Eّ< ���Q ا����H:�ن و>5��Eّ ا����H:�ن +���    ا�Cّ:"���"�ہے
����E7رز� " ����E��   ������ ے����اے ا
 ����"ہ	�ں ����W:�ن 

  .اوراس �Q� "�c�R >�ے �"8:����ے وا\ ہے
ا��Cے �ہ ا@�ان �ے در+��ن  �"�P او\ د ٹہ�@���           

��ے +     �W ن �ے�:�W "�     ظ ره�ے"�h% ��@) "  v�h7+

                                                 
 )١/١٤٩(زادا�	��د 1

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ



  ورا�3ق ��ں�
�دات و�����ت ا  
 106 

  )�C8ہ
;�+��ے �ہ >5 �� +�ں �ے �"�P ��� �  'پ  -٧

�"ا��?�   8"رت ��� ��Bدم ��� >��"ر�"��&�< ���ے          
����ے ا����?�����#�������H #?ڑ 
 ������2 ����ے �����ے �ا

ا���QqC  :(د���8ے اورا
 �� ��م �ے ���ہ د�8 #ڑهے        
     z�C8 2ْCَ[ِ<ُ �+��Bه� و��B mC��وأ8"ذ��m +��    ,إ�o أ

[ِ<ُ�+ ª����Wه� و����Wz����C8 2ْ���Cَ "( �?����اے ا
 +����ں ا
�G�< ��P #��وہ          Q� ��c�R ہ�7ہ"ں اوراس�R �P�Q�

��ے    , #�*ا ��� @�� ہے  �W ���c�R اوراس�W �?�ا
" , #����Eہ �Rہ����7 ہ���"ں G���<3 #�#����*ا��� @����� ہ���ے ������ 

  )ا�� +�>ہ,داود ا�"(
�����Wد3 �������ے وا�����"ں ���Cے�����ہ د�����8 �  'پ -٨

و>	�Y  ,و���رك m��C8   ,���رك ا
 ��m   (:;�+��ے �Qے  
  ����B -��C8 ���	 E��("
,  �����ے ����ے �����2 ����ے   ا

����P ���ے �����ہ ����  ,اور�{��z #������2 ����ے  Q�اور
  )ا�� +�>ہ,��+3L,داود" (دو�"ں �">	Y ��ے

������h ارادہ  ;�+����ے �"8"ر���"ں �  'پ  -٩ 5��<
����ے در+�����ن �����8ہ ڈا����7ے �">����?ے �����م ����ے     

اور������ ,����?���7C ا���� ���ے �����ہ �������hے ���Qے
  .��ے �Qے�ے ��رے +�ں ��ہ �ہ �
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 @������������Qوں ������������" ������������EC* و�������������Hدہ �  'پ-١١
  . �Qے�ے �� اہ7	�م �ہ�ں ���ےاور�{����ے
�ق ��Q د�� اورر>"ع ��Q ���� �   'پ -١٢X ے� ,

و�X ���7"ر#���"���"ں ���ے   �����Cے  اورا���= +ہ���Eہ  
��ہ  ( �ے �ہ�ر�  ا�]7ہ 'پ,ا��7Bر��� ) >*ا�P (ا��ء

�]��Q ��ہ    ) �"+{ہ #�+��ے +�ں �� �Xح ��ام ہے      
���.  
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١Y-  9ا  �EE: ں <پ�EE� ےJEE�K ے!�EEj0
  ���١ہ و��8 �0 /�'.ہ

  :�j0!ے ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ -أ
���ے #���س >"����z '���� ا���ے وا#��G ���ہ     �  'پ  -١

 ��ہ ����ے              �C?� ے ���ے?�����ے اور>"�ہ ہ"�� ا
��ے #��س >�"�x�#c��R ���# �Q ���       �  'پ , ��Qے 

>��� ا�ے ��Eول ;�+��ے +��gہ �� X]��2 ا��ے          
  �����R ے   . ہے�����ہ������������"'پ ����������ام ������ارد�ے ا

 اس ���ے ���" �G��h ےاور'پ ا#����QR,E"ڑد�7ے ���Qے 
���ے �]����Q� ���Qے �  'پ ,  #����ہ�ں ا������ے����hت

  �����g� ں 5���8 ���ہ���+ ,  ������Q�"� ہ����R ور���ہ , ا@���دل
���ے �����Qے �"���8د3 ���ہ    >������ہ �����ڈ , QR"ڑد����

  .ہ"�ے �� و>ہ �ے QR"ڑد��
@���ہ  ا, ا��ے �7����Qے   �  >"��ہ +�ّ��ہ"�� 'پ -٢

�ہ�ں �= �ہ ا���ے     .ہ"�� �"&]��ے ��م ��7ے �Qے    
��Q دن '�ے�ہ �Q"� ��� و>�ہ ��ے �W?� +]��ر�              

   ����Q� ڑ�����# �Eه*������ ����Q��Q7#�#,اور  ������ ������ *�����R 

                                                 
 )١/١٤٢،٢/٢٦٣زادا�	��د ( 1
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'پ  +��E��(���g- ����� +���ہ @cر>����ے (د��P���Q #��ڑ�ے
  .� ���Qہ >�Q@ �7C+�ں �Q�"Rے
��� ��8دت �X]�ہ ��ہ ��ہ      �  B"ردو�"ش +�ں 'پ  -٣

��� L�wاؤں #�����P رہ�7ے ان         ��Q �ہ ا��= ہ�� ����         
  .�ے 8�وہ دو��3 �ہ ا��7	�ل ���ے 

ان دو����"ں , ����ے ����C"ہ اور���Wہ* �������Q �  'پ  -٤
 @"2���W �اوراو����ٹ ����, �"�ہ������# 2�E* ������ے ����Qے

�����Q� ,ڑ�Q�3اور���?� , ���w�+ ,3ب(�ّ]���ر�B����( 
  2��W"@ 2    ,���ے��W"@ ے ���ےP���@ >����, ش"��@�B ,

�����- ;����"ڈ  (�����	E*ر������Q� 3ے (  , 2����W"@ ےE����Q� ,
H���Bاور�����زہ و "���< ������Q� ����Q� *راور������"}Q� =

���ے +�����Eہ"����      2��W"@روٹ��� ���ے ٹ?���وں اور
�����Q�. 35 اورروٹ����� �����" ������< اور�?����ڑ����Xر "����� 

��� ہ�ے ��� �Q{"ر+ ���Q�  ,    ��Q� اور#?� ہ�"ا ��*و
���������Q�  ے������Q� ے��������� *E�������# 2ے �ہ�������������,  اورا
�?���Q ہ"ا @"2W   +�ںده"پ  (اور�*�* (    ����Q� ��Q�  ,

 �Q?+ر�"اور"}Q� ہ����������Qے + �.  
  ���"�  'پ ���Qے ;�+��ے#���2��W"@ *E �  'پ  -�

د���J��� ���� 2ہ اورا@��Cے ���Jہ ���� @"2��W ز����دہ    
�Q� ب"w�+.  
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8����ے ���ے ����زہ #���Q� >��Q ا����7	�ل      �  پ  '-٦
  -اوران �ے #�ہ��cہ ���ے �Qے;�+��ے

+���ں  د���B�7"ان ���� ا������Q��d ز+���� #���   � 'پ -٧
  .��Q� ���< �Qر
7ے  دا���Pں ہ����ہ ���ے �����Qے ���� �?��� د���     � 'پ -٨

���ہ :"اور�ہ��7ے �Qےاور�����Pں ���ے +Y��E ;�+����ے    
  )+��W)"�C:�ن ���Pں �ے ����Q اور#��7 ہے

اور����Qے  ,��� ا��Cg"ں �ے ���Qے �Qے �  'پ -٩
  .�ے ��* ا��Cg"ں �"�Rٹ ��7ے �Qے

اورٹ���= , ٹ���= �������gہ �����Qے�Qے �  'پ  -١٠
#ہ�C"�ے ��< ٹ��=       -١:  ہ�ں &"ر��ں���gے �� ���    

 ����g� ,رزا�"ں -٢���R) ٹ�������g� =( Qٹ�� ��E ,ا���= -٣ 
������Q� ے����, ہ�����ہ #�ٹ����= �������g اوردو�����ے ہ�����ہ 

 ا�����ء �  'پ , اور���ہ ����E"ں &��"ر��ں +��L+"م ہ���ں 
ا���ء �ہ�7ے ہ��ں     .�� ���2 +�ں ��ٹہ �����Qے �Qے     

��������ہ Rٹ�������Q"ں ��������ے ��������< ��ٹ�������E#�?Qڈ��"ں ��������" 
 +����ں : "����ے ;�+������ �  اور'پ ,�Qڑار�P���<�Qے  

�م              �w ح��X G�< ��7 ہ�"ںQح ��ٹ��X ����ٹ��7Q ہ�ے    ا
  ".�E*ہ ����Q ہے اورا�� �Xح ����Q ہ"ں >�:�ح 

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ



     �0 /�'.ہ�����,�+ 
 

111 

����� ”���W���Qو ع �����ے ��ے #ہ��Cے   �  'پ  -١١

 �ہ7ے اور��� ا
 �ہ ������Qے ��� �?�� د��7ے       "ا

>5 ��� +��ں ��ے ��"P��Q� �Pے           :"اور;�+��ے.�Qے
ا@�����Q"ل >����Pے ����"  ,����"ا
 ����� �����م �ے���P����Qے  

��ے  ا
  ) ��+�Lي " (���� ا
 ;�o او��z و'���B        ":�ہے
  )��+3L" (��م �ے ا�7*ا وا�7ہ� ���� ہ"ں

  >���Q� Gے +��ں ا
 ���    :"�ے ;�+��� �   'پ -١٢
�W:�ن ا�	�ں  ���W= ہ">���� ہ�ے          ��م �ہ�ں ��� >���   

)"�C�+(  
7ے  ���  ���  ���Q  ���ت ��ےدوران ���Qے �  'پ  -١٣

 �����Qے ���" ;�+����ے   +���c* اور+ہ	����"ں �"��ر����ر 
  . ���ے ہ�ںے ��� ���+ہ	�ن �"از��K  >��� �ہ

������ے �������+Eے ������ے ���������Q �  >�����5 'پ  -١٤
ا�%	�* 
 �	�*ا     :"اٹ�Q ��� >���� ��"�ہ7ے       )د�B�7"ان(

آ����dا �X]��� +]�رآ��� ;���oّ��h + �َ���w z و\ +��"ّدع و\       
  �E�ّر zE8 -ًE�7�+)"رى�K�(     
 ��ے    ���ر3 ����� ا

>��G +���ں ������ #�����cہ  اور�ہ��2 ز����دہ, ����ے ہ��ے
 @���� >���ے ���ہ ����;� ���	{�Q  ,�����2 ���� @���� ہ��ے  

�ہ QR"ڑا @�� ہ�ے  )�ہ +�U �� *�cورت �ہ ہ"    (ہے
اے ,اور����ہ اس ����ے ����ے #�وا����P  ����� @����� ہ���ے  
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  )��Kر3( "ہ	�رے رب 
>½ 'پ ��� �ے �ہ�ں ����Q� ���Qے ��"ا�?ے           -�١

 ����ے >�����ے    �����Pں ������ے د���8 ��H���� ے ��������ہ�
روزہ داروں �����ے �	ہ�����رے #�����س :"اور;�+������ے ,

, �����Q�  ����Q   �	ہ��را   اور��= �"@"ں ��ے     , ا;:�ر���
  )داود" (اور�� #�;�7W"ں �ے ر�	2 �� د�8 ��

>"���+ ZK���W�E�?"ں ����� +ہ	����ن ����"از3 �����   -١٦
��ے ���ے د��8 ;�+���ے       اس�  ��U;2 ����� ��"'پ  

 ���ے �Qےان �� اور����.  
�م و'زاد ,�QR"ٹے ��ڑے   �  'پ  -١٧�w ,   ��� د�ہ����

ا>�E7ب ��ہ   �ے�����Qے   �ے ���ہ ��ٹz  ���  +ہ�>�
  .���ے �Qے

��ے #��س روزے ��� ����2 +��ں      �   >5 'پ -١٨
ں روزہ ���ے +���" �x���# �����Q ����� >����� ���" ;�+����ے 

اورار���Wد ;�+����� ���ہ ا@���روزہ  )+���C8 v��h7ہ" (ہ��"ں
دار���" �P���< ����� x���# �����Qے �"�x���# �����Q �����ے    

 روزے ��ے ��ہ ہ�"     اور ا@��  ,وا�ے �" د�P�8ں د��ں      
  .+�Pے;� ��Eول ا�ے�"
����" ������Qے #�+���*8"��� >������    �   >���5 'پ -١٩
���"�P دو����ا ����Q '#?��ے ہ	���اہ ہ">����� ���" 'پ    اور
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ہ  ��� :"  ���ہ  +�c����ن ���" +:Y��C �����ے اور;�+����ے     
@������ �Rہ"�"ا����ے ا>����زت دو ا,ےہ	���رے ������ہ ہ��� 
  )��Kر3(.ے >�Pور�ہ وا#G �"ٹ

��ے ��8*م '���"د �  ���ہ �"@��"ں ���ے 'پ  -٢٠   ���@
�� E#'"�� ��� 2��?Wے ا�?�" �����7 ��ہ وہ ����ہ +�<                 

 اور���� ا
 #�ڑه      ����P�Qں اورا�» ا�» ��ہ ��P��Qں      
  .��� ���ں ا�	�ں ���2 ہ"@�

#��ٹ ��ے     'د+�� ��ے  :" �ے ;�+����  �  اور'پ -٢١
ا���� 'دم ���ے ����ے , �ہ���ں ����Qا������ ���*�� ���"�P اور

���ے #�ٹ��z &��%�� رہ  G��< ہ��ے �;���� �����Q� ہ��� ���Eا�
#G ا@�وہ �Uور����Q ہ� �Rه�7ہے �" ا�=       ,�?ے

ا��= ��Jہ #���� ��ے ���ے        ,�Jہ �����Q ��ے ���ے        
���E�� Gے ���Cے ر��Qے  Jہ  اورا�= � )"  3L�+��

  )ا�� +�>ہ,
 +�ں���Q رات �ےو���2 @ ا���= +��]��ہ  �   'پ -٢٢

    ���Q� ےP"ہ >B5 دا�CX  ����   z���         �; "�� ےP��# ہ��ں�  �
�������+":  �����Q� ے����������Pے اQ� ےQ}+"����< 
, اے ا

اور>���"+{Qے ������اب �����ے ا����ے ����" ������اب      
��)"�C�+(  
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 JEE�Kے ��EEں <پ :�EE  اEE��� 9ہ و��EE0 8�EE    -ب
  ١/�'.ہ

�� V��Xہ �ہ�G�< ��Q� >�+�� 2     �   +�ں 'پ #�Eے -١
  �Q� ��"2 ہ��h� �� 2%& ے�'پ �ے �cد��=  .

    ���Q� �����# ڈا��EQوب ٹ�H��+�7ے �ہ��� 5����]���Q 'پ ,
 Z������Bہ ,#�����7ے وده د�������اور�]�����Q #������� �����ے 

! اے +�����ے رب:"اور;�+�����ے .+������#�7ے ����Qے
ا���Cے ��ہ    ,;�+��  �"اس +�ں ���2 اورز���د�� 8:��      

وہ ��"c��R �P�ے     ه �ے 8�  ود����Q اور#��� �ے د   
�7?�  )��+3L" (���ز�� �2��h �ہ�ں ��

  'پ ,����Qے و��2  #���� ��ہ #��7ے ��Qے      �  'پ  -٢
� 5����W وع�����W رات(�����ے ������ے(  L�����[� ہ����� +�����ں 

�P�E�)�P"gQ�(        ��"ے دن &�]� ہ�C@اور>5 ا ���< 
اور#�Qدو�������ے , �"ا������?"�"ش ;�+�������ے ������Qے 

اور����ے دن �= #��7ے ��Qے #�Qا@�ا��	�ں ��ے        
   ��� �����< �c���R �P"���    "��� د+"ں���B ےE��#ے ا���" ا

  .د�*�7ے �Qے �� #E?E�Qے �� �?� د�*�7ے �Qے

                                                 
  )٤/٢٠٩)(,٢/٣٦٦( زادا����د 1
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) L�[�    وہ #���   �ہ7ے ہ�ں�ں ����ے ��ٍے       >����W ے
��"   'پ �]��L  . ڈال د�� >��Pے    +�ں �Q{"ر�"    ��ے اس 

��� دن @cر�ے �ے ��* �Hہ #�*اہ"�ے �ے ڈر��ے          
  ).�ہ #�7ے �Qے

, ���#�Eے ��� ���Q    �� ��8دت �X]�ہ ��ٹ�z   �   'پ -٣
, #���Eے ���ے +Y��E ;�+����ے ���Qے     ��اور���Qڑے ہ��" 

���������ے ���������Qڑے  � ا���������= +��]��������ہ 'پ&���������ف 
'پ   ا����   ہ�ے ��ہ    ��� @���   ��ہ   ا�?� �">��ہ    ,ہ"��#��

��ہ  �ہ ہے اوردو��ا�"ل  ,��� �L8 �Qر��">ہ �ے   �ے
: ������ا�"ل,  ���� ����« ���ے ����ے ا����� �����   +	�����2

�Cر>��"ازآ�":�   ���Q� ����� ��ورت  .(ے ا������U ���E��
  ) �ے و�Q� 2ڑاہ"��#�cP�< �E ہے +�7>�

#��� #�Eے �ے دوران ���� +��]�ہ ����G    �  'پ  -٤
اس �����ے  ":اور;�+������ے �����Qے �����ہ ,������7ے �����Qے

اg���W"B )  ����QR"ارہ">���ر#������ ������ا�� ہ���"�� او 
 ہ���ے اور�h���W ��&���< ہ���"��    )����Xح ہ���`� �������   

  )+��C"(ہے
+:5�C ��ہ ہ�ے    ) ���E��� Gے ���   #�Eے�ےدوران(اور

����G   ���ہ�  ���  ر��z  �ہ +Eہ �" ���� �ے دور   ��E�� 
>5 �� +�ں �ے ��"�P      :" �� ;�+�ن ہے     >����ہ 'پ 
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�C?�ہ ����� ��"    , #��� #�ے�" ���� +�ں ���G �ہ �ے 
  )ا�� +�>ہ, ��+E+)"3Lہ �ے دورر�Qے

 +�Eہ    �� +c�?Hہ +��ں    ����اور #���ہ �ے �"راخ     اور
�� �g� ے�: �C	�ہ  . رو�� ہ�ے �ے� 'پ  �E�#  �Qے 

  .�gWف و�"راخ �"�ہ7ے ہ�ں
ے �����Qے  �����ہ ��#������� #�����7"������� ا
"�  'پ  -�

�ہ�����7ے "ا�%	�����* 
"اور>�����5 ;������رغ ہ�����"�ے ������"   
 �E*ے �ے   'ے W= ا
 ����-   �:" اور;�+��ے  ,�Qے

 ����ن ����� ہ�ے            ���� �� 
>5 وہ ���Q� ���Qے ا
اور>�5 #���� #�� ��ا��?�        , �" �ہB 2"ش ہ"�� ہے    

