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٢

��� ا
 ا���	� ا�����

�� ��ور� ہـے �ـہ       ���	�ن آ��  ه� !�
ر��� آ�ام �#ے یہ ! ��ہ ر�

اورا*&. -&	�ـ% ا
 �ـے ر*ـ,ل         ہے   دی� ا*(م ای' �&	% دی�    

�ـ�  '  ا
 -4�54��6 ا
 !��ہ و*�� �. ز2�1. ��ں ہ,/&. ہے  

 اْ�َ�ـْ,َم َأْآَ	ْ�ـAُ َ�ُ@ـْ� ِدCـَ�ُ@ْ� َوَأْ-َ	ْ	ـAُ َ!َ�ـْ�ُ@ْ� 6ْ2َِ	ِ>ـ:               �:ار�8د ہـے  

*ْDِا �ُ@ُ�َ Aُ��َِوَر ��ًCة �َ(َم ِد�G�	٣(  *,رة ا�(

�ں 2ے -	ہ�رے �#ے -	ہ�رے دی� �,�&	ـ% ��دیـ� اور-	ہـ�رے            Mج � "

�. 62	A -	�م ��د� اور-	ہ�رے �#ے ا*(م �, �A�P�Q دیـ�   Rا�Rاو

�� ���Sی� �R–"

:اورMپ 4�5 ا
 !��ہ و*�� 2ے �Q5�ہ ��ام *ے ���Sی� 

�� ره�         (��� �6�   إ2: -�آ>� !�P� 4% ا��W�Xء ����� آ�! ZC[C \إ\  ى 

ــ^ ــ��C        () ه�� ــ�ء ا��ا8 ــ�a ا�`�_ ــ�ب * � aــ ــ�ب ا�	 �� ــc آ> d�� ــ� ــ�� ا� *١/١٦  hC�ــ Qــ� ا� i٤٣ ر

)وcQQ5 اpC�`- :S :2�X�q ا���a، ١/٩٦وا��Qآ� ،٤٩-٤٨وا�� ا�S �5�! 4: ا���a،٤/١٢٦وا�	�،

"��            .��,ڑا ہے d�&. رات �/�R ں 2ے -� �, ای' رو�8 �8ہ�اہ

"-ے �6ـ� dـ, اس *ـے ہـٹے 1ـ� ہـ(t ہ,1ـ�          دن �ے ��2�� ہے ��ـ�     

ــ� �ــہ    ــ,ں ���Sی ــA �ــ�ں ی ــ�ن  "اوردو*ــ�� روای ــ�رے در�� �ــ�ں -	ہ

دو/�]یں /�,ڑے �dرہـ� ہـ,ں dـy -ـ' -ـ� ا*ـے �ـx,XW. *ـے           

ــ��      ــ�ب ا
 دو*ــ�� �� ــ' �> ــ,1ے ای ــہ ہ ــ�اہ 2 ــ,1ے 1	 R&ــڑے رہ

A�)�>_} !��ہ(*

 4�5 ا
 !��ـہ و*ـ�� 2ـے �,1ـ,ں           Mپ  ��ۃ ا�,داع �ے �,�R |i    اور

 �ــ(ل و�ــ�ام �ــ,ن و!ــ]ت �ــ. ���ــA ا
 �ــے �ــ��,رات    *ــے

 أَ\ ����ـAُ    :و��ہ��ت ودی���8اG| ا*(م �, ���ن ��2ے �ے �6� �ہ�          

�� دی� ؟�,1,ں 2ے �ہـ�          ؟ آ��   �ہـ�ں  :��ں 2ے ا*(م �ے ا�&�م �,Rہ

–        � اس �ے�6� ا
 �ے ر*,ل 4�5 ا
 !��ہ و*�� 2ے اRـ�ے ہ�-ـ



٣

ا���ـ�   (: �. �xف ���ے �ہ�    �, M*	�ن �. y2�d اٹ��ی� اور�,1,ں     

 ��6�)أ8�� ا���� أ8C 1,اہ رہ,- 
"اے ا
 -,1,اہ رہ،4 اے ا

���,رہ ��یh *ے یـہ �ـ�ت ��6ـ,م ہـ,-. ہـے �ـہ ا*ـ(م �&	ـ%               

�ـ�             �ہ,/&� ہے اورMپ 4�5 ا
 !��ہ و*�� 2ے ا*&, �,1,ں -' Rہ

–دی� ہے اور-&	�% -�R Z��Xا
 �,1,اہ ���ی� ہے 

�ہ� ���S-. ہ�ںام ا�	,���� ��Wت ! 
:!��Gہ ر�. ا

�� ز!� أن ر*,ل ا
 4�5 ا
 !��c و*�� آ>� �8#ً� �� آ>�ب             (

       aـC�_ا� 
 !ـ
ب �ـ ل ا�      - ا���ـ
ن   آ�ـ
ب  �ـ��� �ـ���   () ا
 S � أ!�� !�ـ4 ا

