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� ا� ا����
 ا�� ���                                      �   

                                          ��ی� اورس����
  ��ی� ن%$# "�! ا� ���ہ وس�� اور س���� �ے ا���ا��ت

  ,��ب م$(ن� ر��) ا� ن�وي
  9! آ�ا�٣٠ 5��رہ ن�%�  روزہ اہ��3یہ1):  م�/$ذ از

  ٢٠٠٨ ,$(�! ٢٥ت�      ,$(�!١٩       ه١٤٢٩ ر,< ٢٠ ر,< ت� ١٤      ٣٩,�� ن�%� 
  

 �� �／��� 	
�� 	 ������� � �／�� :  

�ے %�$��ر ��"!  ف م�ڈی�	� م��ں ����ہ       ) ام�ی�ہ  ( ڈا�ٹ� ��ے ��
	� ، ہ���ٹ�      
�"0& و ����ے +�/����م�� اور ����  ) Ob�Gyn( .����- و ز+*���& و ام����اض '���	�ا'&  "

ا'	"'& �0ارث �ے پ�و�7	� ہ��ں ، اس ��ے پہ$�ے وہ م���12 ��& ی�'��ر��ٹ&  ف                    
��ے پ�و��7	� اور +�/��م�� رہ�ے ، وہ ام�ی��&             “ اوب =�"ئ�    ” ٹ�9ٹ�	& م�ں ����ہ     

ءم��ں ا'ہ��ں �/�& ای��ارڈ م$�ے ، ���             ١٩٩٢%"رورE ا'D�� �ے BCر %�A0 &�Aے ۔          
��"م-  م�ں ای	��& ای�K  ف پ�و�7	�ز  ف اوب ="ئ� پ�$J ری     &A% ای�ارڈ �K�9�$

        "��� Lدرج ذی��- دوا."دی� &�� P$ہ و�����$Q Rا &$�C &���' ے�' �	��
�A0" ۔ پ�و��7	� ��
����������������������������������������������������������������������������������������ہ �����������������������������������������������������������������������������������������" ۔  "Sم  

آ\�"ب  Z�[�C ا��Y"رE ،   ( )) ار%���� ی�م�"   X ان ا.P�B یD�T$U Vہ ، ��S% &7 ام�     (( 
   LیB. ، ئ�ۃ_� ، Z�[C م	$P ، اBTر ، %�"ب ����2ۃ   ٣٢٠٨: %BءاY$` ، %"ب ذ�� ا

 `�������������������������������������������$U LیB�������������������������������������������. ، &دم�������������������������������������������e٢٦٤٣: ا (   
 ”       1�P0 م�ں �ے ہ� ایY0 &� J$�` �ے 0�"م ا�jاءاس �& م"ں �ے پ�ٹ م��ں +�"

 J���������0 رت  ( دن����������C &���������� ���������2ےS' (   رہ���������\ے ہ����������ں ۔ V����������� م����������ں “  
 ))       �����	 
اذا �# ����"!ۃ ا ���ن وار���ن ���ۃ ، ��� ا� ا���� ����� ، ����ره� و���

م��	$P ، اB��Tر ، %��"ب �����2ۃ Z�[��C   `��$U (  )) و����#ه� و(���)ه� و�'����� و&%������ 
   ) ٢٦٤٥: .��������������������������������������������������������������������BیL .... اeدم��������������������������������������������������������������������&

�7��\ے ��� اس                    ”  Jای� Rر ��"0& ہ��ں ��0 اj�= 1 را��0ں��2S' pہ �oار پ"ئے %�"
اس �& ��- و �Cرت %9"0" ہ�ے ،     ) اR �ے .�P �ے     ( �ے پ"س %D�A\" ہے ��      

اور اس ���ے ���"ن ، اس ���&  '����Aں ، اس ���& �$��B ، اس ���" =����q اور اس ���&   
  “ ہڈی"ں %9"0" ہے ۔ 

پ�و���7	� ��
��	� ، '���& ��C$& اQ R$���ہ و���$P ���& ان دو.��Bی�sں ���" %"���r\��"ب        
�ہ ��'ے �ے %��B اس '\��Dہ پ�� پہ�t9ے ��ہ ����9 ��ے پہ$�ے +�"�1 دن اس                        "Sم
         Rا &$�C Rہ��0ے ہ��ں ۔ ر���ل ا -�\Kم�.$ے پ�� م� qU"9� -%"o"' ے� `�$Y0 &�

   �So 1��� م���ں Lان ا."دی�� &��� P$ہ و������$Q     &��� ����9� X0"��� ے��� q[��C اور q���



 ٤

'�Kو'�" �ے م�ا.- %�"ن �/ے =/ے ہ�ں ان �ے وہ U"ص �wر پ�� م\�"ث� ہ��ئے ،      
  پ�A ایJ �"'�2'1 �ے دوران ا'ہ�ں 'ے اپ9ے درج ذی- 0"ث�ات پ�y �/ے ۔ 

         �\K��% 1 د'��ں م��ں��ے م�ں  ئ& ہ�ں ، وہ ہ��ں پہ$�ے +�""Sم �� Lدو'�ں ا."دی
 ٹ���- ��7اہP ���0& ہ��ں ۔ م��ں ���AD\" ہ��ں ��ہ  ج Z��C          �" م\��� ٹ"ئP   �9�9& ارT0"ء 

 ���� دہ�ای��" ہ��ے ۔ ی��ہ ا."دی��p��� L   '���\ےدو����ے م���Tری� '��ے %��A& %��"ر %��"ر اس 
ار��"د �7م�"ئ& =/��ں اس وq�o ��ے م��	� �"ئ�9	P�$Q & ��& %�9" پ�� اس ��wح %��"ن              
'ہ�ں ��& ��" ���\& ��A0ں ۔ م���ے ��U"ل م��ں اس ��ے ی�ہ '\��Dہ '�$\�" ہ�ے ��ہ '�ہ                             

اور م���{ہp ����ے درم����"ن �����ئ& ���0|"دم 'ہ����ں ،      ) ����C )Geneticsف ������9"ت  

              ��� "�t9پہ qی��T0 ہ�"م ��ےدر.qT�T ، م{ہp %�� روای\& �"ئ9	ST' &ہ '~� �� ا
�"ئ19 �& رہ9�"ئ& �� ��\" ہ�ے اور ی�ہ ��ہ ��o ن م��ں ای�	ے %�"'�"ت م����د ہ��ں                  
        Eن م��ں د �o ہ�ئے اور �� اس ام� �" ث��ت ہ�ں �ہ q%"ث qدر� B�% ی�ںBC �� 

&ٰ �& �wف �ے '"زل �& =/& ہ�ں ۔ "�0 Rم�$�م"ت ا &/=  

 �／！��� � �／���� �� ����� 	 ��／
 �� :  

.��ت B�Qا�Q �% R"س ر�& ا9Q Rہ�" �ے روایq ہے �ہ '��& �C$& اQ R$��ہ       
  : و�������������������������������������������������������$P '������������������������������������������������������ے �7م"ی������������������������������������������������������"  

 ))      "AT�$او ی "AT�$ہ .\& یBی Z	�م 7_ ی"�S ، Z�[�C م�	$P  ( )) اذا ا�- ا.P�B م� ا
    V%"����������Crا `�����������������������%ۃ ، %����������"ب ا�����������\]�"ب rا .... LیB����������. :٢٠٣١ (   

�P0 p م��ں ��ے ���ئ& ��A� "�'"A"ئے ��0 وہ اپ�9" ہ"X�0 '�ہ پ��'Atے یہ�"ں J�0 ��ہ                             ” 
  “ +������������������"ٹ ������������������ے ی������������������" +ٹ�������������������اے ۔ ) ا'*$�������������������"ں ( ا�������������������ے 

���A"'ے ���ے %���B ا'*$���"ں +��"ٹ9ے ���" .���P پ������� ا���_م ��C$& اQ R$���ہ و���$P '��ے  
B|0ی` �w&   اس م�ں �� .��q �"ر �7م" ہے اس �&        +�دہ BCی"ں پہ$ے دی" اور      

  �"ئ9	Bان اس دور م�ں �� رہے ہ�ں ۔ 

  

 	!"／ #$%＋' �() *－� :  

��م9& �ے �w& م"ہ�ی� 'ے �T[0` �ے %�B یہ اU{ ��" ہے �ہ ا'	"ن ��& ا'*$���ں             
�ے پ�روں پ� م���د U"ص o	P �& پ�وٹ�� ا�ے د�o ، qے اور ہ��ے ���	&    