  )+��C"(�	* ���ن ���� ہے �"B"ش ہ"�� ہے

, �������W �����< �������Qں ���ے ����ے #����� �"�  'پ  -٦
اور����Qرا ���ہ  ہ">"#����+���اد وہ #����� ہے���ے  اس
#����E*  #���ٹ���EQڈا اور'پ اس +����ں ����ے ������� , ہ���"

  .�Qے ;�+��ے
7ے �" ا#Eے �ے دا��Pں وا��"ں    ��>5 #��  'پ  -٧

 @��Rہ ����Pں وا��ے ��`�ات         �ڑه��د�7ے �� ��Xف    
  .+�cزاور�ڑے ہ"�ے 

������� ����" ڈه�����?Eے اورا����?ے +���Eہ   �  'پ  -٨
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 3 ���ے�?��ڑ �"�����*هEے  ���� �?��� ;�+����ے @���Rہ   
اور����ہ ����ہ ,  ذر�����ہ ہ���� �����"ں ����ہ ہ���" ����7Kہ ����ے 

  . #ڑه?�ڈه��?� >�Pے"��� ا
"و�2 7ےڈه��?
�ے +��E ہ"�ے ہ�ں ���� �ے +�Eہ ��"          " ا�?�ء"اور

�Eے ���*ه د�� �X"[`+.-  
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��Eں <پ :�E    ) ا�E  ا9 (د��ت16  -
١ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ

  
���hBہ وا8�����ہ ��X"ر #���    &��]� و���Wم  �  'پ  -١

'پ ��ے +?�ہ     ,
 �� �Xف ����ے ��Qے      �"@"ں �" ا  
+�ں ���� ���ل ��= #"��W*ہ X"ر#�د�8"ت د3 ���?�              

 َ;�ْ&�َ*ْع ِ�َ	��� ُ���ْ¢َ+ُ�  �: >�5 ا
 ���� ��ہ ���"ل ���زل ہ��"ا   
�"رة ا�%{� (�َوَأ8ِْ�ْض 8َِ� اْ�ُ	Hِْ�ِآ�َ�:٩٤(  

#��G '#?��" >��" �?��� د���� >�رہ��� ہ��ے ا���ے ���Q"ل      "
����������ن ��د�{�ےاور+���������H ������� #������واہ ������ہ   

  "��{�ے
����   ����Q� ����CQ� < ������ے���	ے اس �?���� #�8���� 
"ا

اورا
 ��ے را��7ے +��ں       , د8"ت د��W �Eوع ��د���    
�+��2 �����ے وا���ے ���� +�+��2 ���� #���واہ   + �����

�م  و'زاد ,������QR"ٹے �������ڑے    ����ہ�������  ��������ے ������w
>�� وا��G ��" ا
 ��� ��Xف ����ے       ,+�دو8"رت  ,

  .�gے
���ے ا&��%�ب #��� ����C   �   'پ +?��ہ +���ں   >��5-٢

                                                 
 )٤٤, ٣/١١زادا����د 1
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 �7���ہ���ں �]��Hہ ���� ���Xف 'پ ���ے ا� @���� ���"���ڑه و
  .ہ{�ت ���ے �� �?� د�*��

 ����ے @���ے   �  'پ  -٣��H���� P���X , >ہ اہ���������
�م د���ں اوروہ ���"گ 'پ ���ے  ��� ���" د��8"ت اP���X

���ہ +*دو���ون �� +��+Cہ ���ں     ,      
'پ ��ے ا�ہ��ں ا
  ������?� ان +��ں ��ے ���� ��ے ��X �� ,         ��Qف �

�م #��]��= ��ہ �ہ��       ���ہ ��"�P 'پ ���        اور, د8"ت ا
���2K   ,*د@�ر�?�����+� و+��  G?8���� ے?����C?��ہ ا

اور+?����ہ وا�����"ں �����ے �����ڑہ     , �?�����h�Cں #ہ�P������Eں 
 ���� ��"C���ا�ہ��"ں ���ے 'پ ���"  �ہ���ں ���= ���ہ  .���*

'پ ����ERہ   , �?E�Cے #�+{]"ر��د���   �Xف  +?ہ ��   
 دا�B<    +?�ہ +��ں    >]���� +:�� �ے >"ارو#��Eہ +��ں      

  .ہ"Pے
 >ہ��X 3"ر#�د�8"ت ا���    �  دس ��ل �= 'پ -٤

����ل �"@��"ں  ہ��� ,7ے رہ��ےا
 ���� ;����`ہ ا�{���م د��� 
��>�"ں ��ے ڈ���وں #�>���ے       ,�ے �i +�ں +7Cے     

 اورذ3 ا�	{���ز�ے ����زاروں +���ں ہ+{��Eّ,اور8?���ظ 
 ����i ����ے +"����� +����ں >������ہ��]�Cے اوران ����ے    

7ے اوران �ے #��س     #"QRٹQ?��"ں  �ے ��رے +�ں      
�م �� د8"ت د�7ے �Qے�  .>��� ا
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 c��Bرج  �]���CہV8]��ہ ���ے #���س +���Vم �  #���Q'پ  -�
�م �����   �ے���Rہ �"@��� ����"ں ����ے +���Cے اورا�ہ����ں ا
�م ���ے '��Pے اور+*���Eہ    �����ERہ , د��8"ت د3���وہ ا

�م ����� ����Xف ������ے   ����وا#���G >�������"@"ں  �"ا
�م #��Q< @��� اورا����             اس,�gے���Xح +*�Eہ +��ں ا

�م �ہ داB< ہ"اہ"�  .�"��Q@ �Pہ رہ� >ہ�ں ا
           ہ��    'EP*ہ ���ل ان    -٦��H�� ے ���رہ ��"گ�� +��ں 

]ہ �ے #��س اس ���ت        �ے ان �ے P\ �    V8ے �"'پ 
�	Y وا28�X ����ں      �'پ  ":#����2 �� �ہ وہ      ��

اور�Uورت #�ڑ�ے #��ا#Eے +���"ں ��" ��Bچ           , @ے
��P �� �?�  ,���ں @ے Q�   ے      د�ں @�ے�� ��Pاور��ا 

ا
 ���� راہ +���ں ����� +�+��2 �����ے  ,رو����ں @��ے
'#?��� , وا���ے ���� +�+��2 ���� #���واہ ���ہ �����ں @��ے   

���c�R ے اس���  د;���ع �����ں�+��*د���ں @��ے اور'پ 
���ے وہ ا#���E اورا#��Eے ����ل ����"ں ����       G��< ے��@

 )اس ��ے ��*�ے +��ں      ( �2��h ���ے ہ�ں اور�ہ �ہ    
#����Qوہ +*����Eہ وا#���G   . ان ����ے �����ے >2���E ہ���"@�   

���ے ا�?��ے �����ہ +��5�J ����    �  اور'پ , ہ��"@�ے
8	��اور8]* ا
 ا�� +?7"م �"��Q{�� >�"ا�ہ�ں ���'ن        

, ����Qےا
 ����� ����Xف ���ے ����� �������C د����7ے اور 
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�م         ��ے ہ���   ���ERہ ان   ��Q"ں #��ہ�2 ���رے ��"گ ا
��� ��`��اور��*    ا�ہ��ں +��ں ��ے ا���*      ,�ے 'Pے   

  .	� �Qے �� +��ذ ر�U ا
 E8ہ
�ے +�C	��"ں �" +*��Eہ ��� ��Xف    �   #�Q'پ – ٧

�"�"@�"ں ��ے ا��	�ں    ,���    *د�� ہ{�ت ���ے �� �?��      
 ا����"�?� ���]����Q# ����� 2V'پ اور'#?��ے ر;��������w vر  

 �Q� ہE8 
  .ان �ے >�+Cےر�U ا
���ے #ہ��Cے (���� #ہ��E ے +*���Eہ����  'پ  -٨ 5��� (

 ا���Bت ��ا���P ن +"+" �ےدر+����+ہ���>��� وا����Jر 
  .�٩٠�Q>� �� ��*اد 

 EEE0ے )'��SEEE� �EEEوں(EEE:�6+وں :M�EEE وا��EEEن اور–أ 
               8�Eہ و�E��� 9ا  �E: ں <پ�E� ے!�E0 ہE����� ہ���

  �0١ /�'.ہ
  

8ہ�*و#�	�ن  +��C	��"ں ���   ":�� ;�+�ن ہے�  <پ  -١
���� �"��ہ    'د+�� ���Q    'ا�= ہے +�C	��"ں �� اد��-     

 �  اور'پ) +��C8 v�h7ہ  "( دے ��?�7 ہ�ے  8ہ* وا+��ن 
>�ZK�W G ��� ���� ��"م ��ے ����ہ              ":�ے ;�+����    

             *�E� ے اور��ہ�"�Q� ہ*ہ ہ"�"اس @�ہ �" ��ہ��+ �P"�
                                                 

 )٣/١١٢زادا����د  ( 1
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�������ے �ہ������ں ������= ������ہ ا������?� +�����*ت #�����"ر3       
  �7B"���������� ے�������������ا��3 +����������ں اس +��ہ���������*ہ���

     )��+3L ,داودا�""(��دے
� >��G ���ے ����� 'د+��   :"���� ار���Wدہے  �  'پ  -٢

��"+�ں ا���ے ����<    , �" �7< ��د���  �"#�Eہ د�� #�Qاس  
  )ا�� +�>ہ"(�ے ��اءت �� ا�ہ�ر���� ہ"ں

>����+ 5��C	ہ ���Lاب ���ے ��&��* '��Pے اور�ہ��Eے    -٣
���gے ���ہ ہ��� +����C	ہ ���" ا
 ���� ر���"ل +����7ے ہ���ں   

@���&* �7< ��ے >��ے ا:"�ے ;�+��� �  �"ر�"ل 
�����ERہ 'پ ����  "ہ��"�ے ���" +���ں �	ہ���ں ���7< ��د����7 

2E������ہ ��&��* ���" �ہ���ں ���7< �����       >���ر3 ہ��"@��  
�g�P�<)."�داودا(  

�م     �  پ  '-٤���]�"ل �����7ے    ��&�* ��" >�5 وہ ا
 وا#�����Q� Gں���" ا#��Eے #���س ���ہ رو���7ے ���Qے �C?��ہ ا 

  .��د�7ے �Qے
�م 'پ   -�����������ے  ������� ا�����=      >����5 د����W	�Eن ا

���ا����� +��ہ��*ہ ے ������ 'پ ���� ر���U ���ے &��%��ہ 
    ��� ���� ����C?�"� ں"��	C���+ ں�	�ت ���ہ �����ے >���

  ..�" >�ر3 ��د�7ے ہ"�� �"اس
�ے ���x +?ہ ��ے اس ���ت #�+��ہ�* ہ    �  'پ  -٦
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��� �ہ دس ��ل �= ا�?�ے اور+��C	��"ں ��ے ���              
 ����;�وں +���ں ���ے >��"    اور,>��E� «��E* رہ��ے @���   

�م �]"ل ����ے >��+ ��g�P�C	�ن ا��?" �"ٹ�� د��ں              �ا
#���س >�Pے@��� وہ  اور>"+���C	�ن ����;�وں ���ے.@��ے

?� ا
 رب ا���cت ��ے       ��.ا�ے وا#G �ہ ���ں @ے    
ا��������ے 8"ر��������"ں ��������ے ��������v +��������ں +�������E�"خ   

, اورا�?ے ا+7%�ن و'ز+�E�� xPے �� �?� د��      ,��د��
�">G 8"رت ��ے ���رے +��ں #�7ہ ��7CR ��ہ +"+�Eہ              

  .��hر�ے #�س �ہ �"ٹ��ے �Qے�  ہے �"'پ 
����ے +����C	��"ں ����" �?���� د����� ����ہ   �  اور'پ  -٧

�م ����� ����Xف      ��������ے #���Cٹ ��ا�h� ���8"ر��ں"<
?ے +ہ�وں �" ��;�وں ��" وا#�G        ہ{�ت ��@��ں ا�  

  .��د�ں
�"+����������C	�ن ان �����������;�وں ����������" ان 8"ر����������"ں    

  .�ے+ہ��"وا#G �"ٹ�د�7ے
+����دوں +����ں ����ے >���"ان �����;�وں ����ے #����س    -٨

�>����� 'پ R  ہ ے ���" رو��� ان���� Y��E+�# ےE��Qر� 
#G ���ے #�+{]"ر���ے   ا���ے �Qے اور�ہ ہ� و    

>���5 ان , ����ہ ہ���� ا����?� �?���� د����7ے ����Qے    ,����Qے
���"�P ���7< ������ ���� ����� ���ے +���C	��"ں +���ں ���ے 

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ



  ورا�3ق ��ں�
�دات و�����ت ا  
 124 

���ے �?��<  رو+���ل ���" ����QR �����7 ا  zوہ 'پ ���ے ہ����
       ����Eہ���ں #ہ� =��� ���Q�ہ"���� اور ان ���ے #���س ا�?R

اور��ہ ہ�� ا��?ے      , ا�?� ا�?�ر�ہ ����ے      پہ"�� �" '  
  . U	��2 د�7ے �Qے ا�Q]ں�7< ��

�B]���;�7 �����ے ���ے ����* 'پ ���ے ان ���ے اس    -٩
� �Wط #�&�C ���� ��ہ ا�?�" وہ��ں ��ے در��*ر��د�             

���g�P�<,     ن \د �����ے�+���� ���E#ار�"ں #���وہ ا"���اور
���R*3  ,ان ��ے ��"��   �  اورر��"ل  ,>���?7ے ہ��ں  

  .اورہ��Q7ر �"�ے ��ں @ے
اوراس ����ت #�+����J%2 ������ ���ہ ز+���� �����      -١٠

 ا�?�ے ����ے اور �� #��*اوار J���   ں"��	C���+ J��
اور�ہ �ہ >�+ =� 5�C	�ن ��Rہ�ں        , �ے ��ے ه"@�  
ہ�����ل ا�?��ے  �  'پ ,����?7ےہ�ںٹہ@�ے وہ وہ���ں  

 ���" ��Q{��7ے  ے#���س #��CQ"ں ���� �K	���Eہ �����gے وا���  
� �ہ #?Eے #� ��Q# �E7< ��"ڑا >��Pے           *ازہ ��� �"وہ ا� 

اورا�ہ���ں +���C	��"ں ���ے ���Jہ ���� ,)�@ٍٍ������ �?Cے(@�� 
  .��E� �+�Uے اوروہ اس +�ں ��Jف ���ے �Qے
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 ��د��EEEEEہ�ں �EEEEE0 ا��EEEEEم EEEEE0  د��EEEEEت د'JEEEEEے   -ب
اورEE:�6+وں qEE3 �EE0 و�#0�EE0 )EEے ذر'�EEہ ان EE0ے     

EEK      �EE0 8�EEہ و�EE��� 9ا  �EE: ں <پ�EE� ےJEE��j� س�
  ١/�'.ہ

�*�]����ہ ����ے وا#���G ہ���"Pے ����"    �  پ >���5 ' -١
اور��&�*وں ��"   , ��د�Wہ"ں �� ��Xف �B[ و��7��2    

'پ ���ے +��C= روم ���"  �����ERہ , ����W ���E}�Qوع ����� 
 z��?� ]��B    ���}�Q� اوراس ���ے , ���� ��&��* ���ے ہ����ہ

�م �]��"ل �����ے ���� ���?��< ارادہ ������� ����?� ���ہ   ���ا
��\.  
�م ����    +-٢���H��[� =��Cہ �{����X ���� ���Wف ����Q ا

z?� اس #���م"� �}�Q��� ����� م �]"ل��  .�ے ا
���� >]��< اورا�"+"���- ا3����W ر���U   اور+����ذ -٣

وہ���ں ���" اہ��< �	��� ���� ���Xف ��Q{��� ���"     ا
 E8ہ	���
�م �]��"ل    �ے�	���م ����"@��"ں ���ے �����ڑا���P ����ے ا

�����.  
.�ں 0ے ���ہ �����Eہ دار) ��Eں <پ :�J� g            �E -ج

  ��٢ہ و��8 �0 /�'.ہا9 �
                                                 

  )٣/١٤١زادا����د( 1
  )٣/١٤٣( زادا����د 2
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�"�]����"ل ا8	�����ل ى �����ے ������ہ�+��V;�����E  � 'پ -١
, �����ے اور�����X ���"ا
 ���ے �����د ����د�7ے ���Qے  

 �����ے >���Qداور�{��2 ود����< ���ے ذر����ہ ان ���ے 
��ے ��ے ر��B ����7ے          اور�]�Q ان   �Qے , �Q[�"��  

���ے #���x '���ے    �7K���اورا����Qں ���Q� ,  ·���Cےان #�
  .و#�ا�����"ں �ے �	{��Qے �Qے

 �5�C ��ے �X"ر#�ان ��ے ���7ل          ����   �ے � 'پ -٢�
+��ں �ہ��ں �Rہ��7 ��ہ ��"گ          " :��ہ  �� اور;�+� ��   � �ں�ہ

�ہ �ہ7ے #��Qں �ہ +%	* ا#Eے ہ� ����Q"ں �" ��7<           
  )+�C8 vh7ہ" (.���� ہے
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 ذ�0واذ�EEEEEE0ر��ں <پ :�EEEEEE  ا9 -١٧
  ���١ہ و��8 �0 /�'.ہ

���ے ز����دہ ا
 �"����د       � 'پ -١ 5��� �"@��"ں +���ں 
���ر3 �����ں ا
      ��  ��C?�ہ 'پ    ,���ے وا�ے �Qے   �

'پ ����� , اورا����?� ;?����+�ں ہ���"�� �����Qں����ے ذ��
   Y��H��� ����c�R ����� ا+�و�ہ��� اورا+��2 ���ے ����ے

            ��Q� >+��W ے ذ���+�ں�� 
'پ ���  ,�5 �ے ��5 ا
 ���W"+�B     �	`��7+ "��� ر#�ذ��ا�ہ�"��X ���[C� ���Q�

 ����Q� , ہ��������2 +����ں ذ������+�ں  , @"�������ہ 'پ ہ����'ن
+�H"ل رہ7ے �Qے اورذ���ا
 'پ ��� ����G ��ے            

7��CRے ,اٹ7��Qے ��ٹ7��Qے , �ر3 و����ر3 رہ���7�����ہ >��
��hو���`�ہ�و�2 اورہ�����ل  ,���"ارہ"�ے,#����Qے

-������ 
اورا���?ے . ���" ����د �����ے ���Qے'+���ں 'پ ا
  .ذ��و;?�+�ں �gے رہ7ے �Qے

  

                                                 
  )٢/٢٣٢زادا����د  ( 1
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 ذ0�0ے ��رے ��ں <پ :�  ا9      ے :
M و��م 0   -أ
  ���ہ و��8 �0 ا��ہ

أ&��]%��C8 �E- :">��5 'پ &��]� �����ے ���"�ہ7ے  -١
�م   ��ص     وآ,;:�ة ا£�B£ا ®�	C,       *�	%+ ��E�[� ود���

   �C�و+C® أ����E إ���اه�� ��+ ��h�E�C	C&,         �ً- ا
 z�C8 و
  )+�E* ا�	*"(و+�آ�ن +� ا�	�Hآ��

�ص اورا#Eے �]��         Bہ ا	Cم اور���ہ� �ے ;:�ت ا
  *�	%+  �        2�C+ ��� ے ���ب ا���اہ��E�#ے د��� اورا��

  >���" �?:�;���ہ ���+ Z�����B�C	�ن ����Qے#�&���]� �����
Q� ے �ہ�ں�  )+�E* ا�	*.(ےاور+��H"ں +�ں 

و���m , ا�m��� ���QC أ&��]%�E و���m أ+�����E:"ے اور;�+����
 ,��+�Lى ,داودا��" ( "ا�H�E"ر وإ���m    ,�%�� و�m �	"ت    

z<�+ ��ا(  
, ے ا
 ���ے ��م �ے ���ہ ہ� �ے &]� و�Wم ���      ا

اور������ے �����م ����ے ������ہ ہ���� ز����*ہ ہ����ں اور+�����ں 
اور������������������X 3ف ہ�������� ہ	��������ں ��������"ٹ     ,@�������ے

  )>ہا�� +�,��+3L,داودا�".(��>���ہے
>5 �� +�ں �ے �" �P &]� ��ے ��"        :"ہ7ے  اورآ

 رب ا����	��     ":�ہے mC	وأ&]� ا� �E%[&أ ,Cّا�  ��Q

إ����o أ�������B mCه���Lا ا�����"ِم ;z���%7 و������J و����"ر�     
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 z�����7وه*ا� z�����7و��آ ,    z������; �+ª������W ������+ m������وأ8"ذ
�*���+�W- ,و�إذاأ+ ��,mذا� َ>d+ >V�C;)""�داودا(    

            
 رب  ہ� �ے &]� �� اور����EPت ��ے &�]� ��� ا
�ے اس دن ��      !اے ا
 , �ے ��ے  ا����	�� z}� ں�+
������B,ت�J�7 و���������; �?�����ا�����?ے �"رو�������2 ,ا

اوراس دن , اروا���?� ہ��*ا�2 ���� ���"ال ������ ہ��"ں    
���ے    �W ے ����* وا���ے د���"ں ���ے?������ے �Wاورا

  -����E# 3ہ +���7g ہ"ں
  )داود ا�" (,�"�ہ� د�8 #ڑهے #�W�Qم ہ"

 ���"ں ے ����رے +���ں �ہ��� ���ہ ���E*ہ ��*ا£����h�7رآ -٢
\ ا��z ا\ أ��o�E7َVCB 2 وأ���          , أ���QC أ��2 ر��o     :"�ہے  
أ8"ذ��m  ,وأ�� Q8 -C8*ك وو8*ك +�ا�2�:7ُ    , 8]*ك

 ُ2�E���& �+����W ����+ , q-���C8 m���7	�E� mوأ����"ء ,أ�"ء����
o[�L� ,o��hw�; ,2ب إ\ أ�"�Lا��h�� \ zإ�"  

���         ا �P"� وہ�ے ا
 �"ہ� +��ارب ہے ���ے 8
ا 8]������دت ������ے \v�����P �ہ������ں ������"�ے +{�����Qے #������*

اور+����ں ������ا ����E*ہ ہ���"ں اور+����ں ������ے 8ہ���*  ,������
ہ"ں >G �*ر2��X ر���7Q ہ�"ں       ) ���P(اورو8*ے #� 

���ے ��������E# 3ہ     ,�W ے?���+���ں ���ے >"����ہ ����� ا
ا#��Eے 'پ #������3 ��	��2 ���� ا��ار������     , �Rہ���7ہ"ں
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#���G اورا#���Eے @����Eہ ����� ا����78اف ������� ہ���"ں  ,ہ���"ں 
+{Qے �x�K دے ��"�?�ہ ����ے ��"ا�"��E@ �Pہ"ں            

 xK� �7 �"�ہ�ں?�–  
��� G��<  ہ &��]� �ہ��������ے ا���?" ا�	���ن و�����V ���ے 

�">2��E +���ں دا�Q# , >��Bا���� دن ا���?� ا����V7ل ہ"@����
اور>G �ے ا�	�ن و���V �ے ���ہ �Wم �"�ہ�        , ہ"@�

  >���B2 +����ں دا���E< "���� �����@�� ل����V7رات ا� �����اورا
  )��Kر3(,ہ"@�
دن +��ں &�]�   ��ے   ��ے ;�+���� ��ہ >�G    �  'پ  -٣

  :#ڑه� �"+��]ہ  د��8ے و�2 �ہ 
"     z� m��W\ �*و� 
�z ا�	m�C و��z ا�%	�*    ,\ ا�z ا\ ا

 ��*���� Ä����W >آ��� -C8"آ���" وه��� 
ے ���8�وہ ����"�P ا
               =���W �P"�� �?�����v +�]"د �ہ��ں وہ �Eہ�� ہ�ے ا

 ہے اورا�� ��ے ���ے       �ے��ے��د�Wہ2ا��  , �ہ�ں  
  "ہ��Xح �� �	* ہے اوروہ ہ�c�R#���درہے

�" ا�	��C8 >�8ہ ا���م �� او\ د +��ں ��ے        اس�"
دس @�����دن 'زاد �������ے �����ے ��ا�������"اب +����Cے     

��������ے ��������"�"اب �?�������Qے >���������Pں      اوراس,@��������
اوراس دن ��Wم    ,اور��"@�Eہ +ٹ��Pے >���Pں @�ے       ,@ے

اوراس ��ے  , �= وہ �W:�ن �ے +%h"ظ رهے @��      
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�"�P 8	�< \��ے وا\ ��ہ ہ"@�� +��gوہ        �ہ�7 �� �ڑہ
 .ZK��W >��" اس 8	��< ���" اس ���ے ز����دہ ����ے      

  )+�C8 vh7ہ(
ہ د����Q� ����8 #���ڑه7ے &���]� و����Wم �"�����  'پ  -٤

, ���Q إ���o أ����mC ا���;���® ;��o ا���*��� وا¸���Bةا���Q�:"Cّے
Cّود�����ي      ا� o��Eد� o��; ®���;وا��� "��hا�� mC�������Q إ���o ا

و'ِ+��ْ� رو���Q , o����8 ا���8�7"را�oا�Cّ, وأهo��C و+����-
,Cّا�       o�hCB �+ّي و*� ��� �+ oE¥hا� �Q ,    o�E�	� ��8و

 -��	W �8و ,  o�"�; �+��7ل      , وwأن أ m�7	¥�� وأ�8"ذ
o7%� �+") "�داود ا ,z<�+ ��ا(  

+�ں �{ہ �ے د��� اور'�Bت +�ں �8;�2 ���         !ے ا
 ا
���"ال ������ ہ��"ں ,
+���ں ا#��Eے د���� ا#���E د����� !اے ا

��ے +���;� اور�8;��2       ہا#Eے اہ< اور+��ل +��ں �{�        
�"ال ����� ہ�"ں        ��, 
    #��دہ ��8"ب #�   ے+��� ! اے ا

 ,ہ ا+��� +���ں ر��� ���ے @Q]�اہٹ��"ں{��Qےاور+,ڈا���*ے

���ے +����ے #��Qے,����+Eے ���ے +����ے !اے ا, 

 ����Pں ��ے اور+���ے     ے دا�Pں ��ے اور+���     ے+��
     ��� 2���h� 3��+ ے�اوراس ���ت ��ے +��ں       ,او#�

  �� 2��	¥8 3����o  ےE��#ا =����Rہ���7ہ"ں ��ہ ا�R ہ ���E# 
  )ا�� +�>ہ, داودا�"( -���ے �ے ہ�� ��� >�ؤں
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;�+����ے ���Qے ���ہ >��" ���E� ���Q*ہ &��]�   �  'پ  -�
���� ا
 ا��Lي     ":� ���ر#ڑهے    �و�Wم ہ�روز��ہ د��8 ��      
     o�W z	�� ;�o ا�رض و\ ;�o ا���	�ء      ء  \ �`�+Y ا
 ����Cا�� Y�	�ت ,د ("وه��" ا���,z��<(   ے ����م ���ے��� 
ا

       �P"�� �� ن�	����ہ >�?ے ��م �ے ���ہ ز+�� و'
�J������V�c�Rن �ہ�������ں #ہ����������E اوروہ �������EEے وا\  

  "اور>��Eے وا\ ہے
داود (, �" ا�ے �"�JV�c�R �Pن �ہ�ں #ہP��Eے @��   

, 3L+��,�+ ��ہا<(  
��ے �ہ�� ��ہ    �  ا�"�?�ر�U ا
 �E8ہ ��ے 'پ    -٦ 

+{Qے ��ہ ا��� �P�7� c�Rں >"&�]� و��Wم #ڑه��7           
�X�; ����Qا�����	"ات ا�Cّ:"رہ���"ں ����"'پ ����ے �ہ���� �ہ���"

ربq آ����< o����W ِء , �������8 ا�������5 وا������QHدة, وا�ض
 z ��+و z َ�C+إ\ أ��2    , و zأن \ إ��*QWأ�8" ,أ    ��+ m��ذ

o���h��W ,   zِآ���Wِن و�:�Hا����W ���+���7ف  وأن أ, و�
         �C��+ oءًا أو أ>ّ�� إ�"� o�h� -C8 . " إذا   :���ل ��QCْ�ُ

 َm�ْ}`������+ َتL������B2َ وإذا أ��أ&������]%2 وإذا أ+������ "
  )�+Lى�,اودد(
5��w و�����U"    , ے '�	��"ں وز+��� ��ے v���B         ا

! د@�راور+����=   ہ��c���Rے #���ور ,>����Eے وا���ے 
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       ����� ���P "ا�"���+���ں @��"اہ� د����7 ہ��"ں ���ہ �����ے 
�������ے اور+�������ں ا#������Eے �G������h   , ,+�]������"د �ہ�������ں  

�ے ����3        ��W ے?��Wاور�W:�ن �ے �Wاورا
اوراس ��ت ��ے ���Q ��ہ +��ں ا#�Eے           , #�Eہ �Rہ�7ہ"ں 

          ��Pے ��ا� �C�+ �� ار�?�ب ��وں �� �Pا���# Gh�
  .��وں
 ��ے و��2    اور��Wم ا�?" �� &]�:"�ے �ہ� �  'پ 

"  ����ے و����2 #ڑه���" >�����ے #���� ������7 ����"اوررات 
  )��+3L,داود(
ے EE0ے !��Jاس �EEے���EEjcں داEE3^ ہ�EE!ے اور -ب

��EEرے ��EEں <پ :�EE  اEE��� 9ہ و��EE0 8�EE ذآEE0  �EEے 
 :١/�'.ہ

����ے�  'پ  -١�Q@ 5���<7ے ����"�ہ7ے  �����ہ����C?� 
": ُ2��Cآ"� 
���Q إ���o أ8"ذ���m أن   C�ّا,  ��C8- ا
����� ا

  q>����Uِأ, q>����Uَأوُأ ,qأو ُأَزل qأوأِزل , َ������Cَأوُأ� �َ����Cأوَأ� ,
 q-C8 >Q}�ُأو  َ>Q<�3"(أوأL+�, ��P��ا�� +� وz<(  

 +���ں ��������E# 3ہ �Rہ���7ہ"ں اس ����ت ���ے ���ہ  ے ا
ا

                                                 
 )٢/٢٣Yزادا����د ( 1
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, @	�����اہ ہ">�����ؤں ������ +{Qے@	�����اہ ��د������ >�����Pے 
��� >����Pے����Q#ےQ}+ ����� ؤں����< >����Q#��, ������ �����

��� +��ں ����    ,#���C ��وں �� +{ہ #��P��< ��� �Cے       
 -#�>ہ����2 ����وں ���� ���"�P +{��ہ #�>ہ����2 ����ے      

)3L+�� ,�P��� ,ا�� +�>ہ(  
���ے �?7��C  �  'پ  -٢�Q@ ے��� G��< �����+�; ے ���ے

و\ , ��� ا
 �"آ�C8 2�C- ا
        :" و�2 �ہ د�8 #ڑه�     
 
+���ں ,�ے�����ہ ے ����م ا
 آ��" ���"ل و\ ���"ة إ\ ����
    ��� >�"� �# 
 ا
 �� +�*د ��ے ������ہ ����           ,�ے ا

�ے ��Eے �� 2��X ہے �ہ ��ہ  ���ے �� c�R   
�"ہ��*ا�2 #�@���� اورا
  :"���"اس ���ے �ہ��� >����� ہ��ے    
, "�ت #����� @�������{���� اور, �������ے ������ے ������;� ہ"@������ 

  )��+3L, داود"(:>���ہےدورہ"اور�W:�ن اس �ے
>���5 ;{�����ے �����ے �?7���Cے ����"�ہ7ے   �   'پ -٣
":Cّرا    ا�"��� o��[C� o��; >���<ا ���Q ,   o�	��� o��; >���<وا

وا>���< +��� o��hCB , وا>���< ;���J��� oي ���"را, ���"را
, وا>���< +��� ;��"�o ���"را  , و+��� أ+���+o ���"را , ���"را

+�Q) "  v�h7 اo� �ْ¥ِ8 ��"را    ا�Cّ, وا>�< +� �o7% �"را   
z�C8(  

اور+������ے , ,ے ا
 +������ے دل +�����ں �"ر������Eدے  ا
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اور+��������Q?�' 3"ں +����ں   , ������"ں +����ں �"ر�����Eدے  
+�����ے ,  اور+�����ے '@���ے اور#�����Qے, �"ر�����Eدے

اے ا
 +�����ے �����ے  ,�����Eدے او#���اور ������ے ����"ر 
  )+�C8 vhہ.(�"ر�"ز��دہ ��دے

��ہ >�5 'د+�� ا#�Eے @��Q+�ں      :�ے ;�+����  'پ  -٤
�����Q إ�����o أ������Cّ�  mCا:"هے�����ہ د�����8 #����ڑ دا����B< ہ"�"
��� ا
 وَ�ْ{�E و�C8- ا
      , ا�	�Kج  ��B  ��Bا�	"�iِ و 

  ������ECآ"� ������E�ا)داود"(ر  
+������ں �{�����ہ ������ے   !ے ا
ا
 ��ے   ,�ہ�7دB"ل اور��Bوج ��� ��"ال ����� ہ�"ں            

��م �ے ���ہ ہ� داB< ہ�"Pے ا
 ��ے ���م ��ے ����ہ                
  .اورا#Eے رب ہ� #�ہ� �ے ��Qو�ہ ���, �?Cے

�  )داود ا�".(�م �ہے#�Qا#Eے اہ< �"
 ��N+ ��ں دا3^ ہ�!ے اور!��Jے 0ے ذ0�0ے        -ج

  ١��رے ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ
  

+��{* +��ں دا�B< ہ�"�ے �";�+���ے      �  >5 'پ  -١
:"  
و�z��:C ا��V*��   , و�">zQ ا� ��� , ا��¥��  أ8"ذ��

  "+� ا��H:�ن ا��>��
اوراس ����ے ������� , +����ں 8¥	���2 وا����ے رب ����� 

                                                 
  )٢٣٦/ ٢زادا����د  ( 1
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 ,ور����*�� ��������E# ����� 2E:Cہ �Rہ����7ہ"ںRہ���ے ����� ا 
'پ �ے ;�+��� >�E� 5*ہ ا��ے        " +�دود �W:�ن �ے  

'ج وہ #�"را دن +{�ہ   ":#ڑه�7 ہے �"�W:�ن �ہ�7 ہے  
  )داود" (�ے +%h"ظ ہ"@��

���ے ;�+����� ہ��ے ���ہ >��5 ���� +���ں ���ے    �  'پ  -٢
      �"�P +��{* +��ں دا�B< ہ"��� ��Rہے ��" �]�� #���         

�م #��ڑهEے ���ے ����* �ہ��ے � #�� �������Q ا�Cّ:" درود و
       m�7	أ��"اب ر� o� �7;ا "      �}+ "�� 
 ا#z   ��E #��  اے ا

  "ر�	2 �ے درواوزں �" �Q"ل دے
���C � 5���<ے ����" �ہ���ے اور":Cّا� ����+ mC���������Q إ����o ا

mC`; "ے  ا���"ال   ���ے ;�`< ے ا
 +�ں �{ہ  ��� 
  )ا�� +�>ہ, داود" (���� ہ"ں
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�m!+ د'�j#ے و6( د�E0 �Eے ��Eرے ��Eں <پ            !��   -د
  :١ /�'.ہ:�  ا9 ���ہ و��8 �0

���Q ا�����R":Cّ* د�?7��Qے ���" ;�+����ے  ���>��5 �  پ '
�م ا���ّ�و,أه���E�C8 z��C �����+� وا£�	���ن    ����+® وا£ ,

 
ے ا
 ا����?" ا+���� وا�	����ن ا)ت" (ر����o ور����m  ا
�م ���ے �����ہ ہ��� #���CX"ع ����     ����+�7 وا���اے (, 

*��R(ہے  
  )��+3L" (+��ااور���ارب ا
رے  ذ0�EE0ے ��EE  وEE6(  اورEE0 �EEJ�jmے ہ���EE  -ه

  :��٢ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ
���ے ��W= ا
 ������- " :���ے ;�+����� ہ��ے �   'پ -١

اور>	����#�� "�� �P��# "�� =�E�QR,   *E�E* ;�+����� ہ�ے    
>�5 ��� +��ں ��ے ���� ��" �E�QR=               �ہLا, ���� ہے 

 اورا�%	*
 �ہے ��" ہ���EEے وا��ے +��C	�ن            'Pے  
  "���	�m ا
 " +�� #�وا>�5 ہ�ے ��ہ ا��?ے >�"اب     

 �� 
  .�ہے #�ر�� ;�+�Pےا
� �"���ہ ���W:�ن ���� ���Xف ���ے ہ��"��      � ہ��اور>	��

 �� +�ں �ے ���� ��" >	���P' �Pے ��"              >�5ہLا  ,ہے
                                                 

 )٢/٣٦١(زادا����د  1
  )٣٩٧’٢/٣٧١( زادا����د 2
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  x������W"� �������� ےE28�:7 رو��������������ا�������?" �V*را
ا��Cے �ہ >5 �� +�ں �ے �"< �P	���P ����7           ,��ے

  ) .��Kر3" (ہے �" �W:�ن اس #�ہE��7 ہے
�E�QR= ��ے و��2 ا#�Eے ہ���ہ ��� ���ڑے        �  'پ  -٢

اور'واز#�����2 ��������7ے  ,z ������7ے �����" +����Eہ #�ر�����
  )��+3L,داود .(�Qے
 �"����E�QR= '������ �����"  �ہ����� >�������     � >����5 'پ -٣
" 
���"'پ ا���?ے >��"اب +���ں ;�+����ے " ���	��= ا
ہ� #�اور��  ا
    " و���E��h و� � ,���	�E ا
 وإ��آ�    :"

#����ر�� ;�+����Pے اورہ	����ر3 اور�	ہ����ر����h�+ 3ت   
  ";�+�Pے

�� ��"   >5 �� +�ں �ے �� :" �ہ;�+��ے�  'پ  -٤
P' =E�QRے �"ا
 ��� �	�* ����ن ���ے اورا��?ے             

      �Q����� ���� �P���Q� �?������	��= ا
 ">��"اب +���ں ا
 ���ے >��"اب  "#E?E�QR���Qےوا\ ���	��= ا
 ,�ہ��ے
�ں ہ��*ا�2 ا
 �	��Q")��Q*� � ا
 و����CJ ����� �  �"+���ں 