)٢٨٧ر�� ا&�*�3 ٢/٨/'و.- و&+*را( )'&% أ#�ى

" C �`8,d             ـہ و*ـ����! 
ہ *	��>� ہے�ہ ر*ـ,ل ا
 5ـ�4 ا

ی� �. �,G. ��ت /����4 ہے ا�ـA �ـ, اس *ـے�1Mہ 2ہـ�ں               2ے د 

" ��� -, اس 2ے �Q	� 4�5 ا
 !��ہ و*�� �R�ہA �ڑا ا�ـ]ام ���یـ�              

�ـ.    ا*. xـ�ح Mپ 5ـ�4 ا
 !��ـہ و*ـ��          Rـ, دیـ� �ـ�ں         ا� Aا�ـ

A!��و t�8ار�8د ہے  �ے ار-&�ب �&RM �1 ہ ��1#ے ہ�ںM ے* "

ــ       ــ�د � ــ�ت ای� ــ. � #2 .G,ــ ــ�ں � ــ� � ــ�ے اس دی ــے �� ــ� 2 d .

)  �>_ــ} !��ــہ"(d,ا*ــ	�ں *ــے 2ہــ�ں ہــے وہ �i�2�ــ% Xiــ,ل ہــے  

dـ, ہ	ـ�رے �&ـ� �ـے     �d 2ے �,G. ایـ�� !	ـ% ��ـ�        " اور���Sی�  

"�(ف ہے -, ��دود ہے

:ا��م ���' ر�	ہ ا
 ���S-ے ہ�ں 

�ـ� ا�>ـ�ع Sـ: اD*ـ(م ��!ــ�C aاهـ� �ـ��a او ا*>Qـ�� Sــ:        (

                   aا �ـ�ن ا��*ـ���ـ	Q� ز!ـ� أن �ـ S ـ�@C 8ـ�#� �ـ� �C�ا�  
qن ا

 اْ�َ�ْ,َم َأْآَ	Aُ�ْ َ�ُ@ْ� ِدCـَ�ُ@ْ� َوَأْ-َ	ْ	ـAُ َ!َ�ـْ�ُ@ْ� 6ْ2َِ	ِ>ـ: َوَرِ�ـ�C�              Aُ ,ل  

    ��ًCَم ِد)َ*ْDِة   (�َ�ُ@ُ� ا�G�	٣:*,رة ا�(      ��Cد ���! :S �@C �� �	S

�� ا��,م\ C@,نC678 (–)  د

م &�9:�/�)١/٤٩ا



٤

ے ے ا*ـ(م �ـ�ں �ـ�. �ـ�!A �,ا/�ـ� *ـ	��>ے ہـ,�d              G 2ـ  "

ای��د ��� ی� دی� ��ں ��. ای�. /�] �, ا/�� *ـ	��� dـ, اس               

 ز!� ��ں �X>( ہے �ہ �Q	� 5ـ�4 ا
 !��ـہ    اس ��ں 2ہ�ں -,وہ  

        4��6- 
�� ار�8د  ' و*�� 2ےر*��A ��ں ���A2 �. ہے ��,2&ہ ا

Mج ہ� 2ے -	ہ�رے�#ے -	ہ�رے دی� �, �&	% ��دیـ� ہـے اور-ـ�              "ہے

�. 62	A -	�م ��د� اور-	ہ�ر    Rا�R         دیـ� Aـ�P�Q�,� ے �ـ#ے ا*ـ(م

�� ���Sی� ہے    �R"                 ج دیـ� 2ہـ�ںM ,پ �ـے دور�ـ�ں دیـ� 2ـہ ہـM,ـd,-

.ه.ا"ہ,*&>�

�ے را*>ے     <d ے��6,م ہ,ا �ہ ���و��8ے� *y �ے �ـ�رے �ـ�ں    -

�ــ. ا�ــA �ــ,�>(1#ے ہــ�ں اوردیMپ 5ــ�4 ا
 !��ــہ و*ــRــ4 �� ا�

�ہ 2ہ�ں /�,ڑا ا�&�م *ے �>�6} ��.�-,�[�/ .