“ اr��� Eئ&    ” ۔ م�"ہ�ی� ��ے م�S"%` وہ %��ٹ��ی�" �9ہ��ں             %��"ری�ں �ے %t"0& ہے     
�ہ\ے ہ�ں ، �p ا'*$��ں �& پ�روں پ�  0ے ہ�ں �0 پ��روں پ�� م����د پ��وٹ�� ان          
م�� q[C %��ٹ��ی" �� P\U �� دی\& ہے ۔ اس �wح یہ ���اث�P ا'�	"'& ��	P پ��                    
رہ �� م�� اث�ات پ�Bا 'ہ�ں ��0ے U"ص ��wر پ�� ��p ا'�	"ن ��� پ�	�9ہ  �0" ہ�ے             



 ٥

� ����اث�y��� P پ��وٹ�� م\]���� ہ��� ��"0& ہ��ے ۔ م��"ہ�ی� ��" ���U"ل ہ��ے ��ہ ا=��� ی��ہ     �0 
پ�وٹ�� '�ہ ہ����t% ��0 &0ں م��ں ہ���ے ، د��q اور �oے ��& %��"ری�"ں %ہ�q زی�"دہ                       

  ) ء ٢٠٠٥ ��ن ٣٠روز'"مہ '�ائے وqo ( ہ��0ں ۔ 

( اہ���- م�����ب ����A"'ے ����ے %����B ا'*$����"ں +���"ٹ9ے ����ے q[���C��� ����� -����7 مB���9  ا
Unhigienic ( ار د���o     اب �����ے ���� اس پ��� .���ف =����E ����0ے رہ��ے ہ���ں ، 

�"ئ19 اس �& B|0ی` �� رہ& ہے �ہ یہ Q�- �0 'ہ"ی�q[�C q مB�9 ہ�ے ���'��ہ                 
ا'*$�"ں م9ہ �ے ا'Bر 'ہ�ں �"�0ں اور ی�ں م�9ہ ��ے ��"ب ��ے  ��دہ 'ہ��ں ہ���0ں ۔                
'���j ا'*$����ں ���ے پ���روں پ��� م�����د پ���وٹ�� ���ے م���� %��ٹ��ی��" %��A& ہ��_� ہ���   

 اس �ے %�+ 1�Q��tے ی�" ��"'ٹے ��ے ��A� "�'"A"ئ�ں ��0 وہ %�"ر %�"ر               �"0ے ہ�ں ۔  
م9ہ �ے �"ب �ے  �دہ ہ�0" رہ\" ہے اور یہ %�ے .�q[�C��� B مQ B�9��- ہ�ے ،             
          X�0"ا �& ہ�ے ��0 ہBپ�وٹ�� پ� y� Pے ا'*$��ں �ے پ�روں پ� ��اث�' ٰ&"�0 Rا p�

ل ہ��ں ۔ '��&     �ے �A"'" اور �A"'ے ��ے %��B ا'*$��"ں +"ٹ�9" دو'��ں q[�C مB�9 ا��7"                   
                &�� -��Q م��ں ا'ہ�& دو %�"�0ں پ�� LیB. r"% م{��رہ &� P$ہ و��$Q Rا &$C Pی��

ہ"X�0   ) ٢( �ے �A"ی�" ��"ئے ،     ) دائ�ں  ( �A"'" ہ"X0    ) ١( ��T$0 �& =/& ہے ، ی�9&       
  پ�'9Atے �ے پہ$ے ا'*$�"ں +"ٹ& �"ئ�ں ۔ 

م& روای�q   دائ�ں ہ"X�0 ��ے ��A"'ے اور اس ��ے %��B ا'*$��"ں +�"ٹ9ے ��& اس ا��_                     
%$�ہ ��Q �� q9%�ں '�ے اب J�0 ز'�Bہ ر��A" ہ��ا ہ�ے ��	ے م"��& م��ں ی��رپ                       

 Q�- ٹAہ�ا0ے رہے ، م*� اب ا'ہ�& ��ے ��w& م]B            &�� ���TTواے ��� q[C م9   
�T[0` �ہہ رہ& ہے �ہ یہ ہ�=j م�� Q�- 'ہ��ں %$��ہ q[�C ���Q مB�9 اور 7"ئ�Bہ                

  مB9 ہے ۔ 

,% � 	��＄� 	. �＂' ��4 ��ټ ��2	 �0�1 �0  � :  

.���ت ا%��ہ�ی�ہ ر��& ا�9Q Rہ ��ے روای��q ہ�ے ��ہ ر���ل ا�C R$& اQ R$���ہ          
  : و�������������������������������������������������������$P '������������������������������������������������������ے �7م"ی������������������������������������������������������"  