 )���5�J ����ے اور�	ہ���ر3 �����2 �"در���2 ����ے 
  )��Kر3"(�ہے

��ے ����   >5 ��� +��ں  :"�ے ;�+��� �ہ �  'پ  -� 
�" �P' =E�QRے اورا�%	�*
 �ہ�ے ��" ا��?� >�"اب            
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 ����ہ �����ے ����" ا����?ے    ,دو������� ����� 
 ا@����وہ ا
=��E�QR اب +��2 دو"��< ���� ) "�C���+ (  پ'  � ����� 

���ے ز����دہ ����رE?E�QRے #�>��"اب ���ہ د���7ے �C?��ہ    
  )+��C" (ہ ز��م ��">ہ �ے ہے�":;�+��ے �ہ 

'#?ے #����س ����Q"د":����ے ������2 ہے����ہ �  'پ  -٦
 ���ے  ���ے E�QR?��7ے ���Qے ���ہ 'پ ان '����اس ا+���*

 ;�+���ے  �  +�g'پ ,  ر�	2 �� د�P�+�; �8ں��ے
"���Q*  �?����� �CJو��� 
ا
 �	ہ���ں ہ��*ا�2 دے " �?��� ا

  )��+3L"(اور�	ہ�ر3 ���2 �"در�P�+�; 2ے
�0د�   �EE����EEر) ��EEں �
�EE0 uvEE� �#EE د'�tEE     - و

           �E0 8رے ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و����ے 0ے JڑهK
  ١/�'.ہ 

�د ہ��ے ���ہ ���5 ���� +���ں ���ے ���"�P ���� ار���W  'پ 
��� ��	�ر3 +�ں +]7� ZKW �"د�?Qے ��" �ہ�ے          

:"     oECq̀ ا�%	��* ا
 ا���Lي o����;�8 +	��� ا���7�ك ���z و;��
����dآ -��C8 ًَ��`��h� v��CB ���	+ " ہ������ ���� ������

اس رب ����ے �����ے >����Eے +{���Qے �	ہ����رے اس    
+����ض ����ے �H���K� 2����;�8 اور�ہ���7"ں #����+{Qے  

                                                 
 )٢/٤١٧زادا����د ( 1
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  �H�K� 2C�`; .      وہ +��ض "?��ہ \����Q[�   v ��   �"ا
  )��+3L,داودا�""(ہ"@�
��EEغ   EE0��wEE! د'JEEے اورEEc+هے 0ےہ�JEE�Jے      -ز

0ے و6( د�� KڑهJے0ے ��Eرے ��Eں <پ :�E  ا9            
  ���١ہ و��8 �0 /�'.ہ

�ے ا+�2 �"��ہ �?�� د��� ��ہ >�5 وہ @�*هے        �  'پ 
�ے ر�E?Eے �� 'واز��Eں �" �W:� ن +�دود ��ے          

اور>��5 +���غ ���� �����»   ,ا
 ���� #���Eہ 5��CX �����ں  
 
����Eں ���" ا     5��CX >`��; �?��� رب ا����cت ���ے ا

  )+�C8 vh7ہ"(���ں
ہ 0ے و6( د�� KڑهJے0ے ��Eرے ��Eں <پ           }zّ -ح

  : ٢:�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ
J�wہ ��ے و��2 �"@�"ں ��" و�U"ء ����ے        �  پ '

اورا@����Qڑا ہ��"اہے �"��ٹ��z >����ے   ,���� �?��� د���7ے 
, اورا@���ٹ���Q ہ��"ا ہ��ے �"����ٹ >���Pے,���� �?��� د���7ے

  . �� #�E ہ 5CX ��ےاور+�دود�W:�ن �ے رب
  

                                                 
 )٢/٤٢٦زادا����د( 1
  )٢/٤٢٣زادا�	��د( 2
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 اذان اورا��EEے ذ0�EE0ے ��EEرے -١٨
<پ :�EEE  اEEE��� 9ہ و��EEE�    �EEE0 8�EEEں 
  ١/�'.ہ

�ے اذان ��>�Y اور������>�Y ہ���Xح  �  'پ  -١
  +��]��ہ اوردو ا���=اورا��+��2 ا���=,���ے �����2 ہ��ے

���*��+�H��+, �?����" 2وع ����� ہ��ے  دو���"ں +��]��ہ دو
�ة  J2        " ا����� ��Eے دوہ�� +��]�ہ �ہ����� �C	�ہ 'پ 

  - ا�= د;�ہ �ہ�E �:�� ���2 �ہ�ں–ہے 
ذن ��ے �C	��ت ��" ا���     ¢�ے ا+2 �" +� �  'پ  -٢

>�����X Gح ہے���Xح ده���ا�ے �"+���Hوع ��ارد����  
�ة   "ذن �ہ�7 ہے ��"اPے    ¢+Jا�� -�C8 ���"  اور���

�ح hا� -C8 "       2ل و\ ��"ة إ\      "�ے ��ہ اس و��"��\

��"�?��ہ 'پ �ےا����� ہ��� �ہ���E    .�ہ���R ���Eہ�ے " ����

  .&%�� X"ر�ے ���2 ہے
 ے���ے ;�+����� ���ہ >"ZK��W اذان ���E    �  'پ  -٣

وأن ,  ا
 \إأQ���W* أن \ ا����z  :" �ہ���ے اور����ہ د����8 

�م د����E , +%	��*ا ر���"ل ا���2ُ ����
 ر���� و��£���Uر

                                                 
 ��٢/٣زاد ا�	��د  1
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 \"����E +�ں اس ���ت ��� @�"اہ� د���7     " و�	%	* ر
ہ���"ں ����ہ ا
 ����ے ����"ا�"v������ �P +�]���"د �ہ����ں     

 +��ں ا
 ��"رب  , ا
 �ے ر��"ل ہ��ں   �   اور+%	*,
�م �" د�� +�ن ��اور+%	�* ��" ر��"ل          , +�ن �� �ا

�"ا����?ے @���Eہ �x���K د����ے  " +���ن ��را����U ہ��"ں  
  )+��P�<) "�Cں @ے

�����ے  ������+Y �����ے ������ے �����ہ +�����Hوع      � 'پ  -٤
��ارد�����ہ +��"ذن ���ے >��"اب د���Eے ���ے ����* 'پ      
�م ��������Q{ے اور#�������Qاس د�������8 �������"     �������#�درود

�ة    ا�Cّ":#���ڑهےJا����*8"ة ا��7+���® وا���� �Lرب ه��� ����Q
� وا���V+ z��d+��,%	��*اÂ ا�"����Cَ® وا�C�`��h®  ا�P�V	��® 'ت +

  zq�*8ي وL"دًا ا�	رى " (,+%��K�"( 
اس ��+�<  ! اے ا
  �"+%	�* ,د8"ت اور���P ہ"�ے وا�- �	�ز �ے رب

�  ���+�; ���:8 2C�`��;ہ اورC����اور>�����V+ Gم , �"و
ا�ہ��ں وہ��ں    ,+%	"د�� ��"�ے ان ��ے و�8*ہ ���� ہ�ے           

�"���+����2 �����ےدن ا�����?ے��ے +������3  " #ہ������Eدے
    ہ">�Pے @�28�hW وا>5

��ے ;�+���� ��ہ اذان وا��+�2 ��ے +�����       �  پ ' -٥
  .د�8 �"ٹ��P �ہ�� >���
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 ذ) ا�,�EEہ ��EEں ذ0�EE0ے ��EEرے   -١٩
 <پ :�EEE  اEEE��� 9ہ و��EEE�    �EEE0 8�EEEں
  ١/�'.ہ

 �H���8ہ ذ3 ا�%{���ہ +����ں �����dت ����ے ا
 �����   � 'پ
ذ��;�+����ے ���Qے اور�"@��"ں ���" ����d� ���Qت ���ے  

  .�?]��و�%	�* اور��CQ< �� �?� د�7ے �Qے

                                                 
  )٢/٣٦زادا����د ( 1
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<پ :�E      �6<ن �E�  E0وت ��Eں       -٢٠
  ١ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ

ا����= ����cب #���ڑه7ے ����Qے اورا����?"  �  'پ  -١
  .QR"ڑ�ے �ہ  �Qے

ا���= ا���= ����ف  ( 'پ ����'ن #���� ������< ���ے   -٢
#ڑه��� �����ے ���Qے ���ہ �ہ����C< 2*3   ) وا���U �����ے
���[ ُر� ��#��ڑه7ے �C?��ہ , ُر������ے ���ہ �ہ��2 "7+

  .V��Xہ �"ا#��Eے �Qے
���� '���7"ں ���" ا���» ا���» �����ے   ����'ن �  'پ -٣

 ,ا������= ا������= '������2 #�و������hہ ��������ے     ,#�����ڑه7ے 
اور�"ر�"ں �" ����< ���ے #ڑه7ے �ہ�ں ��= ��ہ         

  .وہ ��;� �	]� �� >���
+* وا��ے ���وف >���ے ا����	� ا������ ��"       � پ  ' -٤

   .�E�Q� E�Q ��#ڑه7ے �Qے
�وت  �Wوع ���ے �ے #ہCے �W:�ن  �  'پ -��

5����CX ہ�����E# ������ 
 " �������ے �������E+�����دود �����ے ا
.  #���ڑه7ے �����Qے "أ8"ذ�����
 +���� ا�����H:�ن ا�����>��    

                                                 
  )١/٤٦٣زادا����د( 1
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ا��QC إ�o أ8"ذ ��m    :"اور��� او��ت ا�:�ح #ڑه7ے     
 z��dhو� z��Khو� �c��	ن ا����>�� +��� ه�:�Hں +��" +��� ا����

����ہ    "�, ا����?ے #����W,  =����"Q:�ن +����دود ����ے و
 ,داود ا��" "(اور>�دو�ے ا
 �� #�Eہ 5CX ���� ہ"ں     

  ).ا�� +�>ہ
��و�������U" ,��������ٹے�,���������ٹQے ,��������Qڑے  �  'پ  -٦

���?�   اور����وU"ہ����2 +��ں ���'ن #�ڑه7ے�Qے    
  .����E< 2�2 +�ں ��'ن �ہ�ں #ڑه7ے �Qے

ا�*از +�ں ���'ن #��� ��� ���وت      �ہ���7 �  'پ -٧
) ����E ���ّ�� ��ے ����ہ #�ڑه7ے ��Qے           (, ���ے �Qے 

"��' ن ����" ����Ewء�ے ������ہ ����ہ    >��� :"اور;�+�����ے 
) ����Kر3" (#��ڑهے وہ ہ	���رے ��V��Xہ #����ہ�ں ہ��ے   

��'ن #�� ��" ا#��E 'وازوں   ":�ے ;�+��� �  اور'پ 
  "H�������K� 2������Eے ز����������������B �������E"ش ا�%����������   (

  )ا�� +�>ہ,����P,داودا�""()�ے#ڑه"
دو��وں �� ز���ن ��ے��Q  ���'ن ���EE       �  'پ  -٨

  ,#�E* ���ے �Qے
��{*ہ ��� '��7"ں ��ے @�cر�ے ��"       �  >�5 'پ  -٩ 

 �]����Q  'پ .ا
 ا�]����ہ �����{*ہ ;�+����ے ���Qے   
��{* و>L�C� o�Qي    ":ے ��Qے �{*ہ +�ں �ہ د�8 #ڑه7    
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������	�z و������z�����VCB,  z������"%� ��J و&�����"ر�  qv�����Wو
z�"ن, ت,د"(و�.(  

��{*ہ ���    ے ��ے آ�ے Rہ�ہ �ے اس ذات      +� � G�<  
   �P����+�; 3����@ ے #����*ا ������ اور&���"رت����, ����ے ا

اورا#�����Eے 2�������X و������"ت ������ے ������� ن اور'�?�����ہ  
  )���3L+�� ,�P,داود ا�".(�"�?�\

 ا����QC ا�:��[ ���Q� o��Eّ8 ":���ہ د���8 #��ڑه7ے �]���Q اور
وا>����E8 o���� ����QC* ك  ,واآ����Q� o���� 5���7 أ>����ا , وزرا
, ت"(و�o��E+ ���QC[V آ	��� ����Q7َC[ّV +��� 8]��*ك داود,ذ��Bا 
z<(  

اے ا
 ���" اس ���{*ہ ���ے ���*�ے +����ے @���Eہ ���"       
  ���ے  �?��z  ����ے ا#��Eے ہ���ں ا>���   اور+����ے ,+ٹ���دے

, اورا���ے +����ے ����ے ا#��Eے #���س ذ����Bہ ����Eدے     ,
اورا�ے +{ہ �ے ا�� �Xح �]"ل ;�+�� >��:�ح           

#���Eے ����E*ے داود ����C8ہ ا������م ����ے �]���"ل  ����"�ے ا
���+�;. )3L+��,ا�� +�>ہ(  

�{*ہ ��وت ��ے اٹE�Qے ��ے ���* ا
 ا�]��     �  پ ' 
�م   �]���Q  ����ہ ہ���  , �ہ��7ے ���Qے  �ہ���ں ����   ���Hہ* اور

  . �Qے#���Qے
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EEہ ��EEں <پ :�EE  اEE��� 9ہ     -٢١i3
١و��8 �0 /�'.ہ

  
  �� '�?�Qں ���خ ہ">����ں  �    'پو�B 2:]ہ د�7ے

اورJ����wہ �����2K ہ">������� ,  * ہ">������� �����EC 'واز  ,
 رہ���� ہ>�����ے�"� �P	���Cہ ����ے ڈرارہ���� ہ���" اور�ہ��� 

�	���Cہ د���W	� &���]� و����Wم +����ں ����� #�  !�"@���"":ہ���"
+����3 :"اور;�+����ے ���ہ  ) +����C" (وا\ ہ��ے�����ے

>]?���ہ +����ں  ��2���d ا�����ے و����2 +����ں ہ���"�P ہ���ے     
اور'پ ) +��C8 vh7ہ  " (ہ�ںاور���+2 دو�"ں ا�:�ح    

  .Wہ�دت اور�� �� ا��Cg"ں �" +��ے
�ے �ہ�7��ت  ٠٠٠٠ا+���* " :;�+��ے �  'پ  5�

��ے �ہ�V��X�7ہ �]��         5��  ا
 ��� ���7ب ہ�ے اور
��ے ���3 ���ت         � 5�) د��� +��ں   (�� V��Xہ ہے اور

  )+��C"(�*28 ہے اورہ��*28 @	�اہ� ہے
>B �P"� �Q� 5:]ہ �Wوع ���ے �" ��5  �  'پ 

�ے #ہCے ا
 �� �	*و��E ���ن ���ے.  
��Xح    ��>2 �� اسا#Eے &%��ہ �"B:]ہ�  'پ 

                                                 
  )١/١٧٩زادا����د( 1
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إن ا�%	������* 
 �%	�����*� و���������������C��: "  zE��7 د������7ے  
��h�7�و����"ذ, و���   �E���hورا��W ���+ 
و���ّ���ت , ����
���E��	8أ ,z��� >`��+ ���; 
� , +��� ���Q* ا��; >C`��� ���+و

z��� ه���دي ,
وأن +%	��*ا 8]��*� , وأQ��W*أن \ إ���z إ\ ا
z�"�  "ور

ہ��� ا���� ���� �	��*  ,�hں ا
 ���ے ����ے ہ���ں�	���م ������
��ے     , ں���ے ہ�  ���ے +*د �Rہ7ے ہ�ں اورا ��ا

اورہ�� ا
   ,ا#Eے @�Eہ"ں �� +��hت 5CX ���ے ہ�ں      
�G��h ���� ��ا���P"ں اور����ے   ,���� #���Eہ ���Rہ7ے ہ���ں   

 >���ے ا
 ہ��*ا�2 دے ا���ے ���"�P    –ا8	���ل ���ے  
 �7?���اور>���ے وہ @	���اہ ����دے  , @	���اہ �ہ���ں ��

       �7?��+��ں @�"اہ� د���7      , ا�ے �"�P ہ*ا�2 �ہ��ں دے 
����"ا ����"����V�V� �P +�]���"د �ہ����ں ہ���"ں ����ہ ا
 ����ے 

ا
 ���ے ���E*ے  �  اور@��"اہ� د����7 ہ��"ں ���ہ +%	��*   
  -اورر�"ل ہ�ں

  :#�Qدرج ذ�< ��� '��7ں #ڑه7ے 
�           q��ُ"�	ُ�َ \ََو zِ��ِ�Vَ�ُ qv��َ zَ�Cّْا ا�"�Vُqْا ا�"�Eُ+َ' �َ�Lِqا� �Qَ©َأ� ��َ

�"رة 'ل 8	�ان(�ِإ\q َوَأ�ْ©+ �7ُ�Cُِ	"َن :١٠٢(  
����ے ڈروا ! ا����"اے ا�	����ن و" 
>������ اس ����ے ,ا

�م  ,ڈر������ �����Rہ�ے �����اور�	ہ�����ر3 +����"ت '����Pے �"ا
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  ."#�'Pے
�     Gٍ��hْq� ���ª+ ��� ُVَCَBَ يLِ��qا� �ُ�� ُq�ْا َر"��Vُqُس ا����qEا� ���Qَ©َأ� ����َ 

َواِ�َ*ٍة َو��QَEْ+ِ vَ�CَBَ َزْوَ>��Qَ َوَ��QُEْ+ِ qjَ	�� ِرَ>��ً\ َآ��dًِ�ا               
   qا� zَCّْا ا�"Vُqء َوا���َوِ�َ       zَ�Cّا� qَواَ�ْرَ��َم ِإن zِ�ِ ءُ�"َن��ي َ�َLِ

�"رة ا�E��ء (�َآ�َن Cَ8َْ�ُ ْ� َرِ��ً]� :١(  
>���G ���ے �	ہ����ں   ڈروا#���Eے رب ���ے ! اے �"@��" "

��ے ا��?� ���"3        ,ا�= >�ن �ے #��*ا ����       ���اورا
اوران دو���"ں ���ے �ہ��2 ���ے +���دوں   ,�"#���*ا ����� 

�د��� ) د����+�ں (اور8"ر�"ں ��"  �Q#,    ے�� 
اوراس ا
>G �� وا��:ہ دے ����� ا��= دو���ے ��ے       ,ڈرو

���ے ��W= ا
 ,اور�:��Y ر���� ���ے ����",+����7gے ہ��"
  -"�	ہ�ر�g� 3ا�� ��رہ� ہے

َ���� َأ�©���Qَ ا���Eُ+َ' �َ�Lِ��q"ا ا���Vُq"ا ا�zَ��qC َوُ�"ُ���"ا َ�ْ"ً���� َ���ِ*�ً*ا    �
        zَ�qCا� Yْ�:ِ�ُ ��+َُذُ��"َ�ُ ْ� َو �ْ ُ�َ �ْhِ�ْ�ََ�ُ ْ� َو�	َأ8َْ �ْ ُ�َ �ْCِJْ�ُ

���"رة ا����cاب (�َوَرُ���"��Vَ;َ zُ�َْ* َ;���َز َ;��ْ"ًزا �¥ِ8ًَ	��� : 
  )ا�� +�>ہ,���3L+��,�P,اودا�"(    )٧٠-٧١
���ے ڈروا اوردر���2 �����ت   ! اے ا�	���ن وا���"   " 
ا

