
 ��� ا
 ا���	� ا�����

   
  ر���ن �� ���� ���ہ

   
 ������ ��ن ا�	/�ر. �ے ���� ���ہ ��ں -ہ�+ *(ے ہ�ں ، اس و#" ہ� ر���! دی

یہ �ہ" ہ� �/�ر. ���ہ ہے ا7� ���ہ ��ں ��56ا�34ر ہے �2 ا�2 و �1اب ��ں 
ہBار را�Aں 7ے �ہ>� اور ا?�< ہے ، ا7� ���ہ ��ں #��ن �=�3 �2�� �>�ب ;�زل 
ہ��� ہے ، ا7� ���ہ ��ں روزہ ر���ے وا��ں اور �AاویH -ڑه�ے وا��ں �� ��DEت 

� ہے ، یہ� ���ہ -�رے �ہ��ہ �� �IJہ ہے ، ��دA�2 �  

6� ا
 ��6ہ و�67I ے ر�7ل� 
�     یہ� و2ہ ہ�(ہ اI�L� �� اس ���ہ
اس �/�ر. �ہ��ہ �ے دو�7ے   اہ	�" دی>ے اور �MN وہ ا�	�ل ادا ?���Aے 2�ہ�ں

  : ���ہ ��ں ;ہ�ں ��Aے �Aے ، �2�ے 
    

�ہ� ���ن  : TU ��3ار� اور �4Aی/� -�ر� رات #��م)  1( � 
� اVت ����ہ ر���
� ہ�ں �ہ T2 ر���ن ا�	/�ر. �� ���� ���ہ �Uوع ہ��A �A ا
 �ے ر�7ل A��

6� ا
 ��6ہ و�67I     ے اورA�� 3ار��� TU ، ے<�� X� �	� ���/�دت ��Y6ے ا-
   :� H�\I�H�\I :2024  / �6 ا�/]�ر� (    ا-�ے اہ< و���ل �� ��� ��3ار ر��>ے ۔

(  
6� ا
 ��6ہ  ایa اورI ے ر�7ل� 
�3یb ��ں ���� ����ہ �� ?���ن ہ�(ہ ا
���� ���ہ ��ں �/�دت ��ں وہ �=�ه3ہ ��Aے اور ��4" 7ے ��م ��>ے     و�67

  )، ا��Lم  H�\I :1172 ���6 ( �2 دو�7ے ���وں ��ں ;ہ ��Aے ۔ 
6� ا
 ��6ہ I دو ���وں ��ں �پ �اس 7ے واHV ہ��A ہ�(ہ ر���ن �ے ��#

رات �� #��م ��� ?���Aے اور �رام ��� ?���Aے ��(� T2 یہ ���ہ دا�<     و�67
�ہ� 7ے � 
� اVہ ���ت ����ہ ر� ��ے �2A�7 ہ; �ہ��A �A�2 رات ��ں ���(< ہ

  ۔  146/  6: ���3 ا�	3 : ��و� �MN �3ی�fں ��ں ا7(� ذ�� ہے ، دی(�Yے 
    

6� ا
 �6 :اہ< و ���ل �� ��3ار ر��>ے     ) ٢( I ہ     �ہ و��67پ� ��A ل�	N� ��
���� ���ہ ��ں 2ہ�ں �پ ا-�ے �iر -� �/�دت و ری�V" ��ں ���Eل رہے اور ذ�� و 
JAوت #��ن �� اہ>	�م ?���Aے ، وہ�ں ا-�ے اہ< و ���ل �� ��� اس �Y6�� 3L4ے ��3ار 

�ہ� 
� اVر �6� ا
 ��6ہ   ر��>ے ، ���ت �6I ے ر�7ل� 
�� ���ن ہ�(ہ ا
[ ��ن �ے ���� ���ہ ��ں ا-�ے اہ< و ���ل �� ��� ��3ار ر��>ے ۔ ر�    و�67

 �k��<ا� ��6� / ، ا��Lم  7 :795N1/282: ا�� ی  [  
�6(ہ �MN روای�ت ��ں ہے �ہ ہ� *��ٹ� �ڑا �2 ;	�ز اور ��3ار� �� �i#" ر��>� ا7ے 

  ]  i :3/174/�ا;� �/�� ، ا�	=	q [ �پ TU ��3ار� �� �(� دی>ے ۔ 
�1ر� ر�	ہ ا
 �ہ>ے ہ�(ہ ر���ن �ے ���� ��� ��ں �=�ے یہ ���ت ��D7ن 

 ��3ی3ہ ہ�(ہ ��3ہ رات ��� ;	�ز و �/�دت ��ں Bsارے ، ا-�ے اہ< و ���ل �� ���-
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�u��v (   ��3ار ر��ے اور t� �2ے ;	�ز �� �i#" ر��>ے ہ�ں ا;ہ�ں ;	�ز �� �(� دے
  ) ا�	�Nرف 