( )) �Awر ا'"ءا.P�B اذا و�� ��7ہ ا�$�p ان ی��	$ہ ���V م��ات اوrه�� %�"\�اب              (( 
   LیB������. ، p������$�   ) ٢٧٩: Z�[������C م������	$P ، ا������AS"رة ، %������"ب .�������P و�������غ ا

م��ں م����د   (  ا��ے +�"ہ/ے ��ہ اس    �o��$7X : م	$P ��& ای�J اور روای�q م��ں ہ�ے            
م��	$P ، ا��AS"رة ، %��"ب .���P و���غ ا�$��p ،   ( “ ���� %ہ��"د دے ۔ ) ���A"'ے ی��" پ��"'&  

 LیB. :٨٩(٢٧٩ ( (  

  : ور �0م�������������������������{E ��������������������������& روای�������������������������q م��������������������������ں ہ�������������������������ے اا
�"مV ا\�م{E ، %�"ب م�" ��"ء7& ���ر ا�$�p ،              ( )) اوrه� او ا�Uاه� %"\�اب     (( 



 ٦

 LیB��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. :٩١ (   
  “ & ����������ے ����������"X0 ده�'���������" +���������"ہ/ے ۔   پہ$���������& ی���������"  E����������U %���������"ر مٹ���������   ” 
م�ں ی��ں ��& =/�& ہ�ے     ) ا'*�یEj  ( س �& Z���0 %$�غ ا��ام م� ادۃ اr.�"م         اا

 :  

یہ وا�Z رہے �ہ �	& +�j �& م]� '"پ"�& �ے 2C"ئ& �ے �/ے ا��ے ��"ت               
د���7ہ ده�'��" ����ورE 'ہ���ں ، ���	& +���j ���� ���"ت د���7ہ ده���'ے ���" 7$��	2ہ م]��� 

���w& م��"ہ�ی� �ہ��\ے ہ���ں ���ہ ���\ے ���& 2��C"ئ& ����'ے ���ے مY\$��� ہ��ے ۔  ج ���ے 
   م$& م�ٹ� ��ے ��ڑے٤ '\�ں م�ں ��اث�P اور �T0ی�" 

ہ�0ے ہ�ں �� اس �ے �7$ے �ے �"U X0"رج ہ��0ے ہ��ں اور اس ��ے مB��T ��ے                  
=�د %"�ں �ے +�ٹ �"0ے ہ�ں ، ��p �\�" اس �*�ہ ��� ز%�"ن ��ے +"ٹ\�" ہ�ے ��0                 

��	& %���0 ��� +�"ٹے ی�"      ز%"ن ان ��اث�P ��ے  ��دہ ہ�� ��"0& ہ�ے ، پ��A �\�" ا=��            
اور ام�ی�& �Qر�0ں ��0& ہ�ں ��0  ا��ئ& ا'	"ن �\ے �" %��ہ ے ��	" �ہ ی�رپ&      

��اث�P �\ے �ے اس %��0 ی�" اس ��Qرت ��ے م�9ہ م��ں م�T\9- ہ�� ��"0ے ہ��ں اور                 
پ�A وہ ا'	"ن �ے م�Bے م��ں +$�ے ��"0ے ہ��ں ، ی�ہ ���اث�P  =�ے م\]��� رہ�\ے                        

         �/� �� 1A= ت م�ں"�$U ن �ے�U �9\ے ہ��ں             ہ�ں اور% L�Q"% "�� ری�ں"���% J�$مہ &
                 qی����+�'�ہ ان ��اث��U ��YK0 &� Pرد%�9& ٹ�	ٹ�ں �ے %���� م���� 'ہ��ں ۔ 
'ے ای��Q J"م .��P ��ے q�[0 ��\ے ��ے ��"ب ��� �7& '�2	ہ '"پ�"� ��oار دی�" اور                  

Bایq �& �ہ �� %��0 �\ے �ے �"ب �ے  �دہ ہ� �"ئے ا�ے �"ت %"ر ���ور      ہ
%$��غ  ( C"ف ��" �"ئے اور ان م�ں �ے ای�J %�"ر مٹ�& ��ے ��"X0 ده�ی�" ��"ئے ۔            