ــ� �1ــ� ہــے ��,2&ــہ ا*ــ&.   اوریــہ دیــ� ���iــA -ــ  ' �Q_ــ,ظ ��دی

ــے       ــ. ہ �ــے ر� ــے � ــ�ت 2 �G�� ــ,د رب ــہ دار� � ــ. ذ� � Aــ��_�

�d���ہ ار�8د ��ر� ہے 

�� ا���ْآَ� َوِإSِ�Qَ�َ cُ�َ ��2ُ�,َن�َ�ْ�[2َ �ُQْ2َ ��2ِإ ���Q٩ ( *,رة ا� (

�ے 8ـ' ہـ� 2ـے ہـ. iـ�Mن �,2ـ�زل ��ـ� ہـے اورہـ� ہـ. ا*ـ&.                       "

 MیـA �ـ��,رہ �ـ�ں     �ـے ��ـ��}  �	ـ�ء !" �_��A ��2ے وا�ے ہ�ں     

ذ���� �_� !�م ہے M�i ,dن و*ـ�A دو2ـ,ں �,8ـ��% ہـے ا*ـ�#ے             

�ـ. ا5ـ��x �d            4ح M�iن  Rـ. ا�� hی�ح �ـ�x .*ظ ہے ا,_Q�

 ا2&ـ�ر2ہ�ں �ـہ      ��. اس � � A *ے   ہے -�ہ�    5,رت ��ں �Q_,ظ  

 �ہA *�رے �&�ر و��اب ود�dل ز�2دiـہ و��Qـ�ی�          �`>�� ادوار��ں 

 -�Qیـ�   ورا*ـ(م د8ـ	� !��5ـ�2ے دیـ� �ـ�ں         اور�iہ 1ـ, و!ـ�ظ ا     

اورر��ــہ ا2ــ�از� �ــے �ــ��,م � �5ــ� �ــ. -&	�ــ% ���ــ#ے ایــ�. 

�&ـ�     d ڑیں��ـ�   دورX2ـ,ت �ـ�ں �ہـ�� 2ـ�م و2ـ��ن 2ہـ�ں              روای>�ں 1-