وہ �	ہ��رے ����+"ں ��� ا&���ح ���دے @���    ,�ہ����و 
اور>��"ا
 ,اور�	ہ���رے @���Eہ"ں �"+����ف ����دے @���

���Eً� وہ �V,اورا���?ے ر���"ل ���� ا2��8�X ����ے @���    
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  ." �ڑ3 ��+���� �ے ��;�از ہ"@�
 &��%��ہ ����ام ���" ہ�����م +���ں ا����K7رہ   �  'پ -٣

�ہ ����'ن ���� ے >�������Qے�����ے ���� ������C د���7ے  
�"ر�"ں �� ����C د�7ے�Qے اور;�+��ے  :"  ��� 5�< 

ے �"ZKW �P ��� ��م ��� ارادہ ���ے ��"       � +�ں
  ;�ض �ے 8�وہ دور����7ں ادا ���ے #���Qہ �ہ�ے      

:"Cّا� ��K7��������ك ��C	�������m وأ��������V7*رك ��������Q إ��������o ا
mر�*��V�,  ����¥ا�� mC`��; ���+ mC����;��V� m���É*رو\  , وأ
���Q إن ا�Cّ, وأ���2 ��8�م ا�����"ب, و�����C و\أ���C8,أ���*ر

 o; o���B   - و��ّ	z7<�� o  - ,آ�C�� 2َE أن هLا�+�   
 z�C<�8 و'>z�C    :أو��ل - د�oE و+��oW و��8]® أ+�ي

-     o�� ���ّو� o� ر�*��;  ,       z��; o�� 2َ   , ��� ���رك�Eوإن آ
ّن هLا ا�+�o�; o�� Ê�W د�o�E و+��o�W و�C��           ®�[��8 أ 

 ;�&�����;o����Eّ8 z  -  أو������ل ����C<�8® و'>z����C - أ+�����ي
     oEِ�ªUر q�� آ�ن jُ�� �ُ�Kا� o� وا�*ر zE8 oE;�&وا

z�) "ري�K�.(  
ے ا
 +�ں �{ہ ��ے ����ے ��C8 ��ے ����ہ �����B                ا

        2����X ہ������"ال ����� ہ�"ں اور����3 ��*رت ��ے 
ے ��ڑے ;�`<   �� �"ال ���� ہ"ں اور�{ہ ��ے ����    

���"ال ������ ہ��"ں ��"�?��ہ ���" ���*رت ر����7Q ہ��ے     ����
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اور+�ں �*رت �ہ��ں ر���7Q اور�">����7 ہ�ے اور+��ں          
  .�ہ�ں >���7 اور�"�w]"ں �" >��Eے وا\ ہے 

ا#�Eے ���م ��� ���م        (اے ا
 ا@��" >���7 ہے�ہ �ہ ���م         
+������ے ������ے +������ے د������ +������3 +������ش    ) �����ے

 ���ہ��� ���ہ +����ے  ( اور+����ے ����م ���ے ا�{���م +���ں   
�ہ�7ہے �"ا�ے +��C< (   3*3 اورد��وا�ے ��م +�ں   

اورا����ے +�����ے �����ے '�����ن ,�����	2 +����ں �����دے
#�Q+������ے ������ے اس +�����ں �������2 ;�+�����   ,������دے

اورا@��">�����7 ہ��ے ���ہ ���ہ ����م +����ے ����ے +����ے   
��� �ہ��    (د�� +��3 +��ش اور+��ے ���م ��ے ا�{��م           

+���ں ��اہے���" ) ���ہ +����ے >��C*3 اورد����وا�ے ����م
,  اور+{Qے اس �ے ہٹ��دے ,ا�ے +{ہ �ے ہٹ�دے  

����P ��>ہ����ں ����Q ہ���"    Q� 2 +����ں	�اور+����3 ��� ,
  )��KرQ}+�Q#).3ے اس �ے را�U ��دے
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  !�J+ و��+ار) اور�3اب ��ں -٢٢
١<پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ

  
�]R ����Q	���ڑے ����ے    , ���������Q[� �#�7  �  'پ   -١

�]�����Q ز+������  , �]R �����Qٹ���������Q��,  �����# �P"�ے #����� 
���#,�# �P���#ر#�ر�R �Q[�"����"������� �   'پ -ے�Qے

 ��Q"���ہ اور�?���ہ د��2��w د���ے ہ��"Pے R	��ڑے ����       
 �3����Q ہ���"����QR  �Pل�G<����Q ����ے ا����*ر�Q{"ر�� 

  .��Qں
اور���ہ  ��ے ز���دہ ���ہ ��"�ے   ���Uورت �  'پ  -٢

   . �Qےہ� اس �ے �� �"�ے
�������Wوع رات +�������ں �������">��ے �������Qے     � 'پ -٣

������ او�����ت  , ����Qےاٹ���ہ >�����ے اور'����Bرات +����ں  
�P رات +��ں   ا�7*ا +�X�B�C	��"ں �� +CJ%2 �ے   

   . �Qے7ےرہ��*ار
٤- ) �h����'3����B رات +����ں �  >���5 'پ )�2�����% 

������"�ے ������Qے������"�ے �#"Cں #ہ�Pاور>�����5  ,������"دا
 )دا�����������Pں(;{������������ے #ہ����������Cے �����������"�ے �����������" 

                                                 
  )١/١٤٩زادا����د( 1
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���� #�ہ���C�Q7  ����زو�"�Qڑا���ے zے ر����"����� 
  .�Qے
���ہ ���">��ے ���"'پ ���" ���"�P ��*ار�  >��5 'پ  -�

'پ ��  ,��*ارہ">��ے B"د'پ  ���� ��Q �ہ�ں �= �ہ      
  .و�"ں '�?ہ�ں �"�� ��Qں ��?� دل ��*اررہ�Q� �7د

�#�7�"�ے �ے ��ے >���ے ��"         >5   �  'پ   -٦��
ے ا
 آ "  أ+"ت وأ���  ����	m ا�QC ": �ہ د�8 #ڑه7ے  

  ہ��"ں اورا���� ���ے ����م ���ے )���"��( +���������م ���ے
  )��Kر3" (ہ"�� ہ"ں )��*ار( ز�*ہ
اور��<  ,�< أ�8"ذ ���ب ا�v�Ch   ,  �< ه"ا
 أ�* �  'پ 

 ���" "ں دو���"ں ہ���C�Q7اورب ا����Eس #��ڑه7ے���� أ��8"ذ
#�Qدو����"ں ہ����C�Q7"ں , ان +����ں #���Q"�?7ے������*ه �����

      ����Q#ے���وRہ�ہ اور>�� �ے ا@Cے �Jے "�
 >����� ����Wوع ������ے اور>ہ����ں ����= +	?���� ہ"�����   

  )��Kر3"(���ے اورا��� 'پ ��� ��ر,#���Qے#�
��"�ے ���Qے �  'پ  -٧�#"Cں #ہ���Pے ہ����ہ  اور,داE�#ا

�������ہ د�����8  ر��������zے آ����ے �����" دا�����Pں ر����B��ر
  "L8 oE� �Qا�m �"م َ�]�jُ 8]�دكا�Cّ":#ڑه7ے

>G دن ��"     ���  ے ا
 +{Qے ا#Eے L�8اب ��ے ����         ا
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  )��+3L,داودو( . @�اٹP�Qےا#Eے�E*وں �" 
��ہ >�5    ;�+��� �ےا#Eے ��� &%��ہ      �ے    �  'پ
 �� �������Xح�������" �	�������ز  ؤ ا#������Eے ���������#�7>� � �������

��"���Uٹ  وو������# "���Cں #ہ����Pے داE#ا�Q#�� ����8ہ د����
ووّ>2ُ���Q , إ����o أ����C	���h� 2�o إ���������Q‘m ا�Cّ":#ڑه���"

 mإ�� oQ<و ,    m2ُ أ+��ي إ����Uq";ي   , و��Q� ُوأ�{�¯ت
mإ���� ,  mوره]��ً® إ���� ®ً��[wر ,   m��E+ -َ��}E+ \و ¯��}C+\

m2َ     , إ\إ�������cي أ�Lا��� m����7 � 2ُ��E+',   يLا��� m���[E�و
2َC�  "أر

  , د����ے ا
 +���ں ���ے ا#��Eے �G��h ���" �����ے �����Y ��ا
    �����Q# ف�X 3��� ہ�ہR �E#م ����ے    ا,اورا�� �E#ورا

������د��د��,  2 ������3H���# ����E#3 د>�����5 �����اورا, 
���ے        z��}ے اور�P"2 �����ے ہ����[wف ر���X 3�����
�ے #��Eہ ��� >�gہ ہ�ے اور��ہ                 z}� ے �ہP"ڈر�ے ہ

+���ں , ���"���Q� �Pگ ��>����ے ���� +���X 3������gف  
ا�	�ن \�� ���3 ���7ب #�>"��"�ے ا���ر3 اور����ے      

  .�]� #�>Eہ�ں �"�ے ��Q{� ہے
#�Qا@��	ہ����ر3 ) ے �����*������"�ے� ����ہ د����8#ڑه (

"� �P' م( ;:�ت +"ت��  )��KرP'-)3ے@�#�( ا
���Q ا�Cّ:">��5 رات ���" اٹ7��Qے ���"�ہ7ے   �  'پ  -٨
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وإ�����ا;�< ;��Xا�����	"ات  ,و+� �����P< ,رب >]�����< 
أ����2 �% ���� ������  , ������8 ا������5 وا�����QHدة , وا�رض

 ;��z   , 8]�دك ;�	� آ��"ا ;�hC7K� z"ن   �Cِ7ُBا �	� o�*إه
mذ���É� v��%ا� ���+ , mاط  إ������& oُء إ����H��� �ْ��+َ ي*��Q�

��V7�+) "�C�+(  
اے ,>]����< و+�?����P< وا����ا;�< ���ے رب  !ے ا
 ا

, ز+�������� و'�������	�ن �������� 2������VCB ���������ے وا�������ے  
    ,���Uو�C8 �� 5P�w ر�E�Qے وا��ے        �C7K+ ہ�"��

;���ہ c���Rوں +���ں ا#��Eے ���E*وں ���ے در+����ن ;���CJہ  
7�ف  ��Bے ان ا��������� ہ��ے ���"+{Qے ا#���E ا>���زت 

 ��X ���� v��� وں +���ںc���R ے ,�ف ہ��*ا�2 دے����دہ���
W= �">�ے �Rہ�7 ہے ��*هے را�7ے �� ��Xف        

  )+��C(" ہ*ا�2 د��7 ہے
�ے ��*ارہ"�ے ��" �ہ�7ے          >5 '  -٩ *E�� *  ":پ�	ا�%


 ا�Lي أ����� ��* +� أ+���E وإ��z ا�HE"ر"  
 h���� 5��ں اس ا
 ��ے ���ے ہ�ے >�G ��ے ہ	��ں               

+�ر�ے �ے ��* ز�*ہ ���� اورہ	��ں ا��� ��� ��Xف              
  "#Cٹ ��>��� ہے

�Q#  "اك�ان    ,���ے  +��	رہ 'ل 8"��اور��� او���ت 
 ' �� �B       �+v�h7   ( .ت ;�+���ے  و�3 دس '��7"ں ��� ��
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  )�C8ہ
 +�غ �� ���» �7Eے �" ��*ارہ"�ے       �  >5 'پ  -١٠

 ���� 
 �����ے �?]��و�ہ���C< اورد���8 ,�	��* و����E اورا
  .�Qے
�QRے �B"اب ا
 ���    ا:"�ے ;�+��� ��ہ  �   'پ -١١

         �:��W اب"�B ے ہ"�ے ہ�ں اور���ے�ن ���   �Xف 
����ے >"�P"��� ZK��W  اس, ���Xف ���ے ہ��"�ے ہ���ں

��#���E*�*ہ ��B"اب د�?��Qے ���" �����Pں >����5 +�	��"��    
أ8"ذ���
 +��    "�Q"� �ے ����ہ #Q"��= +��ردےاور       

#ڑه �ے�"ا�ے �"�JV� �Pن �ہ��ں       "ا��H:� ا��>�� 
اورا@��  , #ہ�Eے @� اور��� ��" ا��?� B]���ہ دے         

���QRابا"B "� ے��Q?ے  د�Q}	��� 3�[K��W"B ے��� ا
     "�� ����ے +%]�2 ہ�"         اور&�ف ا G�< دے��[B- 

  )+�C8 vh7ہ(
c���� پ'  �  "��Cے وا���ے ���" #ہE��Q?اب د�"��Bے ��ا���

  .�*�Eے اور�	�ز #ڑهEے �� ��Q �?� د��ہے
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٢٣-)EEEJ'ز  ,^�EEE�رت�EEE:س , و�EEE
�
��ں <پ :�EEEE  ا9 ) ا��EEEEر�EEEEigروا

  ���١ہ و��8 �0 /�'.ہ
�����dت ����ے W"B]"ا�����7	�ل ������ے    �  'پ  -١

 "�"اور�]��#"�,[��W"B ���Q�E* ;�+����ے ���Qے اوراس
��ے #��E*�*ہ     ,  �Qے  �ہ �"ٹ��ے 5�'پ �ے �cد�= 
 "[W"B=H+)37"ر��(�Q� �� .  

 , +���"ا� �"�ہ����# 2�E* ;�+����ے ���Qے    �  'پ -٢
 ����2 +��ں ���Q +��"ا� ����ے          �ا;:�روروزے � 

�ے ��*ارہ  ��Q�, cے *E��  2ے و���" ,    >�Bں دا�+��Q@
  .ہ"�ے و�2 اور �	�ز�ے ��ے +�"ا� ���ے �Qے

 ��Qے اور;�+���ے   ��+ہ ا��7	�ل ���ے�  'پ  -٣
� �	ہ�رے ��+"ں +�ں    ": 5����+ہ ا�	�*      ے �ہ�7  

اور����"ں  ,��"�?�ہ '�?�Q"ں ��" &��ف �����           ,�� ہ�ے  
  )ا�� +�>ہ,داواد" (�" ا@��� ہے

�]��Q 'پ ���   , �]B �Q"د ��QgE ���ے�  'پ  -٤

                                                 
  )١/١٦٧زادا����د( 1
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  .��"HP�8 3ہ ر�U ا
 E8ہ� ��QgE ��د��Q� �7ں
�� �"#�"رے ���ل ��" +"��ڈا�ے ��� #�"رے ���ل        �  'پ 

  ,�"QR"ڑد�7ے �Qے
 ا#Eے ����"ں ��� �v�C ��ا���  &��ف      �ے�  'پ  -�

  i�  ہ�	و8�# Y�"+ پ ��ے ���ل   .���2 ہ�ے  ہ� �ے'
ُ>ّ	ہ �ے �ڑے اورو;�ہ �ے �QR"ٹے ہ�"�ے ��Qے           

 َ��" ��ے دو��"ں ����"ں ��ے     �  اور>	ہ �����ل 'پ  , 
�Q� �7�Eہ# =�.  

�����ے��ل >����E� 5*ه"ں ���= #ہ���P���< Eں )  ُ>ّ	��ہ( 
) �ّ	��ۃ(  ���"�ہ7ے ہ���ں ����ل �����"ں ���= �	��]ے)و;���ہ(

  .>"��ن �� َ�"�ے ��z ���ے �ٹ= >�Pے 
اور��� ے��� ���� �vC ���ا� (�cع �  پ  '-٦
�"Eڑد�"QRے) ےQ� ے��+�; YE+ ے�.  
, ��H"ں ��� +2�h��K ���و   +� :";�+���ے  �  'پ  -٧

+Q@ "��� )" v��h7ٹ���ؤQ"ں�ڑه���ؤاور+"�� داڑه���"ں ���"
  )�C8ہ
?" +��ّ��ہ"�� ا��   ��ہ �]�س +�ں �ے >"�  'پ  -٨

اور�]�Q[�"�,  ��Q رو��P ������س    ,�]�Q اون   ,#ہ7Eے
 #ہ7���Eے )ا������ ����ے #"دے����ے �����E ہ���"ا��ڑا(�����7ن
���ے #���E*�*ہ �]���س �	���Z �  'پ, ���Qے 5��� ���� 
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�Q�.  
��]�Rcدر��Q   اور,�	�E ده�ر3 دار��Rدر   � 'پ   -٩

�����7 ,اور >]��ہ .#ہ7��Eے ���Qے' «��E� ��[�� , ہ��+�}P�# ,
*E[در,�ہ�R,    7ے       ,+�"زے�EQ# ��Q� 3ڑ�g#ے اور�"�< 
  .�Qے
 ����������������ے ����������������Q"ڑ���������������g# 3ڑ3 �"�  'پ-١٠

�ے���*ه7ے���ے        ��Q[� "�� ٹ�"R �?� �Qے اورا
 .#����������Qے ڈا���������*�7ے اور�]���������Q ���������ہ ڈا���������7ے  

)=E�="���,   ڑ3 �ے����ے ��ے      ,���ے��� >]�ڑا"�Q�
  .�" �ہ7ے ہ�ں) �Jہ
اور�����خ ,  ����ے �����\ �]����س �����Q #ہ����E   � 'پ -١١
  .�" ��Q ا��7	�ل ���) �ہ]E* و�Rدر(�Cہ
اورا��?ے  , 7ےg"ٹ�Q #ہ��R E*3 �� ا�    � 'پ -١٢

  . �Qےا�*رو�� �Xف ����7ے�E�gہ �" ہ�C�Q7 �ے 
 ����� ����ڑا #ہ7��Eے �"ا���?� ����م  ���"�P >���5 'پ -١٣

��Q أ��2َ آ��"oE�َ ه�Lا        ا�Cّ":��7ے اور��ہ د��8 #�ڑه7ے        
أ���¯ ���m  ,أوا��	�+��®, ا�V	���Z أوا�����او�< أوا����داء  

  z� YEِ&ُ �+��Bو ��َ�B ,      �+��Wو ���W ��+ m�� وأ�8"ذ
z� YEِ&ُ"  

ا
 ���"�ے ہ��� اس �	���P�# ���� Z{�+��ہ ���� �Rدر����   ےا
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 ������Eڑ3 ����" #ہ���g#,  ����P�Q� �?����+����ں �{���ہ ����ے ا
,             ��P�Q� �?��اور>�c�R Gے ��ے �����E @��� ہ�ے ا

���ے اور>��5��CX -   G ������ ہ��"ں  ���Pا�� �?���اورا
��ے ����3             ��Pا�� �?���c�Rے ��ے ����E @�� ہے ا

  )��+3L,داود"(#�Eہ �Rہ�7 ہ"ں
����ے #ہ7���Eے �	���Z ����"دا�Pں >����  �  'پ  -١٤ 5
  .�Qے
 #ہE���������Eے �>"����������,�����������QgE ������������ے � 'پ -�١
و�������U"ء��Xہ�رت ��&�������< ����������ے اور����������   ,

��ے ��Wوع      >���E��"�c�R  5ے �� د�Eے +��ں دا��Pں       
����*E�# ےQ� ے��+�;.  
 ��� ���ڑے    ا#Eے ہ��ہ�  E�QR= '�ے و�2 'پ  -١٦

�" +Eہ #�ر�z ��7ے �Qے اور'واز�" #��2 �����7ے     
     .�Qے
��ے ���Q ز���دہ     c��Wہ  دو#��دہ ����H     �  'پ  -١٧