���ہ  ١٦: مQ��Sہ دارا�	_م ، 2�C]ہ   ) ا'*�یEj ) ( ا��ام م� ادۃ اr.�"م    ".  :
١ (   

 �56 7／' 8�.�� 9 :���／1 7／' �� *－� 	 �％,' :  

.��ت ا%�ہ�ی�ہ ر�& ا9Q Rہ �ے روایq ہے �ہ '�& C$& اQ R$�ہ و��$P '�ے        
  : �7م"ی�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������" 

��Qj9ہ �7"ن �7& ا.�EB �9".��ہ داء              ((  Pہ ث�	��7$�� P�B�.اب ا��� اذا وVo ا{%"ب 7& 
���2"ء    Eٰ���Urب    ( )) و��7& ا"%}��.... Z�[��C ا���Y"رB��% ، EءاY$` ، %��"ب اذا وV��o ا

 LیB������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. :٣٣٢٠ (   
م�ں م�A& =�� پ�ڑے   ) پ"'& ، دوده و���ہ (  �ے م�Kوب ا=� P0 م�ں �ے �	&  ” 

�0 ا�ے +"ہ/ے ��ہ اس ��� م��Kوب م��ں ڈ%��& دے ، پ��A ا��ے '��"ل پ�9��Aے ،              
  “ ���ں �ہ اس �ے ایJ پ� م�ں %��"رE ہے �0 دو��ے م�ں �2" ۔ 



 ٧

���w &���wر پ��� اب ی��ہ   ” : ڈا�ٹ��� م]���B م]��	� ��U"ں اس ����� م���ں ���A\ے ہ���ں     
 �	P �ے �"Xt� X0 ��اث�P اٹ�A"ئے پ�0�A& ہ�ے ،            م��وف %"ت ہے �ہ م�A& اپ9ے     

 ��"ل پہ$�ے %��"ن �7م"ی�" ��p ا'�	"ن       ��١٤٠٠	" �ہ '�& �C$& اQ R$��ہ و��$P '�ے         
          X��t� ے��' ٰ&"���0 Rح ا���w &ے ۔ ا�����A0 ے\'"��� P��� qے م\�$��` %ہ����� p��w Bی��B�

( اور دی*������ ذرائ�����V پ������Bا ������/ے ������� ان �������اث�P     ) �������Q   )Organismsے

Pathogenes (  ���� �
EB��'�A اور ���ٹ�2"ئ$�    ���� ہ��_A$�� پ	پ��9 _ًsدی��\ے ہ���ں ، م�� 

���"ئ& ��	ے ��اث�P �� م"ر ڈا\& ہے ۔ ."�ہ �D0%�"ت ��ے ��"ہ� ہ��0" ہ�ے ��ہ                     
      Eر"���% &�Aم� Jای )   Pئے         ) ���اث�"�Aاٹ &�A% �0ی�"ق "�� Pان ���اث� X0"�� X0"�� ے��

پ0�A& ہے ۔ Q"م �wر پ� �p م�A& ��	& م�"ئV ��{ا ��� +0��A& ہ�ے ��0 وہ ا��ے            
��اث�P �ے  �دہ �� دی\& ہے ہٰ{ا ا�ے م"ئV م�ں ڈ%��& دی�9& +�"ہ/ے �0" ��ہ       اپ9ے  

  وہ ان ��اث�P �" �0ی"ق %A& اس م�ں �"م- �� دے �� ��اث�P �"مBاوا ��ے =" ۔ 

( م���ں '��ے اپ��9ے ای��J دو���q ���ے ذری���ے اس م�����ع پ��� �"م���ۃ اrزہ��� ��o"ہ�ہ  
���ہ .BیL �ے ��%�اہ     ( �ے Q��o B	P ا]BیL     ) م|�   (B�[م   ��U �� &[�	 ا

���A" �9ہ���ں '��ے اس .��BیL اور اس ���ے ���w& پہ$���ؤں پ��� ای��J م�����ن        &��A%
( 0]�ی��� ����" ہ��ے ۔ اس م���ں ا'ہ���ں '��ے %���"ن ����" ہ��ے ���ہ م��"ہ�ی� ���Uد .�"���0"ت        

Microbiologists (           ت"��$U &0م�ا"�U ے پ��ٹ م��ں�� &�Aہے �ہ م� "�� q%"ے ث' )