٥

   A��_� .� 2ے    دار� �,د    ذ�ہ �.   ���/,2&ہ دی� 
�ے ر��.  ا

 ہــ�دور��ں ایـ�ے� ہ !�	�ءو�Qــ���� �,�Rـ�ا ���Sیــ�    ا*ـ�#ے ہـے  

�ہ,ں  d      و!�ق ری]� *ے A�Q� .ہ Aـے     2ے 2ہ�ی* hا��دی y<� 

��ل ��دوده �      ��دوده اورRـ�R,� .2ـ�2.     ,���6 و��x% روای>,ں �, �

2�ہ ا2ہ�ں  ���ے د���ی� �� و�,�ـ,ع روایـ�ت �ـ�ں *ـے          �ـ��6 و    /

 �. SـA��W *ـے �>�6ـ}       )�X68ن�١(y8 ��اءت  اور ��ہ �X68ن 

  ���&, �Q���� ��ام 2ے *�A ��ہـ�ہ            /d ہ�ں .�*ـے   روای�ت �

��ل ��ا�A �ے *���ے   �� روایـ�ت �ـ�    ہے GMـ�ے ان �ے 2 �ب ��� �

ــ�رے �ــ�ں    dــ�G]ہ��,ر  ��Sــ��Gں اور�,1ــ,ں �ــ,ان �ــ. �ــ�6 �ــے �

y8 ��اءت *ے �>�6} ��!�ت �� *�*�� dـ�G]ہ         ���X���[�2یں  

. �,اس ��� ��!A *ے �1Mہ ��یں ��ا�A �ے 

7
ن <)أ( ?@ )
� 
:تے ��?D�?C E و� C ع روای

1-Aــہ �ــ. روای�ــ�! 
�ــ� 5ــ�4 ���ــa (:�ــ�Wت ا�ــ,ہ�ی�ہ ر�ــ. ا

ا���� �ـ� 8ـ�X6ن ا��>ـ: !ـ��ة رآ6ـC a ـ�أ Sـ: آـ% رآ6ـi aـ%            

 aــ�هــ,ا
 أ�ــ� �(�ــ�� �ــ�ة �ــ� C`ــ�ج �>ــC 4ــ�ى � 6ــ�� �ــ� ا��

)و4S |_�C !��ة �� أه% ��>c آ��� وc� AXd ا���ر

" 2 �d         ڑه. اورہ�رR ز�	2 A6ن �. رات ��رہ ر��X68 رہ��R ے A6�

�ـA              ہ��ں *,ر d ہ�ـےR ڑهـ. -ـ,��2ے *ـےR ہX-�� ��- ا�(ص 

��ں ا*&� ٹ�&�2ہ د���ی� ��G�dـ� اورا*ـ&ے 1��وا�ـ,ں �ـ�ں ایـ�ے              

�ہ ��ں ا*ـ&. *ـ_�رش Xiـ,ل �ـ. dـ�Gے 1ـ.       �,1,ں �ے *�� 

-"d�R �dہ�� واyd ہ,/&. ہ,1. 

(اورا�� ا��,ز� 2ے  ، ،)٢/٤٣٦ ��� اq*>�ر  (اس ��یh �,�]ار2ے  

اس *ـ�� �ـ�ں ہـ��م �ـ�        .��ں ���ن ��� ہـے    )١/٧٠ا��6% ا�	>��ہ�ہ 

اس روایـX! .  A� ا���	� ¢���6ـ�وف ہـ�ں اورا!	ـ¡ �ـ��� ہـ�ں         



٦

 اس ��یh �ے ���ن ��2ے ��ں     :�ے ��رے ��ں ا��م �]ار2ے �ہ� �ہ      

ــ�ں     ــ��| 2ہــ ــ,G. �>ــ ــ� �ــ ــ��م �ــ ــ,ز�  .ہــ ــ� ا��ــ ــ�م ا�ــ اورا�ــ

 ہـے   �,�ـ,ع    یہ ��ی���S :    h-ے ہ�ں �ہ    ��ں   )٢/١٢٩(ا�	,�,!�ت

..ا*	�ں ��ہ,ل راوی,ں �. R,ر� d	��d .G�R A!-. ہے        ��,2&ہ  

) ٩٩( صا�	�ـــ�را�	���(اس xـــ�ح ا2&ـــے !ـــ(وہ ا�ـــ� iـــ�� 2ـــے  

ا£�ـــ4 ( اور!(�ـــہ *ـــ�,x. 2ـــے ��ـــ.    ، �ـــ�ں) ١٧٧(رiـــ�،

 ا*ـ.  .�ـ�ں �,�ـ,ع و�ـ,د *ـ��>ہ �iاردیـ� ہـے        ) ٢/�٩(ا�	��,!ہ

�xح ا�� !�اق 2ے -�]یہ ا���ی6ہ !ـ� ا��Xرا�	,�ـ,!ہ �ـ�ں ��ـ.              

�Q5 ��¢اردی� ہے�i ¤.

2- hی�أ�>: ( : ���8��ا
 و�X68ن 8��ي ور��Wن 8 ydر (

ہ��ہ ہے اور�X68ن ���ا�ہ��ہ ہے اورر�ـ�Wن ��ـ��         رyd ا
 آ� �   " 