  .�Wم ���ے وا�ے �Qے
  �����Q #�ہ���E�7ے�� وا����- ������"ں ہ����E   'پ -١٨

ا�]��7ہ '#?��� ز����دہ ��ہ��E�� +���?�اہٹ ہ��"��      .���Qے
���Q�. 7ے ���" 'پ ���ے      �'پ���Eداڑه >��5 ز����دہ ہ   

��رو���� ����Q �  'پ ,��ے دا���2 ��ہ�ہ">���ے ���Qے  
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���Xح ����Q >���:�ح 'پ �ہ��Vہ وٹQٹ���Q  ہ��E�� ہ��� ���� 
����X �������?��ں ����ے و ح ده����ڑ��������gہ ہ���E�7ےا

'پ �� '�?Q"ں ��ے '���">�ر3       ا�]7ہ   ,���ہ رو�ے 
���� ) رو���ے(ره��7ے اوراور'پ ���ے ����Eے ���ے   

�Q� �7د� �P�E�  .'واز
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  ا��زت /�
  اور��م ��ں -٢٤
  ١<پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ

 \��ے       �  'پ  -١��H�� "م ��ے #��س�� ��5 ��<
               ��Q� 5�� ے >���ے���م ����ے اور>�5 وہ��ں �"�

�م  ��م ��8م        .���ے >���ے ��Qے    ��اور�"@�"ں ��" 
  .���ے �� �?� د�7ے �Qے

�م    ":;�+����ے �  'پ  -٢������ہ QR"ٹ��� ���ڑے ���" 
�م ���ے    ,��ے�, اور@cر�ے وا\ ��ٹQے ہ"Pے �"

�م ����ے اور    اور���"ار���  #���*ل E��CRے وا���ے ���" 
�م ���ں  ز��دہQ"ڑے ا;�اد��  )+�C8 vh7ہ"( �" 

�     �  'پ  -٣���م >��5 ����� ���ے +7��Cے ���"#ہCے 
�م ��������   ����� �P"ے�������������ے �Qےاور>����5 'پ 

 >"اب ;�"رًا د��7ے     �ہ��7"ا�� �ے +d< �� اس �ے       
>��ے �	�ز�� ��`�Pے ��>�Q�    2ے +L8 �P"��gر  

  . �Qےد�7ے�ہ ) ;"رًا (�ے و�2و��wہ 
ا�����م ���C8?� ور�	��ۃ ا
 " ���Wوع +���ں�  پ ' -٤

                                                 
  ) ٢/٣٧١زادا�	��د ( 1
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اور'پ ا���7*اء���ے وا���ے  ) ����Kر3("�ہ��7ے ���Qے 
ہ�Eے ��" ��#��E* ;�+���ے        �" ��C8= ا����م     "���Cے  
�م ������ �����ے وا�����ے ������    �'پ .�����Qے�����  >����"اب  

  . �Qےد�7ےواؤ �ے ���ہ "و�C8= ا���م "
����X 2E]��ہ ���ہ ����Q ���ہ >��5 ���"گ   �  'پ  -� ����

�م ���ہ      ز����دہ ہ��"�ے اور ��� "��� 5���ا���= ����ر+�ں 
�م ���ے �Qے�  .#ہ�7�E �" ��� ��ر

���X 2E]�ہ ��ہ ہ�ے ��ہ +��{*        �  �]� �����   -٦ ���
�����ے #ہ����Cے �%�����ۃ ا�	�����{* +�����ں '�����ے وا\ 5����� 

�م ��ے#�Q'��دور��2 �	�ز#ڑهے �  .�"@"ں �"
 ا����Wرہ ����ے �����اورا��Cg ����ے ,ہ�����ہ �  'پ  -٧

�م �� >�"اب ��ہ د��7ے ��Qے ا\ ��ہ ��ہ                  ���� �ے 
�م         ���	�ز+�ں ہ"�ے �"'پ ا�	�ں ا�Wرہ �ے ذر��ہ 

  .�� >"اب د�7ے�Qے
�م  �  'پ  -٨�������"ں ���ے #���س ���ے @��cر�ے �"

ح 8"ر�"ں �ے #�س �ے @�cر�ے    ا�� �X ,���ے  
"��� ���Q�  ے��Q� م �����ے��������Q اور&��%��ہ ����ام ,

�	�ز>	�����ہ �����ےوا#G '�����ے و�����2 را�����7ے +�����ں  
�������"ڑه� ������8"رت �������ے #�������س �������ے @������cر�ے  

�م ���ے �Qے�"?�  . �"ا

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ



  ورا�3ق ��ں�
�دات و�����ت ا  
 164 

�م #ہ����Eے اوردو���وں       �'پ   -٩�دو��وں �" 
�م �]"ل ��Q ���ے �Qے     �>5 'پ �" �"�P     ,�ے 

  "���� �������Eم ����" #ہ�����#ہCے 'پ اس دو�����ے ����ے 
�م ���ے�  .#�اور#E}�Q��Qے  وا�ے #�

 >��5 �'د+��": @�����ہ ���"ال ����� ���ے �  'پ  -١٠
 C+ ے��� �P���Q� ےE��#اس ےا �����"�  =��Q< ے ����ے���

ٹ 	� �ہ� @�� �ہ ���� ا��ے R       " �ہ�ں:�";�+���  "؟>�Pے
�ہ�� @��� ��ہ    , �ہ��ں :�";�+����  " �ے؟اور �"�ہ   >�Pے  

 "ہ����ں" :������ اس ����ے +����J;%ہ �����ے؟ �";�+������  
)3L+��(.  

 ا#��Eے اہ��< ���ے #���س ا����R= ���ہ '���ے  �  'پ  -١١
 دا�B< ہ�"�ے   �'پ  , #ڑ�ں �ہ ان  �� ٹ"ہ +�ں       �Qے
�م ������ےاورا�?ے ا����"ال +����C"م     ان #����ہ�������� 

  .���ے
رات �"ا#Eے @�Q+�ں داB< ہ"�ے �  >5 'پ  -١٢

�م �����ے ���ہ >���@Eے وا\ ���� ���ے     ����"ا���:�ح 
  )+��C"(اور>"�"�� ہ" وہ �ہ >�@ے

 ا>��زت   >��X 5]ہ �ہ ��Q �ہ�� �2E �  'پ  -١٣
5CX ���ے وا�ے �ے �ہ� >�Pے��ہ ��" ��"ن ہ�ے؟          

���   ,���ے  ��� �2��E ذ���     , ;�ن �� ;��ن      :�";�+�Pے  
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  ."+�ں ہ"ں"�ہ �ہ �ہے �ہ اور,�5V ذ����ے
����� ���ے �ہ���ں >����ے ���"��� +��]��ہ    �  'پ  -١٤

ا>�زت 5CX ����ے ا@����� +��]�ہ ��ے ���*ا>�زت       
  .�ہ +�7C �"وا#G �"ٹ '�ے

 &%��ہ ���ام ��" ا>��زت 5�CX آ���ے      �  'پ -�١
�م �ہEے �� ����C د�7ے�Qے��ے #ہCے .  

   دروازے  ���ے ������  >��5 'پ -١٦��H����# 
�ے >��ے �"دروازے �ے ���	Q� >��Vڑے�ہ ہ�"�ے        
�C?�����ہ دا������Pں ������� ��������Pں >������������Q� 5ڑے ہ�����"�ے    

���gہ #�ڑ   ا>�زت CX]� �"+%�    ":اور;�+��ے  ,�Qے
  )+�C8 vh7ہ"( �ے ��ے ہے>��ے �ے ��Eے
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ز��EEن Sc,  )EE}�S7  EE0#|�و���EEت  -�٢
 ��Eں   اورا��Sظ و!���ں E0ے ا�E�#3ر�0!ے     

  ١ �0 /�'.ہ<پ :�  ا9 ���ہ و��8
����ے ;�����J   �  'پ  -١ 5���� ������ناور������Wں ,

�ے ��c اور���ت 2��R ��ے           ,�Qے 5�ادا�g�P +�ں 
  .ا78]�ر�ے �ہ2  +�ٹQے�Qے

 �	]� �W"+�B ا��7Bر���ے �Qے &��ف       � 'پ -٢
 �����ے اور\�����U  ���Eورت ���ے و���2 ہ��� ����ت      

'پ ا�ہ���ں ,  ����ت ���ے ا>��E7ب �����ے ���Qے و;�`"ل 
     G�< ے���"�g7h@ وں +�ںc�R         *��+ں ��"اب ��� ا��+

�Q� ��"ہ.  
  ���ت  ��� �  'پ, ����ے ��Qے  ���ت  >�+Y �  'پ -٣

���Uہ��"�� و>��*ا���?��< وا ���Q�  ر���ےوا\ ���ہ�	��W 
�ہ �"�ہ�C< 3*C< 2*3 ��"�7ے ��ہ         .ا�?"W	�ر���ے

ر� ����?7ہ  ہ��   اور��ہ  ,��� >��?ے ا�?" ��د �ہ    
  .���ے �"�7ے

 ا#EےB:���ب اورا+�����C�� ����C�� ���� 2ے  �  'پ  -٤

                                                 
 )٢/٣٢٠, ١/١٧Yزادا����د( 1
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ا��������hظ ا��������7	� ل ���������ے +������"زوں �ہ���������7 اور
�c+ 2Kاج اور;%�x @"�"@�"ں ��ے ا���hظ          >"�Qے

  .�Qے �ے �ہ2 دور
������ ا���QRے �µ���h ����" ��اہ���< ����ے �����ے      �'پ -�

اور��� ��#�E*�*ہ �µh �" اQRے ZK�W ��ے ���ے           
���Eہ +v;�E �ے ���ے  R,ا��7	�ل �ہ�ں ;�+��ے �Qے   

"*�ّ� �ہEے �ے   "ا�"ا�%?�" اورا�">ہ< �ے ��ے     "
  �����+�; Y��E+ ,  ے���C�� ن�:C���� "+��C= ا�	���C"� "اور 

��"
�ے +YE ;�+��� ہے�ہEے "7h�CBہ ا .  
ار�Wد ;�+���� ��ہ >���W�# G:�ن ���       �ے�  پ ' -٦

 ���������Eم �ے������������ ���������� 
 "����������� ا
"ا��ہ��������"وہ ا
��ہ ��ہ    اور�W:�ن ��"��� و���X ��ہ ���ے اور         ,�ہے

  .�ہے �ہ �W:�ن ہ�� ہ"�� اس >��ے �C	�ت
 �?��  ��ہ ���7 ��م #�E* ���ے �Qے اور�ہ�  'پ  -٧

 �P���< ���}�Qے>���P"��� 5 ��&��* '#?��ے #���س د���� ���ہ 
 �   'پ,����"وہ ا���W ����QR?< اوراQRے�����م وا\ ہ���"

  ا����� واL���B ������ے ����Qے اور  �����+"ں ����ے +�������
  . �Qے�7��ے دو�"ں �ے در+��ن ر�[ '�+�ّ	
��ے   :"� ار�Wدہے��  'پ  -٨ 5��ا
 �ے �cد�= 

 "8]������* ا���������	� " اور"8]������*ا
"+%]������"ب ��������م  
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��ے ���ے      ,ہ�ں 5� ہ��ں   "هّ	��م " اور "���رث "اور
�ے ��ے ��م  5�  )+��C"( ہ�ں"ةّ+� و��ب"اور

 "ۃ>	����C" �����م ����*ل �����  "�8&����ہ"����ے   � 'پ -٩
��*��Qے ���*ل د����  "ۃزر��8" ���" "أ&���م"اور,ر����  .

 \����Pے �"ا�����?�   'پاور>����5��H����� ہ����E�*+   م������
    .ر��X"��*Q]ۃ"ا�?"�*ل ����d�" �Qب"

 &%��ہ ��ام اور�]�QR ��Q"ٹے ���"ں         �  'پ   -١٠
�ے �"از�ے �Qے      2�E�"�,    ���ےE�#اور'پ �ے ا

  .��"�"ں �" �2�E� �Q د3
����X 2E]��ہ ���ہ ����Q ���ہ  �  'پ  -١١ ���� 5����& 

 او\د اور������ےاو\د ������2������E�"� 5 د������7ے ������Qے 
��7ہ  ا#���E ���� م ر�Q"ا�] ����ے ����م ���ے +:"اور;�+����ے
2�E� 3��+� ��7ر��وBہ"(" �ہ ا�C8 vh7+(  

�H8ء "�ے اس ��ت �ے+YE ;�+��� �ہ �  'پ  -١٢
" 78	������������������������ہ "�������������������������" ������������������������QR"ڑ�� "

اور;�+����  ,>��Pے �ہ�"��م"اورا�g"ر�",#?�را>�Pے
  )+�C8 vh7ہ.( �" +"+� �� دل ہ"�� ہے"��م"�ہ 
���ہ ہے+YE ;�+����� اس ���� ت ���ے���ے �  'پ  -١٣

�ں ���7رہ     " �E*ہ �ہے ;  �7Q�� ���        ے ہ������� و>�ہ 
 �P"ہے اور'پ "اور" #����������رش ہ�����������������R"< 
" ا
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اور����dت ���ے �����  ,اور����wا
 ���� ����� �����Qے 
اوراس ���ت ���     ,���Qے ��ے �Y�E+ ��Q ;�+���� ہ�ے          

ا�Eے ا�������  "��� ���Qے �ے �YE+ �Q ;�+��� �ہ       
ا#��Eے +	��C"� ���"    اور���ہ ���ہ ����*  " �"�ہ��"د3 ہ��ے 

اوراس �c��Rے �ہ�Eے     " اور����*3 +���ا ��E*ہ     "�ہے
���   "+��ا�j��[B Gh ہ"@���    "�ے �YE+ �Q ;�+��� �ہ      

اے ا
 ا@��"������Rہے "اور" ������W:�ن ہ������� ہ�����"  "
  ".�"+{Qے �xK دے

+���غ ���"  اور, ����Kر, ہ��"ا , ���ے ز+����ہ   � 'پ -١٤
>�ہ2����C ����� #?�ر������gے ����ے +c�� Y���E@������ د�Eے

 ہ���ے >�����ے ����ہ �]�����X ����� >���Pف #?�ر����� ;�+������
  .اورا�?ے 5J���X�B ا��7Bر���� و��wہ
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  اٹJEEEEEEjے اور �EEEEEjK!ے JEEEEE�mے  -٢٦
<پ :�  ا9 ���ہ و��8     ��ٹJjے ��ں 
  �0١ /�'.ہ

7������CRے �������"'@ے �������� �������Xف >������Q=  � 'پ -١
               3*�EC� ���� م ہ"��� ہ�ے ��ہ"�C�+ ��ے ا��Q7ے�CR��

�"@������"ں +�������ں �������5  'پ ,�������ے ا��������رہے ہ������"ں 
�?"ن اور��ECRcےوا�ے �Qے,�ے�ہ�7�#.  

7�CRے ��"�]�Q >"��"ں    ��gEے #���    �  �]�Q 'پ -٢
  .+�ں 7CRے�Qے

  #����  ��Bاور@���*هے ,@���Q"ڑے, و����ٹا�  'پ  -٣
�]�Q 'پ ����ز�� ��ے @�Q"ڑے    ,�ے �Qے ہ" �"ار

ہ�"�ے   #��"ارہ"�ے ��"�]�Q ز��� ��ے ����ہ ��"ار          
 'پ ا#��Eے #���Qے اور'@��ے �"@�"ں �"�ٹ���Q  اور.��Qے 
  . �Qے��7ے

  .Rٹ��P اور���7#���ٹ7Qے �Qے,ز+�� �  'پ  -٤
   ��Qے �]���Q  ��� ����ے  �?��ہ #�� ٹ���= ��g  �  'پ  -�

                                                 
  )١/١٦١زادا����د( 1
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  . ���Pں   �"�]�Q #ہ�P�#"Cںدا
  �������Qے��ٹ7������Qے)ا�������ڑوں (  ��;�������Jء� 'پ  -٦
 اور������ او�����ت,  ����Qے 2���R ��ٹ���7ے 'پ �]����Qاور,

  اور  ,����7ے ���Qے  �#�ر���z#�����" دو����ے # ا���= 
 ���Q[�  ے��� ���Uروت #��ڑ�ے   �	��cور3 ���� و>��ہ 

   . �Qے#�&%��ہ ��ام #�ٹ�= �7���gے
��ٹE�Qے  ��ے در+���ن     اور���ہ  ده"پ   �ے   � 'پ -٧

YE+ ے�  . ;�+��� ہے
����� +{G��C +���ں ��ٹE��Qے وا���"ں ���"ا
 �  'پ  -٨

��������������� ذ����������������ہ ����������������ے #���#��������������E*���ے  
 ے �� +{G���C +����ں �����ٹQ>"آ���":اور;�+�����ے,����Qے

 ���" ا
 ���� ���Xف  ����ے اورا
 ���� ا���	�ں ذ�����ہ  
 ���� :ا�����7ِة) داودا����""(٠٠ ������ت ہ���"@� ?"����ے ا

  ���ت �"�ہ7ے ہ�ں
>"��� ZK��W�� G��C}+  ":���ے ;�+�����  �  'پ  -٩

 ��"�� ار�?��ب ���ے    �ہ2   +�ں اس �ٹQے اور +�ں � 
���ے اٹE��Qے ���ے #ہ��Cے ���ہ د���8 #��ڑه ���ے  GC}+"���

:" m��%[������Cّإ\   ا� zأن \ إ������ *Q�����W*ك أ�����	و�% ������Q
  "أ��h�7ك وأ�"ب إ��m,أ�2
 +���ں –ے ا
 �"#��� ہ��ے اورا#��E �	��* ��ے �����ہ    ا

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ



  ورا�3ق ��ں�
�دات و�����ت ا  
 172 

���� +�]�"د          �P"�� وہ� Wہ�دت د��7 ہ"ں �ہ ���ے 8
ہ��"ں اور�����3  +���ں �{��ہ �ے����7g��+ xH��K   ,�ہ���ں

  "�Xف �"�ہ ���� ہ"ں
���ے >"����ہ +{G��C +���ں @���E ہ &���درہ"�P  ���"اس 

 .@�">���������Pےہ��������"@� ا���������?ے ����������ے ����������hرہ ہ
  ).��+3L,داودا�"(
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<پ :�  ا9 ���ہ و��8 اور:,��ہ  -٢٧
)EE��! `EE0 ش�EE3 ام�EE0ے!�EEہ ^EE:�7  �EE' 

  +�EE��K ےJEEے ٹ�EE0 اب�EE��0ے  ۀ���EE� 
  �jے

پ &���C ا
 ���C8ہ و������ "��� �C�� ���Uورت ����    '
���< ���� ����Hرت د3 @���� ���" ا
 ���� ��W?����ے  �?	