Yeast Cells (  �2$��ںw )Parasites ( ر پ� ر�w م�ا0&   �ے"�U ہ\ے ہ�ں اور ی�ہ

��ں        "�' &�� 129�0 &�� &�Aے م�/� U )Repiratory$�"ت اپB�0 &9اد %ڑه"'ے ��ے 

Tubules (                     م��ں ڈ%��ئ& ��"ئے ��0 وہ Vم�"ئ &�Aم� p�� ے ہ�0ے ہ�ں اور	A= م�ں

                 "� Pت �" م�اد ان ��اث�"�$U م- ہ� �"0ے ہ�ں ، اور ان"�U$�"ت '�- �� م"ئV م�ں 
    &�A�0& ہ�ے ۔    �0ی"ق ہ�0" ہے �9ہ�ں م��Aئے پ"�Aاٹ )    Eر"�Y�(  )مZ�[�C �|�\Y ا

 Ejں ، ص ) ا'*�ی"U �	. B�[ڈا�ٹ� م P��\ہ ٦٥٦: م��".  :٣ (   

��ے ا'*�ی�Ej   “ اp�S ا�C E���9$& اQ R$��ہ و��$r P%�� اP��T                ” اس �$	$ے م��ں     
 V���w دارا��	_م  icine of the Prophet�Healing with the Ma: ��0���ہ 

  : ا�ی"ض م�ں �A" ہے 

'�& C$& اQ R$�ہ و�$P 'ے .�P دی�" ��ہ م���U &�Aرا� م��ں =�� پ�ڑے ��0 ا��ے                         
اس م�ں ڈ%�ی" �"ئے ، اس �wح م�A& م� �"ئے =& ، %"�Y|�ص ا=�� ��{ا =��م             
ہ� ، ا=� �{ا �ے ا'Bر م��A& ��& م��ت ��{ا ��� '"پ�"� %�9"'ے وا�& ہ��0& ��0 '��&                     

 '��& �C$&   ��ے %��C   1�Q$& اQ R$�ہ و�$P ا�ے پJ9�A دی9ے �" .�P دی�\ےاس         
اQ R$�ہ و��$P '�ے ا��ے م]��2ظ %�9"'ے ��& ہ�Bایq ��& ۔ ��ہB ��& م��A% ، &�Aڑ ،                      
م�ڑE اور دی*� ��ڑے %�A= &Aی$� م�A& �ے ذی- م�ں  �0ے ہ��ں ، ����ں ��ہ اس      



 ٨

                      �.BیL �ے م"�Uذ .��C E���' P$& اQ R$��ہ و��$�Q P"م ہ�ے ۔ م��دہ ��"'�ر '"پ�"
 ��ے ��	��ں ��ے ا'�Bر رہ\�"      ���ں ہ�ں ؟ اس �& ���0ہ یہ ہ�ے ��ہ ان ��" ��Uن ان         

  ہے ، اس /ے ��ڑے م��ڑے ی" .�Kات �� م�ں �Uن 'ہ�ں ہ�0" وہ پ"� ہ�ں ۔ 

%�� ا�w"ء'ے %�"ن ��" ہ�ے ��ہ %��At اور %�Aڑ ��ے ��"ٹے پ�� =�Aی$�� م��A& م�-                        
دE �"ئے �0 اس �2" �& و�ہ �ے  رام   �"0" ہ�ے ��� اس ��ے پ��وں م��ں پ9ہ�"ں         

      �� � �ے �	X��'  ��� P ��ے پ
��ٹے ��ے ا'�Bر       ہے ، ا=� =�Aی$� م�A& �" �� ا
اpS اE���9  ( رو'�" ہ�'ے وا& پ9A	& پ� م_ �"ئے �0 ا'K"ءاR  رام  �"ئے =" ۔    

 :١٠٥،١٠٤ (   

 <�,% � =� ��� �,% � 	�>� ��� 	. 	?＋@ A�B ��@�C :  

              P$ہ و��$Q Rا &$C &�' ہے �ہ q9ہ �ے روایQ Rر�& ا Bت ا�"مہ %� زی��.
   :'����������������������������������������������������������������������������������������ے �7م"ی����������������������������������������������������������������������������������������" 

ا�Q"Sن ر�j ، ار�- Q$& %9& ا��ائ�- ، او Q$& م� �"ن P�$�o 7"ذا ����\P %�ہ              (( 
( )) %"رض BT0 _7م�ا Q$�ہ ، واذا وV�o %�"رض وا'�\����Y0 _�7 ، "�A% Pا ��7ارا م�9ہ                 