ا�� ������S-ے ہـ�ں �ـہ ا*ـ&, ا�ـ,�&� 2 ـ�ش            " ا�A �� �ہ��ہ ہے     

�_��2ے روایA ��� ہے 

�.    d�&ے ��رے ��ں ���S ا�,ا�_Q� %W	� �� 2�5�2ے       Rب  ا�<�

1�ڑ2ے وا\ ہے : �ہا���4 ��ں ���S-ے ہ�ں hی�ل اور��d2 �ش د 

-�Xـ��  (، دی&�ـ#ے  یہ ��یh �,�ـ,ع ہـے     :ا�� د��ہ 2ے �ہ� ہے �ہ       

8��رyd \�� ��� ص %G�WS .S �	� y�6١-١٣(ا��. (

اور)�٢/٢٠ا�	,�ــ,!�ت( 2ــے  اس �ــ�یh �ــ, !(�ــہ ا�ــ� ا��ــ,ز�

ــ��2.  ــہ 5ـ ــ,!�ت (!(�ـ ــ�hC)٦١(صا�	,�ـ ــہ  او)١٢٩:�ـ ر!(�ـ

 �,�ـ,ع �iاردیـ�      ��ـ.  �ں�ـ )٢/١١٤(ا£�4 ا�	ـ��,!ہ  (*�,x. 2ے 

.ہے

�ـi cـ�ل     !� ��6ذ( -3! 
��ـ� ا���ـ��:    أ�ـ�  (:  �ـ� Xdـ% ر�ـ4 ا

                aـ� و���ـQ�ا�`	� وXdـA �ـc ا���ـa ا�>�وCـa و���ـS�! aـa و���ـa ا�

)ا�_�� و���a ا���� �� �X68ن



٧

 "  4�6C               ـ�دت �ـ. ا*ـ&ے �ـ#ےX!�� ـ�گd ,� 2© را-,ں�R 2ے �d

d    .#1,ہ ydوا A�،2ـ,یں اورد*ـ,یں رات    ،ذ� ا��Qہ �. Mٹ�ـ,یں      

��رہ �X68ن �. راتRا�_���. رات اور ��!-"

ــ�      ــ. !�5 ــ� ا� ــ�یp ا� ــ. -` � hی�ــ ــ��ۃ(اس � ــ� ) ١/٢٢٤ا� ا�

ــ�ن X�)ن��ــ �Dــ.) ٧/٤٧٠(ا ــے�Xxا2 ــ�   ( 2 Gــ| ا�]وا 	��٨/٦� (

2ے �. ہے اس ��یh   ) ٤/٣٤١�Q,ا�ہ ��!�ۃ ا�	_�-�¤  (اور��ہ .  

��*ـے ���ـA 2ہـ�ں ہـے        Q,ل ��8. �� � �ء ���' �� ی`�      ��ں �& 

)��٤:- �یy ا�>ہ�یy(اور�&Q,ل �&�Pت ار*�ل ��-ے ہ�ں 

ا*�#ے ا��م ذہ���S .X-ے ہ�ں �ہ ان دو2,ں �ـے در��ـ�ن ا2 �ـ�ع              

�ہ�ا دو2,ں �ے در���ن ا2 ��ع �. وdہ *ے ��ـ�یh �ـ��6            . ہے

�ے وا�� *ـے اس               Rہے ا�� ا�. ��-� 2ے �ہ� �ہ ��ں 2ے ا  hی�ـ�

�ـ� -ـ,���ے وا�ـ� 2ـے اس �ـ�یh �ـ, ��&��ہـ�             /,R ے �ـ�رے �ـ�ں�

)١٧٣/ ٢ا��6% ا�	>��ہ�ہ (

    hی�ــے اس �ــ ــ,ر� 2 ــ� ر�� X� .2ــ�	ر� 
ــ� ا �X! ث�ــQ� ــہ�)!

 !(�ـہ ا�Xـ�2. 2ـے     ا*. xـ�ح  �
�	��������i ��6�,�)aاردی� ہے  

.�� ) yوا�>�ہ� y�¢�<اردی�)���6 ا��i ��_� ہے��ں  .

�ہ �. روای�W� Aت !�4 ر�.-4! 
: ا

�C !�4 �� 4�5 �¬ة رآ6ـa       : ان ا��4X 4�5 ا
 !��c و*�� �iل      (

a��� :S ا���� �� 8ـ�X6ن C ـ�أ� Sـ: آـ% رآ6ـQ-�_� aـa ا�@>ـ�ب           

وi% ه, ا
 أ�� !����ات �iل ا��Xـ4 5ـ�4 ا
 !��ـc و*ـ�� Cـ�                 

!�X! �� �� 4� 4��C ه�� ا�ـ��,ات إ\ iـ4W ا
  !]وdـ% آـ%                 

^�- ��X�x ad�� aا� ... ا����(

dـ� 2ـے    !  اے !�ـ4   :2ـے ���Sیـ�     ر*,ل 4�5 ا
 !��c و*ـ��       "

��رہ �X68ن �. رات *,ر�A6 2	�ز Rڑه. اورہ�ر�6ـA �ـ�ں     R .��



٨

�ـ�Mپ 2ـے ���Sیـ�       –*,رہ Q-�Sہ وi% ه,ا
 أ�� دس ��رRڑهـ�         R: اے

��ہ ��. ان 2	�زوں �, ادا ��-� ہے -,ا
 اس �ـ. -	ـ�م              ! !�4�,d

-" y�x ��-� ہےR,ر� ��دی>� ہے��d>,ں �,d,اس رات

: ���S-ے ہ�ں �ـہ    ��ں  )�١،�٢(ا�_,اG�ا�	�	,!ہ ص (ا��م 2��,8. 