  )ا�� +�>ہ"(�ے ��ے �{*ے +�ں @�@�ے
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٢٨-    8EE{ن وeEE7  EEJ�m ےEE� lEE!اورر
 <پ :�EE  اEE��� 9ہ  ��EEں EE0ے ��EEج 

  ١و��8 �0 /�'.ہ
�ے �E�R ��ے و��2 ��ہ د��8 #ڑه�����ے      �  'پ  -١

\ إ��z إ\ ا
 رب      ,\ إ��z إ\ ا
 ا��¥��� ا�%Q�:"        ���Cے
z إ\ ا
 رب ا�����	"ات ورب \ إ����, ا������ش ا��¥�����

  )+z�C8 vh7"(رب ا���ش ا� ���,ا�رض 
ے ����"ا�"�P +�]"د������v �ہ����ں >���" ����cرگ ا
 آ���

ا
 ��ے ��"ا�"�P +�]�"د ����v �ہ��ں       , اور���C ہے 
ا
 ����ے ����"ا , >���"�8ش 8¥����� ����� #�ورد@����رہے 

   �ہ�����ں >"�������"ں '�����	��"ں   ��������P"�����v +�]����"د
  .�8ش ���� �� رب ہے اورز+�� ,
��" >��P"�� 5 ر��i وv��\ ��w ہ"��� ��"         �  'پ  -٢

  "�� �o �� ��"م ���	m7 أ�j��7":;�+��ے 
 اے ہ��P���� "��� c���R   ! رہ��Eےوا�ے ز���*ہ ہ	���Hہاے

 ���3 ر�	2 �ے ��hX< +�*د +����7g          !ر�EQے وا�ے 
  -ہ"ں

                                                 
  )٤/١٨٠زادا����د( 1
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#����Hن اور+��J]2 زدہ   :"�ے ;�+�����ہ �  اور'پ 
�  ,��Q ر�	m�7 أر>�"     ا�Cّ":'د+� ��� د�P��8ں ��ہ ہ��ں        �;

 oإ� oEC �        �ٍ��8 ®���X o��h�  ,    z�Cآ o�¯�W �Cِ�&وأ, \
  )داودا�"" (إ�z إ\ أ�2َ

ا���Cے   - ,
 +�ں ���3 ر�	2 ��� ا+��*وارہ"ں       ے ا ا
+{��Qے �H��R زدن ���ے ����ے ����Q +����ے �����د ���ہ  

��,     ��+�; 2������ے ��"ا ��"�P      ,اور+��3 ���2 در
  . �ہ�ں ���v+�]"د
�">����v�����\ �����w �P"����� 5 ہ"������ �����"  �  'پ اور

  .�	�ز#ڑه7ے �Qے
 ���w ���"ئ>����E� 5*ے �" ":���ے ;�+�����  �   'پ -٣

���Q إ���o  ا�Cّ":اورد���z #ہ���Eے ���"وہ ���ہ د���8 ����ے      
, ��&���o7 ����*ك , أ+m��7وا���� , 8]��*كوا���� , 8]��*ك 

   m	 � qo;  ٍءك  , +�ض�`� o; 8*ل ,   > � m�¯�ا�� أ
   m���h� z��� 2�	ّ��� m���"ه ,    m��� آ���7ب o��; z��7َ�cأوأ� ,
      m�VCB ��+ أ��*ا z7	Cّ8أو ,         m�	C8 o�; z��  َ7¯��ت��أوا

 ,ر���o�[C� Y     ,أن �{��< ا���V'ن ا��¥���        , E8*كا���5  
  "و>�ء �o�c وذه�ب هّ	o ,و�"ر&*ري 

���ے ��E*ے ��� ��ٹ�� ہ�"ں      ,اے ا
 +�ں ���ا �E*ہ ہ"ں   
���H ���ے �]�`ہ    �+��E� 3��� , # 3*3 �� ��ٹ�ہ"ں   , 
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+{�ہ #�����ا    ,+{�ہ #�����ا�?� >��ر3 ہ�ے       , +�ں ہ�ے  
+���ں �����ے اس ����م ���ے ,;���CJہ ہ��� ���� ر;�+��� ہ��ے 

 >���hX       ے ����ےE��#ے ���"�ے ا�ال ������ ہ��"ں >��"���
�� �"�ے ا�ے ا#��E ���7ب +��ں ���زل           , ا��7Bر��� ہے 

;�+����� ���� ���"�ے ا#��CK+ ���E"ق +���ں ���ے ����� ���"    
    5�����w �����C8 ے #�����سE����#ے ا����������?���Q �������"�ے ا 

ر����Qہ ��"��'ن 8¥��� ��" +���ے دل           ) +��hK   (+�ں
+��ے ��w ��� +�*اوا    , +��ے ��Eے �� �"ر  , �� �ہ�ر 

  .�ے �� ذر��ہ ��Eدے اور+��ے �w �" دور��
"���-������ 
,  دور����دے @��� ���" ر���i و���wے ا���?'ا

+����E* .(اورا���?� >���gہ ;����P���+�; ����:8 2ے @����   
  )ا�	*
&��%��ہ ����ام ���" @Q]�اه��ٹ ���ے +"���Y  �   'پ -٤

��ے ��Qے    Q?�أ�8"ذ � C	��ت ا
 ا��7+�®       ":#��ہ د�8 
و+����� ه	����cات , +����� z[`����w وz������V8 و8�����W]�د�  

  "وأ8"ذ�m رب أن �%`�ون,ا��H:�ن 
ے #����"رے �C	�����ت �����ے ذر������ہ +�����ں #�����Eہ   ا
 آ����

�ے    , �Rہ�7ہ"ں 5`w ے?���E*وں ��ے    اس �ے   ,ا
�ے�W,     ے����ے "�اوراس ���ت   , �W:��"ں �ے و

  )��+3L,داودا�"( - �ے �ہ +��ے #�س وہ '�Pں

www.KitaboSunnat.com

محکم دالئل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ



     �0 /�'.ہ�����,�+ 
 

177 

7�P  ":���ے ;�+�����  �  'پ  -���[+ ZK��W oP"ے آ��
إ��� 
 وإ��� إ����J+:"    z]2 ہ">�Pے�" �"ں �ہ�� ���ے   

 ����B oًا   ْا q�Qا�Cّ, را>�"نCِBوأ o7[�J+ o; o��<ُ
���QE+ " 
 ہ���ں اورا���� ���� ���Xف ہ��� �ے����ےه��� ا

اے ا
 +���J�+ 3]2 +��ں +{�Qے    ,وا#G >��� ہے   
  .اور+{Qے اس �ے �ہ�7�*ل 8:� ;�+�, ا>�دے 

-���������� 
 ا�������ے اس +�������J]2 +�������ں  '���������ERہ ا
اور�ہ�7�����*ل P�����+�; �����:8ے  , ا>�و�����"اب دے @�����

�@).�C�+(  
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٢٩ - �SEE�  ں <پ�EE�  ہEE��� 9ا  �EE:
  ١و��8 �0 /�'.ہ

>	����ات ���ے دن �ے���Wوع +���ں اور �  پ  '-١
�h�  .�Qے #�E* ���ے �ے ��ے �?�ECدن 

رات +�ں �Eہ�� ������hے اور+:E� v�Cہ��     �  'پ  -٢
  .��#�E* ���ے �Qے �����hے �"

�ے +��;�وں �" �ہ �?� د��� ��ہ >�5 وہ    � 'پ  -٣
            �R *�Pا+��و�� ��E#ے ا�= ��" ا�� ��� ہ"ں �"ان +�ں 

  .��� ���ں
 ���" ����� +��]��ہ  ����ـٹ7Qے>��5 ���"ار3 #�� 'پ  -٤
���ْ]%�َن ا�Lِ��qي   ":;�+����ے  �ہ��7ے #���Q  " ا
 ا�]���"ُ  

          ���Eَª�ِإَ���- َر ���qَوِإ� �َ��ِ�ِ��Vْ+ُ zُ���َ ���qEا َوَ+��� ُآLََه�� ���Eَ�َ �َqK���َ
�"رة ا��Bcف( �َ�ُ	CِVَEُ]"َن :١٤-١٣(  

#��� � ہ��ے وہ ذات >��G ���ے ا���ے ہ	���رے ����ے      "
  ����K�+  ے ز���ہ ��   >]?ہ�ہ��  ,�Qے   �?7ے ہ� ا

  "ا#Eے رب �� �Xف �"ٹEے وا�ے ہ�ں
���Q إ���o أ���¯�o��; m ا�Cّ":���ہ د���8 #��ڑه7ے � #���Q'پ 

                                                 
  )١/٤٤٤زادا����د( 1
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‘ و+��� ا��	��< +��� ����U-   ,وا���V7"ى ����hي ه��Lاا�]�ّ 
Cّا�      �*�� �E8"Xا واLه ���h� �E�C8 هّ"ن �Q ,   2أ�� ��QCا�

  �h�ا���� o���; 5��Jا�ه���<  ,ا���� o���; ®���h�CKوا� , ����QCا�
�h� o; �E[%&ا�ECأه o; �EhCBوا ��) "�C�+(  

 ����� 'ے ا
 اس �����h+�ں �{���ہ ����ے ��?���� و����V"ى ا
             *E��#"� "�� G�< ��� >	8 ے�ال ���� ہ"ں اورا�"�

���ن ��اورا��?� دور3 ��	�ٹ         ,��ے'�h� 
اے ا
�������Q اور@�Qوا����"ں �����     ,دے ���h���� "���� 
اے ا

اے ا
 ����" ہ	����رے �����h+�ں ہ	����را    ,+%����;µ ہ���ے  
 �2�����h  �ں ���� �������Q ����� اورہ	����رے @�Qوا����"   

�+�;)"�C�+. (  
��ے وا#�G ہ�"�ے ��"    �   'پاور>�5  �h�اس د��8   

  ;�Uا oQ� ن ":ہ ����7ے آ�"[P�� ن"[P' ,  �E��� �8�*ون
  "��+*ون
ا
 �ے '@ے �"��ہ ����ے ہ��ں         ,ٹ ��'�ے ہ�ں    ه� �" 

  ".اورا�?� 8]�دت اور���� ���ے ہ�ں
 #���Rڑه7ے   ���� ���EC*3 �� ٹ���Cہ>��5  ��� � 'پ  -�
 ���� ����H]�  ����� واد3 >��5اور �ہ��7ے"ا
 ا�]���"���"

. #��ڑه7ے ���Qے"���]%�ن ا
 "+���ں ا�����ے ���" ز+���� 
�ے�ہ� �ہ +�ں �����h ارادہ   � ا�= 'د+� �ے 'پ 
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 '�ں �	ہ�������ں �������V"3+������" :ر��������7Q ہ������"ں �";�+���������
" ا
 ا�]����"او������ >���gہ #����  ہ����اور ا�����7Bر���ے
  )ا�� +�>ہ,��+3L ( "و&�2 ���� ہ"ں�ہEے �� 

 � � ��"'پ  >5 ���hے دوران ;{���ہ�ہ">�� -٦
�����+Y �%	���* ا
 وُ������ ��z���P (:����ے  ;�+���� Y	ّ����
���E�C8,       ���+ 
ِْ̀< L��P�8 ���E�C8ًا ���� ر��E[ْ�ِ���& ���E وأْ;��
 ا
 ����� �	���*  )ہ	����ر3(����EEے وا����ے ����ے )"ا�����Eِر

اے ہ	�رے  , ��E اورا�?ے ہ� #�اQRے ا���+�ت �"      
اورہ� #�ا#�E ;`< وا����ن     , >� ہ	�را����Q ��  رب  
���ہ د���8  (ہ��"Pے 7ے  ���ے ا
 ���� #���Eہ ���Rہ   'گ,����

  )+��C"().����ہ"ں
 >���ے وا��ے ���� &�%���     ����h# �  >�5 'پ  -٧

أ��7"دع ا
   ": �"ر2JB ����ے �"��ہ د��8 #�ڑه7ے        
  "د�E= وأ+��7= وB"ا��� أ8	��=

 ���3 ا+��2 اور����ے 8	�< ��� ا�{��م           ,+�ں ���اد�� 
  ).��+3L,داودا�"( -ا
 �ے ���د ���� ہ"ں

��"�P ����   �ے ;�+��� >5 �� +��ں ��ے   � 'پ  -٨
أ��8"ذ � C	���ت ا
  ":>��gہ ا����ے �"���ہ د���8 #��ڑهے    

�ّW �+ ا��7+�تvCB �+"  
 ه����اسں ا
 ����ے +?	���< �C	����ت ����ے ذر�����ہ   +����
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����ے >��"اس ����ے #���*ا �����   �W ے�c���R ہ , ہ���ں����E# 
  "+���7g ہ"ں

 �ہ��ں ��=   � @�Pے �Uر�ہ #ہc�R �P" �E ا�ے �  �"
  )+��C( - �ہ وہ اس >gہ �ے روا�ہ ہ">�Pے

� ���Uوت #��"ر3 ہ��"�ے    +����;��"����h 'پ -٩
  .#�>��Q@ *C"ٹEے �� �?� د�7ے �Qے

�8"رت ��" ����+%��م ��ے ������hے      � 'پ  -١٠
) +��< ١٢(����* ا��=   �ے +YE ;�+��ے �Qے ا@��Rہ       

  -�� +��;2 ہ� ��"ں �ہ ہ"ہ� 
 ���X ��������ز+�� #�����' ن   �  'پ حا ���� �	��Wد

���ہ ��ے ���     �h������ے ��ے رو��7ے ��Qے ����ہ       
  .ے�ہ�ں دW	� ا�?� �ے ��+�7 �ہ ��

Eے وا��ے  ہ{��ت ����ے #���*رت ر��Q    � 'پ  -١١
ے ��� ا��+�2 ا���7Bر���ے       �  +��H"ں+�C	�ن �"   

+��ں ہ��اس   ":�ے +YE ;�+��ے �Qے اور;�+���� ��ہ     
ت �������� ا�ہ�ر���������� ہ������"ں اء+�������C	�ن �������ے ��������

��������   >"+������H"ں �����ے ������ �����?"�2 ا������7Bر    
  )ا�� +�>ہ, ���3L+�� ,�P, داودا�""(ہ"

 �� +"ا;G<     �� 2V �ے +��H"ں   ":اور;�+��� �ہ   
اوران ���ے �����ہ ���?"�2  ا��7Bر�����  ���" وہ ا�ہ���ں   
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  )داودا�"" (�ے +d< ہے
 ":��ے ���R�hر�Xح ��ے ہ�"�ے ��Qے     � 'پ  -١٢
ہ ���������������� اور �����������������h>ہ�د -٢ �����������������hہ{�ت-١

�h��8�h	�ہ-٣,� ��Qا��dو���7Hہ"� ٤-i��h� .  
�����h �����2 +���ں ���Rرر��7"ں وا���-   � 'پ -١٣ 

�	�����������زوں ������������ ���������������Jے �Qے�������������ERہ  
Q@ =ے�������' G#ے�ے��وا������  ا�ہ������ں��ے�?ECے

�����h+�ں � 'پ , #���ڑه7ے�Qے ������ےدور�����2
ا�]7ہ , &�ف ;�ض �	�زوں ہ� #�ا��h7 ���ے �Qے      
  .;{��� دو�7E"ں اورو���" �ہ QR"ڑ�ے �Qے

  ا#���������E ا+��������2 ���������ے ����������ے   ���������ے � 'پ -١٤
 ���   �ں������ �ہ�   ��"�J�   �Pوا;:�ر�ے +��;2 ���     

  .ہے
����"ار2������c���# 3 ا��+���2 +����ں  -�١�h� دوران 

    Y�	< زوں �ے در+��ن�	2     � ����� 'پ     دو�E�� ��� 
���Q� ہ ���ہ��[�X,.  "��� ��"3 ہ��*��C< ں�+�h����C?��ہ >��5 
 ،اور>5 �	�ز��ے ���ہ #ہ�Cے �?7�Cے          >	Y ���ے 

ے �� زوال �ے #ہ�Cے ���W�hوع ��      � >5 'پ اور
  ��+ =��J��8 "د�7ے ¢�"�ہ�������B ,  3ار"����Q#
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 ا@����اور, {	Y ;�+�����ےدو����"ں �	����ز�ں����ے ا����
   ���� زوال ���ے #ہ��Cے����h ���ے ����ے روا���ہ  ہ��"�ے 

� �	������ز #�����ڑه7ے #������Q   �ہ��و������2 ہ">�������� ������"  
ا@������ ����h+�ں >��C*3 ہ��"��    . ���"ارہ"�ے ���Qے 

�"+��ب ��� �	��ز�"+¢����Bے �H�8ء ��ے ����ہ          
  .ادا���ے �Qے

����h+�ں ����Ch �	���ز�" رات ودن +���ں   � 'پ  -١٦
�"ار3 #�  zے   ��ٹQ� ف   ,��ہ� ادا ;�+��ے��X G�<

���Q� ����"ہ ہ��C[� ���?#' پ,وہ +7">��ہ ہ">����� وہ���'  � 
���"ار3 ہ���� #�ر����"ع و���{*ہ ا����Wرہ ����ے ذر�����ہ   

ا�]��7ہ ���{*ہ +���ں ر���"ع ���ے ����ہ ز����دہ        ,�����ے 
  .>Q?7ے �Qے

�������������h  ���������ے ر+��������`�ن +���������ں   � 'پ  -١٧  
 ������ �Q�اور&���%��ہ �����ام ����" دو����"ں    اورا;:����ر 

  .�� ا��7Bرد�� ) �ہ ر�EQےروزہ ر�EQے �� (
������h+�ں ہ	�����Hہ ������ ا��d+����"زہ #ہ�����E   �  'پ -١٨ 

  .���ے �Qے
��ے وا#���     ��" �"@�"ں � 'پ  -١٩�h� >��"X  ��# 

  .رات �ے و��Q@ 2'�ے �ے +YE ;�+��ے �Qے
;�7��Wے ا����ے  ":;�+����ے ���Qے ���ہ   � 'پ  -٢٠
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>�G +��ں �C;��,     ��7ے �ے ���ہ ��W= �ہ��ں ہ�"�ے         
  )+�EQ@ ��)"�Cٹ� اور��>� ہ"

����ے وا#���G '����ے ����"#ہCے  � 'پ  -٢١�h� 5���<
-+�����{* >���دور������2 �	�����زادا ;�+������ے �����Qے    

  .��2 �ے �ّ�"ں �ے +7Cے �Qےاہ< ا#Eےاور
���ے� 'پ  -٢٢�h�G��#ہ  وا����� '���ے وا���ے ���ے 

 ���Bہ اہ�<  �ے�  وہ 'پ+���Vہ ;�+��ے �Qے اورا@�
�ہ   ��7ے �Qے"� �?�  .+�ں �ے ہ"�� �" ا
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و�����EEہ اور��EE�  EE0 �'�EEج  -٣٠
<پ :�  اE��� 9ہ و�8�E        ���دت ��ں 
  �0١ /�'.ہ

 اورا#�Eے اہ�<  . 8�ج B"د ���ے �Qے�ا#�E پ ' -١
          ��� ���وا&%� ب �" ��Q ��	��رv��\ 3 ہ�"�ے #�ا

  .�?� د�7ے�Qے
ا
 �ے >�" ���Q ��	��ر3    :"�� ار�Wد ہے � 'پ  -٢

8�ج ر��Qہے �?�  )��Kر3" (ا��ر3 ہے ا
اے ا
 ����������ے ����������E*و ���������8�ج   ":اور;�+�����������ے 

  )ا�� +�>ہ, ��+3L, داودا�""(��و
�ے ��	�ر3 �ے 8�ج ����ے ��ے ����    �  �]� -٣

  :V��Xے �Qے
8- -٢  ���8�ج ����*ر�- -١����Wج�����*ر��   -٣   ���8

8- 8�ج�Wو  
�ے ��ام وj��[B اور��Wاب ��ے ذر���ہ     � پ ' -٤

8�ج ���ے �ے +YE ;�+��� ہے.  