�A�� >	� �- ��/; "��ہ ��د ��� ���� ���ہ ��ں  ��U(ہ �ج �� ��6	�ن اس 7
32 و ا2>ہ�د 7ے ��م ��>� اور ا-�ے اہ< و ���ل �� ��� ا7(� T�y �A دی>� ��Aہ اس 

     :�(� ا�ہ� -� �	< ہ�7(ے �ہ 
ا-�ے �پ ! �����    ی� یہ� ا�kِی� ����ا #�ا ;D�� واہ��6ِ ;�را و#�دہ� ا���س وا�ِ\=�ر ة ۔۔۔۔۔

 |A� �� ے اہ< ���ل�  ے ��t و X2 �� ای�3ه� �د�� اور ->�� ہ�ں7) 2ہ��(�� اور ا-

    
� �	� �X ��>ے     ) ٣( �� ا
  :ا-Vہ روای" ��ں ���ت ����ہ ر<UBs ہ� ���2

 a;ے ���ن ��� ہے ، ای �	ہ�م �6D� ہ� 7ے ��و� ہے ، ا�/>ہ اس �/�رت �� دو��
� ���ی�ں 7ے �� یہ �ہ �پ ا-�N� ، ےA���? ہ; �U�� TU �A�7 دور رہ>ے اور ا;(ے

�ے �� یہ ��� ��s ہ�(ہ �پ ;	�ز ، JAوت #��ن ، ذ�� و د�� اور �A�ہ �� �	� ��N� دو�7ا
 �A�6م ہ�N� Tزی�دہ #�ی ��N� �و ا�DE<7ر ��ں -�رے ا;ہ	�. 7ے �~ے رہ>ے ، یہ

6� ا
 ��6ہ و�67  ہےI ہ �پ);���    A ےA���? ے اور ���" اس ���ہ �� ا�>(�ف�
� ���� �ے #�یT ;ہ�ں 7�2(>� اY67ے ا7(ے ��3ہ ا-� �ا�>(�ف ��ں وی�ے ��
 �A���? ں ���ت ����ہ ���ن�� bاور �3ی aہ ایt;��* ، ��A ورت ;ہ�ں�V �ذ�� �

6� ا
 ��6ہ و�67I ے ر�7ل� 
���� ���ہ ��ں �/�دت ��ں �~�     ہ�ں �ہ ا
 � H�\I :1175�A ) �6ے �Aے ۔ 7ے ��م ��>ے �2 دو�7ے ���وں ��ں ;ہ�ں ��

  )، ا��Lم 
 �ا?��س �ہ ہ	�را �iی4ہ اس ا�7ہ ;/�� 7ے �X #3ر �]>u6 ہ�(ہ ہ� ا�>3ا�
 �A ہے �A� یہ �/�ر. ���ہ T2 دی>ے ہ�ں اور �� ;��ط د����?�� �A ر���ن ��ں

� ہ�ں ۔ A�2 ں �7د -ڑ��U�� ر� �7ر��	ہ  

    
6� :  ا?�vر �� aA ��\7 ���� �� دی>ے   ) ٤( I ی��� �اس �/�ر. ��� ��ں ;/

� �/�دت ��ں اس #3ر ���Eل رہ>ے �ہ �yوب     ا
 ��6ہ و�67� ��# u6<[�
� -�واہ ;ہ ��Aے ، �6(ہ رات ��ں �Iف ایa و#" ���;ے �� ��?>�ب -� ا?�vر� �

 �- ��\7 ��Nی  

� ہ�ں �ہ T2 ر���ن A�� ہ� ���ن�� 
� اVہ ���ت ����ہ رt;��ا�>A�� �Dے ، *
6� ا
 ��6ہ و�U�67وI ے ر�7ل� 
رات ��ں #��م ��� ��Aے اور     ع ہ��A ��A �A ا

��t و#" A�7ے ��� �Aے -�� T2 ���� ���ہ �� �A �A�2	� �X ��>ے ، ��ر�Aں 
�ے ) ��Eب و ��� (اور دو;�ں اذا;�ں )ا�>(�ف ?���Aے (7ے ���رہ �| ہ�A�2ے 

��?� ا�� [ aA ���� ��دی>ے ، در���ن y�A���? >ے اور ا-�� �Uم �� ���;� 7\�� 
 ��=� ���ن ��Aے ہ�ں �ہ ا�� ا�� ���I ;ے اس �3یb �� روای" ��� ہے اور ا7(

7�3 #��< #/�ل ہے   aہے ای �Aہ� �، ;�B ا7(� 3���A دو u�NV �3ی�fں 7ے ��
� اور دو��7 ���ت �2�� �� �/3 ا
 دی(�Yے � a��� �� X;ت ا���:   ) u��v�

  )  343: ا�	�Nرف 
��U �6ہ� 
6� اI ے ر�7ل� 
� اJvIح ��ں ا7ے �Iم و �Iل �ہ� �A�2 ہے ا

� ���I�Lت ��ں �Iم و �Iل دا�< ہے ۔     و�67�  
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)   ٥ (   >�y ب و ��� �ے در���ن�E�:  �� ���NA 
*�;(ہ ان را�Aں ��ں ا

� ر�	>�ں �� ;Bول ہ��A ہےI�L�   ےAزل ہ��; ���TU �)I #3ر ��ں U�? �A>ے ��
6� ا
 ��6ہ و�67ہ�ں ا67I ے ر�7ل� 
اس ���ہ �� ہ� Y     �� TUے ا

 b7/� �3ی �� ��ہ� �� 
� اVہ ���ت ����ہ ر� ��ے �2�A ےA���? >�y
� ہے Aہ� ���ں ا7(� ذ�� �*(� ہے ، ;�B ا7(� MN� 3���A دو��7 روای>�ں 7ے ��

	ہ ا
 ���ن ، *��;tہ ا��م ا�� �2ی� ا�v/�� ر� 346: ، دی(�Yے �u��v ا�	�Nرف ، ص 
 �;�� >�y �� TU ہ� ���Aے ہ�ں �ہ u67 ا�" ر���ن �ے ���� ���ہ �
� �ے ��رے ��ں ��A ہ�(ہ وہ اس ���ہ N[; ے ، ا��م ا��اہ���A =�>ے	7 T\<��

  )      u��v� :346 ا�	�Nرف (�� ہ� y �� TU�A���? >ے 
    

6� ا
 ��6ہ و�67) ٦( I ی��� �� اس �/�ر. ���ہ �ے ا�>(�ف ��     ;/I�L�
�ہ� �� ���ن ہ�(ہ ا
 �ے ر�7ل  اہ>	�م ?���Aے �Aے ،� 
� اVت ����ہ ر���

6� ا
 ��6ہ و�67I     ���� /�ر. �ے	ر���ن ا� aA ے ���� دور� �	� ��ا-
: H�\I ���6 / ، ا��>(�ف  H�\I :2026 ا�/]�ر� (  ���ہ �� اہ>	�م ��Aے �Aے ۔

    )، ا��Lم  1153
ہ��� اس �7ل �پ ;ے اس ���� ���ہ اور اس 7ے اور X2 �7ل �پ �� و?�ت 

� در���;� ���ہ �� ��� ا�>(�ف ��� �Nا�/]�ر� [ #/< �ے ی H�\I :2044  ،
�6(ہ اس ا�� ���ہ>	�م �� یہ ���� ��A �ہ ایa �7ل ] ا��>(�ف ، ��وای" ا�� ہ�ی�ہ 

�� -� �پ ر���ن �ے ���� ���ہ �� ا�>(�ف ;ہ ��7(ے �A اس � �� �kر ���
�U ا�/]�ر� ( ۔   ال ��ں دس دن �� ا�>(�ف ?���ی��7ل H�\I :2033  ، ا��>(�ف ،

  ) ��وای" ����ہ 
 X�ہ��� qv4�ا�>(�ف �� �4�4" یہ ہ�(ہ ��3ہ ہ� �iف ��7(�� اور T7 7ے �

� ��=3 �ے ��;ہ ��ں ( ا
 7ے �� �~� �ے ا7(ے در-ہ �� ��Nاور   -ڑ ��2ے  )ی
� و ?(� ��ں ���Eل رہے ، اس T7 7ے ا�� ا7(� �/�دت اور ا7� �ے ذ�

�/�دت ��Y6ے �ہ>�ی� و#" ر���ن ا�	/�ر. اور ��I(� ا7(� ���� ���ہ ہ� ہ�7(>� 
6� ا
 ��6ہ و�67I ی��� �  ;ے ا;>]�ب ��� ۔   ��A اس �Yے اس �� ;/

� �2رہ� ہے، اس 7�" -� �	< ��;ے وا�ے ��گ Aہ� �A �� 7ے �� "��ج یہ 7
" ��� اس 7�" 7ے  اٹ�>ے �2رہے ہ�ں اب اہ< ��6 او��	2 �ر �6	�ء و ��Dظ �

�ے زار ;�� �رہ� ہے ، �6(ہ اب �A ، اہ< ��6 ���ات 2�ہ�ں ���sں ��Y6ے -�| رو 
 
� د;�� *��ڑ دے رہے ہ�ں ، ا�� T�y�A �- ں�s�� �- "�ہ�;� *�ہYے وہ اس 7

���ے ۔� 3���- �� ��/; "�� 7ے د�� ہ�(ہ وہ ��6	�;�ں �� 7��NA     ) ����(  
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