یہ �ـ�یh �,�ـ,ع ہـے اوراس �ـ�یh �ـ�ں رات �ـ� اہ>	ـ�م �ـ�2ے                   "

وا�ــ,ں �ــے �ــ#ے dــ� �ر�,اب �ــ. -ــ��ی¤ �ــ. 1#ــ. ہــے ار�ــ�ب  

����ت �ے 2]دیـ' اس روایـA �ـے �ـ��6 ہـ,2ے �ـے �ـ#ے یہـ.                   

 رdـ�ل ��ہـ,ل ہـ�ں اوریـہ �ــ�یh      اوراس �ـ�یh �ـے  –�ـ�S. ہـے   

دو*�ے �xق *ے ��. روای�d .� A-. ہـے �ـ�&� -	ـ�م xـ�ق               

.�,�,ع ہ�ں اورا*&ے رواۃ ��ہ,ل ہ�ں

�ـ�رہ 8ـ�X6ن �ـ. 2	ـ�ز�.              " 	`>��ا�"  اورR ے ہـ�ں �ـہ-���S ں��

"��یx�� h% ہے

�ـ�ں اس   " )١٧٦(رiـ� ،)٩٨(ص  ا�	�ـ�را�	���   "  ا��م ا�ـ� ا� ـ��      

���S ے ��رے ��ں� hی�ے ہ�ں �ہ�-:

)������	
�����������	���������������� ����!�

�"#�$��%� �&'$��(�)�*+',-�.��/��0�123456�	2
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ــ,    " : ــ� ہ -�R ,Xــے !�ــ� �ــ. �,8ــ� A���ــ�ت ہــے �ــہ �ــ,G. *ــ

�ـــ. اس iـــ�� �ـــ. SـــW,ل �ـــ�-,ں *ـــے ده,�ـــہ ����Rـــ� اور�

 یہ 2	ـ�ز ا*ـ(م �ـ�ں /�ر*ـ, *ـ�ل �ـے �6ـ�              !اورا*&,Rڑهے؟،Gے

��ا*ـ&ے �ـ�رے     #ـ  R 1ڑهـ. ��A ا�	 �س �ے !(iـے �ـ.        Rاور .

Pا��دی .* Aں 1#1ڑه.�ں��ں �ہ� "
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ــ�ح اس  اس ــ,ز� 2ـــے   xـ ــ, ا�ـــ� ا��ـ ــ,!�تا(�ـــ�یh �ـ �٢	,�ـ