                                                 
  )٤/٩زادا����د( 1
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ا#��Eے ��	�ر&��%��ہ ���� ����8د ت �����ے  � 'پ  -�
���ے   �ہ�"د3   ا��= ��ے  � 'پ  )ا��= +��]�ہ  (,�Qے

 �� �B*+2 ���� �����    �  �� ��8دت ;�+��P >" 'پ
 ����Q� ,   � ����� ������R ��H���+ ےE���#������8دت  اور ا ����Q

�P�+�; ,       ���� x�#"�� م�������ERہ  ,اوران دو�"ں #�ا
�م �ےw 3م �]�"ل ������ ���?� 'پ    �"�ہ"د�� �   ا

�م �ہ \Pے�  .�ے ��R ا
���ہ��ے  #��س  +��� ��ے � 'پ  -٦  zاس ���   ��ٹ� 

  .�ے ��ل �"#"7QRے �Qے
����8دت +����� ���ے ����ے ����� دن ���� � 'پ  -٧

 اور�ہ ہ� و�Z�JK�,      ������ ��� 2 �ہ ���ے �Qے   
 ��ے ا#��E ا+�2 ��ے ���ے رات      �  �C?ہ 'پ,���ے 
 ������� �J����� �����Qہ +�����ں +������� ������   �����ےودن

  .��	�ردار�H+"� 3وع ��ارد�� ہے
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��ں <پ  �EE0!ے ��EEجEE6+ر�P دواؤں EE0ے ذر'�EEہ   -أ
  ١:�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ

�� �W*ت   - �ے �K� =Wر":�� ار�Wد ہے � پ ' -١
�����G ���� و>��ہ ���ے ہ��ے  - ����Kر ���� �Eا ,  >ہ��Lہ���
  )+�C8 vh7ہ"( #��� �ے ذر��ہ ٹEQڈا ��وا�ے

>5 ��� +��ں ��ے ���� ��"      ":�ے ;�+��� � 'پ  -٢
دن ��= &�]� ��ے و���K�         2ر'>�Pے �" اس #�����      

   "- )ے�� ا�?� E�QRٹ� +�ر(ےٹEQڈا #��� ڈا�
 #����� ���ے � ���" ��Kرہ"���� ���"'پ � >��5 'پ  -٣

+c�?Hہ �" 5CX ���ے #�Qا#Eے ��#�ا�?"ڈا�7ے      
  ,اورw�< ;�+��ے

�����ے #�����س ��Kر������ �������Lہ      � +��]����ہ 'پ ا�����=  
�  �ے ا�?" ��اا�= �ZKW",ہ"اQ� پ ,* ���ہ'"� 
"�?���ہ ����ہ  آ�, ا����ے @������ ����ہ دو  ": ����ے ;�+������ �

@���Eه"ں ���" ا���� ���Xح +ٹ�د����7 ہ��ے >���:�ح 'گ     
  )ا�� +�>ہ"(�"ہے �ے ز�» �" �7B ��د��7 ہے

  �'پ  - ٤ ��H� ���%& =ے #�س ا��
 �� \���ہEے �gے �ہ +��ے ��P�Q �"#�ٹ
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اورا�= روا�2 +�ں ہے �ہ ا�ے ,W?��2 ہے
ا�ے :"�ے ;�+��� �  �"'پ,ا�ہ�ل �� W?��2 ہے 

  )+�C8 vh7ہ" (Wہ* #�دو
�ے +��ے �Qے� 'پ اور ���# ��  .Wہ* �" ��
 و>ہ �ے    ��	�ر3 ��  ا�= �"م �ے ا�7��Vء ��     -٥

 +*�Eہ �� ;`� راس �ہ '�ے �� W?��2 �� �"' پ 
او�ٹ�"ں ��ے #��س      ا@��� &*�ہ ��ے     ":�ے ;�+��� � 

>��ے  اورا�?ے دوده اور#��Hب �"��"ش ;�+���ے         
,   *���E+ 2%���&ہ���� ������ اور ��ان �"@���"ں ����ے ا����"����

  )+�C8 vh7ہ"(ہ"@�ے
, #�����ٹ ������ ا�����= ��	�����ر3 ������ ������م ہ����ے      :َ>����َ"3
��ے #��ٹ          ) ا�7��Vء(اور G�< +�ض ہے ��ا�= ا�

  .#Q"ل >��� ہے
c��wوہ أ���* +���ں زB	��� ہ��"@�ے ���" � >��5 'پ  -٦

� �ے Rٹ��P ��ے ا��= ٹ?��ے         ;�X	ہ ر�U ا
 E8ہ   
  � ��" ��ے ��>���را������E� z اور#�Qا��ے  'پ     

�ے 'پ  G< د�� �?�R�# �Bے ز� �   *E� ن"B ��
    .ہ"@��
���ے ا���� ���� ����5 ر���U ا
 ��E8ہ ���ے   � 'پ اور

#���س ا���= ڈا�ٹ��"�G��< ���}�Q ���ے ا�?��ے رگ ���"  
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�wدا "?�  .��ٹ� اورا
�hWء ��� c��Rوں +��ں ہ�ے    " :;�+����ے � ' پ اور

 -٣ ����g"ا�ے +����ں �#����EQ -���W٢ہ* #����Eے +����ں   -١ :
����?� +���ں ا#���E ا+��2 ���"   .داEwے +���ں'گ ���ےاور
wےداEہ"ں ���+�; YE+ ے�  )��Kر3"(  

+v�h7  " (+�ں داEwے�"��#�E* ���� ہ�"ں    :"اور;�+���  
  )�C8ہ

 ����ے اس �����ت ����� ����Xف ا����Wرہ  �  ا����	�ں 'پ
   ���wے;�+������ ہ���ے ����ہ داE    "���� ج� ����ے ذر�����ہ ���8

��� ��Uورت      اس +¢���Bد�� >�Pے �ہ�ں ��= ��ہ      
 �">��C*3    .#ڑ>��Pے ��C?� 2K���ا���Cے ���ہ ا��	�ں 

  .5CX ���� ہ"�� ہے
#�ا>��ت �g�      ��Q"ا��� اوراس ��ے #��EQ � 'پ  -٧
�ہG<c��R ����7 ��ے ذر���ہ ���      " :;�+����  اور,  د3

  )+�C8 vh7ہ"(8�ج ���ے ہ"�{�+2 ہے
�ے ���2 ا��ام +�ں درد �� �� و>�ہ ��ے   � 'پ 
��EQ�#� ا����"g� ,ہےاور�"���)������ +���ں +��"� '���ے  )

EQ�# ے�  . �g"ا����� و>ہ 
 ���� ا����7	�ل �����ے   ������ >gہ��"ں #�#���EQ  �  'پ

 ےاوردو @���دن ��� - ا���= ���" ���E*هے #���  -١:���Qے
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  .دو�"ں >���W"# 5*ہ ر@"ں #��g"ا�ے �Qے
���ے >��5 زہ�'���"د �?������E� 2��W"@ ���� 3ول  � 'پ 

������" ��� +��]ہ �E*هے #�#�EQہ �g"ا�� اورا#�Eے        
 2+�}� �Q�"� ا�ے �� �?� د��&%��ہ"g�.  

 ودرد ����  � >��"��Q 'پ  -٨���C?� ں�+�������ے 
   ��EQ�# ے������g"ا�ے ���� ہ��� �?���    ہ ��W?��2 ������ ا

 �� �W?��2 �����         ,د�7ے�C?� �� ؤں�# �Q�"<اور
ا�ے +ہ�B ��� 3*E`�ب ���gے��� �?�� ;�+���ے         �"

  ).داود"(�Qے
��C	�   ام را;��B ���  Yد+�ہ   �  �]��    -٩'  
ر��U ا

��" >��P"�� ��Q� 5     � 'پ ":;�+���� ہ��ں ��ہ     E8ہ�� 
" #�+ہ��g�"� 3*Eے �Qے   ز�B �� ���ٹ� QR]�7 �" اس     

)3L+��(  
���8ق ا���E��ء�� ":���ے ;�+����� ہ��ے ���ہ  � 'پ  -١٠

���7  �?��3 �8�ج ��ہ ہ��ے ��ہ �ہ�ر+�Eہ ہ���دن     ?R ��� 
)���R( ےP�< ��# ہJ� ہ�� ��) "ا�� +�>ہ(  

 ��ے  ������� �"�Qے ا���� درد ہ�ے >"  :�8ق ا��E��ء  
Qے ���� >����5  >��"ڑ ���ے ���Wوع ہ"���� ہےاور#����   

�ے ران �= #ہ�7�E ہے.  
  ���ے ��8�ج X�?H��B]����2 ����  ���ے � 'پ  -١١
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��ہ ���   ":اورا�ے ���م ����ے ����Cے ��ہ ;�+���� ��ہ            
����Eّ"ت ����� ا�����7	�ل ��و��"�?����ہ    ور����"گ �����Eّ ا   

   �h��W ے���ا���?ے ا���*ر+"ت ���ے ��8�وہ ہ���	���ر3 
  )ا�� +�>ہ, داود"(ہے
)�E�ّ2 'وردواء �� ��م ہے ا:ا����E +?ّ� �= د"< 

  ) �"�ہ7ے ہ�ں  ز��ہ )ا�ّ�Eّ"ت(اور)Hہ"رہے�ے+
���+"ں   �	ہ��رے ":ہآ� �ے ;�+��� ہ�ے  � 'پ  -١٢ 

�?�Q"ں ���     ہ�ے >�" '       ا�	�*   �ہ���7 ���+ہ   +�ں �ے 
ا���  ,داود" (&�P�h ���� ہ�ے اور����"ں �"ا@���� ہ�ے     

��+ہ �" �ہ7ے ہ�ں:ا£�	*)       +�>ہ \�� .  
>�G ��ے &�]� ��"��ے     ":��ے ;�+����   �  'پ -١٣

�Q{"روں ��" �����Q ��"اس       ��ت  �ے  ) ہ  +*�E(���8ہ
دن ا�����ے �����"�P زہ�اور>�����دو  ��J����Vن  �����ہ دے  

  )+�C8 vh7ہ.(@�
ا#��Eے ��	���روں ���"   ":���ے ;�+����� ���ہ  � 'پ  -١٤

��"�?��ہ ا�ہ���ں ا
 ,�����Qے #���Eے #�+{]"ر+��2 ����و 
��� ہے# ���Q�)"3L+�� ,ا�� +�>ہ(  

"'��W"ب ���ے &��ہ�5 ر���U ا
 ��E8ہ � � 'پ  -�١
و>��ہ ���ے �Q{"ر�����Qے   v���\ �H��R ہ��"�ے ����    

����ےرو��  �����Qروں �ے�"���}Q� *���ER �?ے����� ����� 
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 "ا���� ���Xح ���C8 ر���U ا
 ��E8ہ ��� ,ا>���زت د���*3
����Q� ����# ہ���"�ے v����\ �H���R ب"���W'  5���Xزہ (ر�����

  .���Qے �ے+Q� (���+�; YE{"ر
>��5 ���� +���ں ���ے ����� ":���ے ;�+����� � پ ' -١٦

     P���<�@ ���Q?+ ے ���ے ������ +���ں����Q� ے���ے "��� 
= �����زو+�ں ا�����Cے ����ہ ا����?ے ا���� , ا����ے ڈ����"دو

" ��	�ر3 ہ"�� ہے اوردو���3 +��ں �h�W ہ�"�� ہ�ے            
  )��Kر3(

 ���E�[Cہ ��	���ر�ے دل ���ے  :���ے ;�+����� � 'پ  -١٧
 ������w��� ا������?ے ������ے اس ہ�����ےہ 'رام د�������ے 

  )+�C8 vh7ہ" (دورہ">��ے ہ�ں
 َ>��"�ے 'ٹ��� �"��W ����@ ���E���*����QR"ر�ہ     :ا���E�[C7ہ

  .�"�ہ7ےہ�ں
 ����C"�{� ����"  ":����� ار����Wد ہ���ے ����ہ  � 'پ  -١٨

�7�����"�?��ہ ا���	�ں +��"ت ���ے ��8�وہ     ,	�ل ����و ا
  )+�C8 vh7ہ"(ہ���	�ر3 �ے ��ے �hW ہے 

��"ڑه� ��ے ا��� ��Xح     ":�ے ;�+����  � 'پ  -١٩
�ے ��Q@7ے ہ"��W ح�X G<"@�Q�)"3ر�K�(  

cد ہ���ے  �  'پ����� ����Wار ����� :"   "���� ������+ ������
+ZKW ��%&)"  v�h7 #��ہ وارد ��و���E �ے >�ؤ 
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  )�C8ہ
 +��ں ا��= ��"ڑه +��ں        -٢٠��V� *;و   ZK�W �7�[+ 

 وا#��Q�:" G{"ا���� ���ہ B]����ے ا���ے � ����Q ���"'پ 
"  CRے >�ؤ ��"�?ہ +�ں �ے �� ��ے ����2 ��ے ���            

)�C�+(  
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 ��ج ��ں <پ :�E  اE��� 9ہ و�P���              �E0 8�E -ب
  ١/�'.ہ

���ے ا
 �>��E"ں اورا������"ں ���� پ ' -١ *����¥� 
اور�¥�����* ����ے دم ,����� #����Eہ +������g ������ے ����Qے  

ے v����¥� =��W ���":اور;�+�����,�����ے ���� �?��� د����
ا@��"�c�R �P`�ء و�*ر�ے ��Q ��ڑه  >����      ,ہے  

���Q� �7?���اور>��5 ���� +���ں ���ے ,���" وہ �¥�ہ��� ہ"
          >��w ے��ے w�P�< ��� 5CX ���� >ے �"ا ���

  )+��R �E����)"�Cه��ے
���ے ا#��Eے @���Q+�ں ا���= �����*3   � �]��� ������   -٢

  ���Q?ہ���ہ  ,د�Rے� G���<ں�����P�Q<�#  ں����Q�,پ'  � 
    =���"Q#ڑ�Q< ے�������اؤ ��"�?��ہ  ���ے ;�+����� ���ہ ا

  )+�C8 vh7ہ"(ا�ے �¥��» @�� ہے
ہے>���?� و>��ہ ���ے ا���?ے  >�����Eّ �¥�+���اد ����hہ ���ے  :ا���ّ��hۃ

��خ ���ہ +�P< ہ"@�� �R�Qہ�ہ ��ر�»  .  

  ا�ہ�"ں ��ے   �ے ���� &�%��ہ ��ے >�5    � 'پ  -٣
��"رہ ;��%�ہ ��ے           "� ZKW ےP"ے ہ���Q"�ے ڈ

     ���@�# �h�W اوروہ ���� =��"Q#ڑ�Q< ذر���ہ ����+�; :   
���"رہ ;��%��ہ ( +���C"م ���ہ ���ہ     �����ےہ���ںاور�	"  (

                                                 
 )٤/١٤٩زادا�	��د  ( 1
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  )+�C8 vh7ہ".(ہے ) و+�Q<�7Eڑ#Q"�=(ر��ہ 
��ے #��س '����ہEے ����gہ     � ا��= ZK�W 'پ    -٤

 +{�����Qے @7�����Wcہ رات ������Q�ّ"�ے ڈ������= +�رد�������   
  د��8 #�ڑه  �"�Wم �"��ہ ا@�":�ے ;�+��� � �"'پ ,ہے
���7:" vCB �+�W �+ ا��7ّ+�ت 
  "أ8"ذ � C	�ت ا
�+       ��	C� ے #�"رے�� 
ت ��ے ذر���ہ #��Eہ +����7g         ں ا

�ے >�   �W ے�c�R ے #�*ا ���� ے اسہ"ں ا س� , "
  )+��JV� �P"� "� ).�Cن �ہ #ہ��7{ہ�"�
��Eج   دو!�Eں  �P��E  و 6+ر�    <��ن ! bS��v     -ج

  �0١!ے ��ں <پ :�  ا9 ���ہ و��8 �0 /�'.ہ
١-   5<               �P"�� ے����"�P ا���� ن �W?��2 ����� ��� ا

�W 2ہ�دت  ا#��E ا�H�g  � ��"'پ   ,ز�Q# ��� ��B"ڑا ہ"���    
����" ز+����� #����ر�7Qے #�Qاٹ����Q ������ہ د����8 #���ڑه7ے 

:"   �EUأر ®��� 
���V	�E       , ��� ا -hH��ُ �E`��� ®�V��� ,
�E�ذن رÉ�"  

��م �ے ہ	�ر3 ز+�� �� +ٹ� ہ� +��ں ��ے           ے  ا
 آ 
����� ���ے �����ب ���ے ہ	���رے +����� �"�h��Wدے   

  )+�C8 vh7ہ"(@� ہ	�رے رب �� ا>�زت �ے
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��ے درد ���  � ���� &�%��ہ ���ام ��ے  'پ      -٢ 
ا#�Eے ہ���z ��"    ": ��ے ;�+����   �  �W?��2 ��� ��"'پ   

   "��Qہ #�ر�J��� وا���ے ���C?آے� ����<)���Q#  ����� 
اور������ت +��]����ہ �����ہ د�����8  ), �ہ����"������� ا
+������7ہ 
أ���8"ذ �����cّة ا
 و�*ر��������W ����+ z+� أ>���*      ":#ڑه���"
  "وأ��ذر

              ���c�R ت و��*رت ��ے ذر���ہ اسc�8 �� 
+�ں ا
����ے #����Eہ �Rه����7 ہ���"ں >����ے +����ں #������ ہ���"ں      �W

  )+��C" (ہ"ںاورc;"Bدہ 
دم ) ��	����ر3 ����ے(#���� ������ ��"����"ں �ا#���E � 'پ

 اور��ہ    #���Qے #�ا#�E دا��ں ہ��z  ان   'پ, ���ے �Qے 
  : د�8 #ڑه7ے

" Cّس أذِه5ِ ا�]¯سا��Eرب ا� �Q,  o;�Hأ�2َ ا�� Wوا ,
����Vَ	�h���W  �ًًء \������در,ك إ\�h���W ُؤ\ �h���Wَءَ" ) v���h7+

z�C8(  
  !ے +�������ے ا
 ا�C?ں ������ے #�ورد@������ر�"�����@"�

 �"ہ� �hW �� +��=     ,� 8:� ;�+�  اورhW,ر��دے�"دو
ا������ �h���W 8:���� ��>"������ ��	����ر3 �"����ہ   , ہ���ے

  )+�C8 vh7ہ"(QR"ڑے
ے ���  ��	��ر #���� ��ے    >�5 ��	��ر�ے #��س   � پ '
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  ;�+��ے >��ے �"
"
  )��Kرى" (\ �¯س QXَ"ر إن �Wء ا

 ���"�P ����ج �ہ���ں ���ہ ��	���ر3 ا
 ���ے �Rہ��� ���"       
  )ر�K�3" ( #�� ���ے وا�� ہے)@�Eہ"ں�ے(

                                          
  +%�7ج د�8                                           

 abufaisalzia@yahoo.com 
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  gہ�س �����Gت
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9�a��  �


�  

  V+  3*+ہ
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