     LیB�����������. ، ن�Q"�����������S   ) ٢٢١٨: Z�[�����������C م�����������	$P ، اp�����������S ، %�����������"ب ا
 پہ$��ں پ��   �Q"wن Q{اب ہے ، �� %9& ا��ائ�- �ے ای�J =��وہ پ�� اور P�0 ��ے          ” 

'"زل ہ�ا ، +t'"9ہ �P0 p ��9 �ہ �	& o_Qے م�ں �Q"wن پ�A_ ہ�ا ہے ��0 وہ�"ں       
'ہ �"ؤ اور �p وہ اس o_Qے م�ں پ�Aٹ پڑے �ہ"ں P�0 مP��T ہ�� ��0 ��7ار ہ�� ���            

  “ اس o_Qے �ے %"ہ� مq �"ؤ ۔ 

  : ��C]�]�� ہ��& ���& روای��q ہ��ے ���ہ ر����ل ا��C R$& اQ R$���ہ و���$P '��ے �7م"ی��"      
 ))�Q"��SZ�[��C ا���Y"رE ، اp��S ، %��"ب م��" ی��{�� م���  ( )) ن ���A"دة ���- م��	$P ا

  LیB�������������������������������������������������������������������. ، ن�Q"�������������������������������������������������������������������S   ) ٥٧٣٢: ا
  “ �Q"wن ہ� م	$P �ے /ے �ہ"دت ہے ۔ ” 

���BیB اور �0$���� دہ    qٹ�& ہ��ے ���� %ہ��$= J��$مہ Jن ای���Q"��w ح م���ں_S��Cا &��w
م\�Q EB"ر�ہ ہے اور یہ Ej�0 �ے م\"ث�ہ .|ے �ے ر'� �� ���"ہ ، ���j ی�"                    

'� م�ں B�0ی- �� دی\" ہے پB$� �A ہ& م\"ث�ہ .|ے ��ے ارد=��د ز�A%                 P�Uرے ر 
'���دار ہ��'ے *�\ے ہ��ں ۔ �Q"�wن Q��م��ً" ��	P ��ے ���0 .�|�ں ، %�$��ں ، ���"ن           

پ�� .�$�ہ ��Tissues (     "�0( �ے پ�Atے اور '"� پJ�9A ی�" ��	P ��& '��م %�"7\�ں                

$P ہے ۔ .��ت ا'�1 ر��& ا�9Q Rہ ��& روای�q ہ�ے ��ہ '��& �C$& اQ R$��ہ و��                          
  : �������ے �Q"�������wن ��������ے %�������"رے م��������ں پ�+�������A" =��������" ��������0  پ '�������ے �7م"ی�������"  

 ))      ��%rاق وا�� ٦/٢١٢: ا\�B��Q ��%r B��Aا��    ( )) �Bة ، ��Bة ا���� ی�Yج 7& ا



 ٩

 (  
یہ ایJ =$ٹ& ہے ، ��� او'�ٹ ��& =$ٹ�& ��ے م�K"%ہ ہ�ے اور ��� پ��ٹ ��ے '��م                     ” 

  “ .|�ں اور %�$�ں م�ں '��دار ہ�0& ہے ۔ 

�زی�ہ ر.��ہ اR ��& �0|��9 اp�S ا�C E���9$& اQ R$��ہ و��$P          م"م ا%� اP��T اD    اا
'�& C$& اQ R$�ہ و�$P 'ے م	$�"'�ں �� �Q"wن زدہ o_Qے م�ں داU- '�ہ   ” م�ں  

  : ہ���������'ے ���������" .���������P دی��������" ہ��������ے ، ���������ے زی��������� ���������9Qان ���������A" ہ��������ے         
           q�'�2Q "یہ یB�0 م�ں P	� ے م�ںD�\' ن �ے�Q"w )Infection (    P�Uز )Ulcers 

 (  �"ں '��دار ہ��0& ہ��ں ، ا��w"ءاپ9ے م�K"ہBے ��& رو ��ے ا'ہ��ں                  اور مہ$J ر��
�Q"wن �& Q_م"ت �oار دی\ے ہ�ں ۔ �w& م"ہ�ی� �ہ�\ے ہ��ں ��ہ �Q"�wن ��& و%�"                 
�ے %9tے �ے /ے ��ورE ہے �ہ �	P �� م�� ر�w%\��ں ��ے '�D"ت پ�"'ے                
م�ں مBد دE �"ئے ۔ ا�ے پ�ہ�Ej �{ا م$ے اور ��	Q &�K�U &�� P��م�ً" م]��2ظ                