 ���Sی� ہے   �6�  �ے��2ے   ��ں -�� �xق *ے ذ��     )١٢٧،١٢٨،١٢٩/

 ہـ,2ے �ـے �ـ�رے �ـ�ں ���ـے �ـ,G.             �ہ اس ��یh �ـے �,�ـ,ع      

8' 2ہ�ں ا*&ے -��,ں �xق ��ں ��ہ,ل اور*`A �ـ��6 راو�       

ا£�ـــ4 ( ��ـــ.اس �ـــ�یh �ـــ, !(�ـــہ *ـــ�,x. 2ـــے    ، ہـــ�ں

 �,�,ع �iاردی� ہے��ں)٢/�٧،�٨،�٩ا�	��,!ہ

 اس 2	�ز�ے Rڑه�ے وا�ـے ���ـ#ے اdـ�           روایA ��ں   �� 1�ڑت  �6¯

� ا*��ح وارد ہ,ا ہے         ��ہـA *ـے ا62ـ� م        ا*ے  اورا
 :"و�,اب �

دی�� اور*>�ہ]ار�,ریں د� �G�dں 1. اور*ـ>�ہ]اردر���2. !	ـ��ے      

) "ا� ...��ے اور*>�ہ]ار/�,ٹ. !	��ے ��ے 

�ہ� ��Wت !��Gہ-5! 
: �. ��یh ر�. ا

 )    A��i a�G�! �! وة�! �! :           cـ��! 
S ـ� ت ر*ـ,ل ا
 5ـ�4 ا

ا�ـ�	�ء  Sـ| رأ*ـc إ�ـ4    او*�� ذات ���S Ad�`S a±ذا ه,�ـ��X �| ر  

              Aـ��i ؟c�,ور*ـ ^��!  
�iـS:  A �ل �: آ���S�`- A أن ��QC ا

�ــA أ2ــ^ أ-�ــA �6ــ¯ 2ــ��S ^G ــ�ل��: aــ]ل ���ــ�C %ــdو[! 
 إن ا

�ـ� qآPـ��� !ـ�د           �S�_��S ��2�ء ا�ـ�	�ن إ�ـ4 ا�ـ�X6ـ� 8ـ� ���ا�

  yآ� :�� ��ے ��و� ہے �ہ وہ �ـ�Wت       ��Wت !�و� *  ) " ¢�68

�ہ� *ے روایA     ر�.  !��Gہ  ! 
:ہ�ں �ـہ ا2ہـ,ں 2ـے �ہـ�        ��-ے  ا

��ں 2ے ای' رات ر*,ل 4�5 ا
 !��ہ و*�� �, �,d,د 2ہ�ں �Rی�            

��ں Mپ 4�5 ا
 !��ہ و*�� �ـ. -ـ(ش �ـ�ں 2&ـ% Rـڑ� -,��ـ�        –

�� *�M*ـ	�ن            Rن � �| ��ں ا�<*�Xi .� ہ�دی&�>. ہ,ں �ہ Mپ ��ی

 Mپ 4�5 ا
 !��ہ و*ـ�� 2ـے ��ـ�          –�. �xف اٹ��Gے ہ,Gے ہ�ں      

	ہ�ں یہ ڈر-�� �ہ ا
 اورا*&ے ر*ـ,ل 5ـ�4 ا
           *ے ���Sی� �ہ -   

�ے 1	ـ�ن ہـ,ا      :!��ہ و*�� -� ����R ��یں 1ے؟ ��ں 2ے �ہ�          �� 
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�. !,ر-,ں ��ں *ے �ـ�. �ـے     Rہ و*��  ا��! 
�ہ Mپ 4�5 ا

ا
 :"  Mپ 4�5 ا
 !��ـہ و*ـ�� 2ـے ���Sیـ�     –�Rس 1#ے ہ,ں 1ے 

4��6- '            S 2ـ]ول�R ن د�2ـ��	ـ*M ,ن �. رات �ـ�X68 رہ��R    ـ� ہـے-���

اور��Xiہ ��y �. �&�ی,ں �ے ���,ں *ے زی�دہ �,1,ں �. ��_ـ�ت            

-"��-� ہے

����a����a���a�����a�����a���a����a�����
	��a����a���a �!��a"�#�aa�����a$%��

"��&'����������()�a*��+,a�-.��)�a/����+�a0���1��'	�2�a3��45)�a����a67���8)�a"��#�,9�

 %:�1�)��
�����;a�%�a<��9,a$%�=,9�aa����a6>��?"�&a����a����
�'
'�a��.�)�a0���#�

����@	�� �a�����A,9�a�;a�%�a<��9,a$%�)           ـہ إ\ �ـ�S�62 \ ـ�ہG�! hی�ـ� 

-ی6�ـ4 ا�X`ـ�ر�  -و*ـ	Q� A6	ـ�ا  ،�ا ا�,dہ �ـ� �ـ�یh ا��Qـ�ج     ه

4�QC �ـ� ا�ـ: آ�Pـ��� Cـ�	| �ـ�           :و�iل،ی�6W ہ�ا ا�Q�یh  :ی ,ل

).ه.ا.وا���Qج �� C�	4�QC �� | �� أ�: آ�i: ��Pل �Q	�،!�وة

   hی�ـ�-ے             ا��م -���� �,  اس ���S ـ�ں 2 ـ% �ـ��ے� ���ـ. *ـRا 

ہ� �5ف ���ج �� ار�xط ��Wت !��Gہ �. ��یh �,      ":ہ�ں �ہ 

 اور��ں 2ـے ا�ـ�م �`ـ�ر� �ـ, *ـ�� وہ             ،�ے �xی} *ے 2�d>ے ہ�ں    

�ـ�  'ی�Qـ4 اس ��ی�i ��6� ,� hاردے رہے -�ے وہ �ہـ>ے -�ـے       

�ـ� ا�ـ.   ':���ج 2ے یQ  اور �2��Pے !�وہ *ے 2ہ�ں *�� ہے        ا�.  