"'& �	P م�ں م��� م�"دے ہ��0ے ہ��ں ��� %�A"گ دوڑ اور ��	- ���'ے          رہے ۔ ا'	  
���ے م\]���� ہ��� ���"0ے ہ���ں پ���A وہ ���	P ���ے مB���2 م��"دوں ���ے م��- ���� �/��&         
%��"ری�ں �" %"LQ %9\ے ہ�ں ، اس �/ے ��p ��	& �*�ہ �Q"�wن .�$�ہ  ور ہ�� ��0                       
وہ�ں ٹAہ�'ے م�ں q�7"Q ہے 0" �ہ ا'	"ن �ے �	P م��ں م��� م�"دے م\]��� '�ہ         

  ہ�ں ۔ 

& C$& اQ R$�ہ و�$P 'ے �=�ں �� �Q"wن �ے م\"ث�ہ �o_Qے م��ں '�ہ ��"'ے        '�
             B|�Tپ9ہ�"ں ہ�ے ، اس ��" م q���. Eدی" ، اس م�ں %ڑ P�. �� "� ہ�'ےAی" وہ�ں ٹ

  : ی��������������������������������������������������������������������������������������������ہ ہ��������������������������������������������������������������������������������������������ے   
�ے �ے %� �"ئے ۔ ) ١(  &   دم& 'T|"ن اور 'T|"ن �" %"LQ %99ے وا

 )٢ (                �� &=B�'ے ، ����ں ��ہ ���ورت ز�Aار ر��o�% q[C &9ے .�|�ل اور    اپ
  q�o"Q �ے T0"�ے پ�رے ��'ے �" دارومBار ا�& پ� ہے ۔ 

�دہ اور م�� ہ�ا م�ں �"'1 ے �� %��"ر 'ہ پڑ �"ئے ۔ ) ٣(    

�Q"wن �ے م\"ث�ہ �=�ں �ے م�- م_پ �ے ا.\�از ���ے ، �0" ��ہ ��Uد                    ) ٤( 
  ا�ے �Q"wن 'ہ  ئے ۔ 

��" '�T|"ن ��Cف    �	P اور روح �& +�Aت اور �0ہP �ے 0]��2 ہ�� ، ���               ) ٥( 
  ا'ہ�ں ہ�0" ہے �� ان پ� ی��T ر�A\ے ہ�ں ۔ 

     Jای�� q���'"�ہ���'ے ���& م -��Uے م���ں دا��o_Q ن ���ے م\��"ث�ہ�Q"��w ض ی��ہ ���ہ����
ا.\�"B0 &w%�� اور ای�w Jح �& پ�ہ�Ej �{ا ہے ، �� ا'	"ن �� 'T|"ن ��& راہ            



 ١٠

�ے پ��ے ر�A\�& ہ�ے ، اور ی�ہ �Q"�wن ��ے م\�"ث�ہ �o_Qہ +��Aڑ ��� ��"'ے ��"                  
=ے �����A"'ے ��" ���` ہ�ے       اR �& ر�" اور اس �ے �7|$�ں �ے    'ہ�ں %$�ہ 

             R"م ام��ر ا��اور 0 q�Q"wو ا P�$	�0 ہ دو���ا�� p�� ہ�ے q�%�0 و P�$�0 P�. _۔ پہ
 ���ے )ا'*�ی�Ej  ( اp�S اE���9   ( ��& ر��" پ�� +���Aڑ دی�9ے ��" درس دی\�" ہ��ے ۔       

” : ��ے زی�� ��9Qان ��A" ہ�ے      “ ای�ڈیٹ� ��" '��ٹ    ”  ��ے ."��ےے م��ں       2C٥٣]ہ  
��ے زم�"'ے م���ں ا%�9�S'�o &�Aہ ���" ��w& �0|�ر ��o"ئP       ) ا%�� P���o  ( ہ��"رے م�|�9   

 ��"ل پہ$�ے ار��"د ہ��ئ&     ٧٠٠'ہ�ں ہ�ا A0" م*� یہ .BیL م|�9 ��ے %�T0 &�Aی��"           
   p�w ا=�+ہ ، "A0 "9ہ '"7{ �� دی�S'�o ے� qw""ن �& و��ے ای' LیB. ۔ اس &A0
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