-"���P*ے 2ہ�ں *�� ہے

1�:% a( ا��م ا�� ا��,ز� 2ے   �)�a345)�
��� �a����2'C(    ں ا�ـ�م -��ـ����

�. 2ے �ہ� �ہ:�ے �(م �,2 % ��2ے �ے �6� ���Sی� �i( �ہ دار  �ـi

 Aب ¢�����ــ�Wد� �ــ��یــہ �ــ�یh "ی6�ــ.. ه.ا.روي �ــ� وdــ,� وإ*ــ

              Aب و¢�����ـ��Wـ����#. i�x,ں *ـے �ـ�و� ہـے اورا*ـ&. *
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�. �ے �(م �ـ,      "�ںہ�iص    ( ا*. دار yـ���	4 ا�� �ـ�ں   )٨٠ا*ـ

�. دی&�� �d *&>� ہے�.

ــ�ح  ــ. xــ ــے   ا*ــ ــ. ا*ــ ــے ��ــ ــ�2. 2ــ ــہ ا�Xــ ــ��6  !(�ــ �ــ

.��ں ذ����� ہے)١٣٨٩(���6 ا�� ��dہ و)٧٣٩(-����

�. ا*��د �ے ��Qظ *ے دو �dہ �� �| ہـے           1,ی� �ہ   Rا hی�یہ � 

 4�Qہ ا    ' اور���ج اوری�dہ�ں اوردودو ���ـ�     دو2,ں �-�d یـ��R 2 ��ع

 ��,2&ہ ا*&ے *�ـ��ہ رواۃ      یہ J*یD�?C 3 ہے   ا&�
�-  ، ہے

   �xں ���ج �� ار��Dہ�ں d �&, -	ـ�م �Qـ���� 2ـے ��-_ـ�ق �ـ��6      

.�iاردی� ہے

��اس وا6iہ �. AQ5 ��ں ��. ��2ہے ��,2&ہ ا-�� �ڑا �ـ,اب �ـ�              R

�. /ہ�>. ��,� �,��. 2ہ ����Xیں         Rپ اMم اور��   hی�ہ اس �<Xا�

�x و*ـ�� 2ـ��G. �ـ�ں ��>ـ. ہـے           ´% �Q5¤ روایA �   �ے ���	 �� 

�ہ� �. �,2ڈ� ��ی�ہ �ـ� X2ـ. 5ـ�4               ! 
�d ��ں !��Gہ ر�. ا

dـ, اس xـ�ح ہـے       . ���A ہے -(ش ��ں 2&���    ا
 !��ہ و*�� �.     

)    A��i ۃ�G�! �!:            ـ� �ـ�ج� c���� �X�S a��� ذات 
 �iم ر*,ل ا

  A��i:         Xـ�ء ا�d 4ـ<� c<6X<S c6X<- ة�C�� :<Cر�d ت��¬S    ـ�i,S |ـ� 

              :�-�X�¬ـS ـ�ةC�� c< X�S ا��2ف �� � C أن 
S: أد��2 �� �8ء ا

إP6� :2ـ��S:   A أذآ��c �8#ً� �>4 أAQX5 �� ذآ�ت ذ�^ �S c �ل           

 ��� 4�5q |� Xإ�4 أه% ا�(

' رات ا
 �ــے ر*ــ,ل 5ــ�4 ا
 !��ــہ و*ــ�� ��ــڑے ہــ,Gے  اCــ" 

��2&�ے  R ے��ے ��ڑےRہRہ �ہ>. ہ�ں(اورا�G�! ت�W� (  ے �ـ�ں 2ـ

�ے dـ��Gں وہ RM&ـے              ��. �,2ڈ� ��ی�ہ �, �&� دی� �ہ Mپ �ے Rـ�Rا

�ـ�             <d 1#ے اوروہ�ں ٹہ�ے |� Xا� A�d پM ے 1#�ں یہ�ں -' �ہ���R

ــ�  ــے /�ہ 2 
ــ�1#�ں     ،ا � A Xــ ــ�ہ Mپ *ــے * ــٹے اور��ی �R پMــ� �R
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   ����X� ے�*ـے  ) !�Gـ�ہ (Mپ 5ـ�4 ا
 !��ـہ و*ـ�� 2ـے           اور��

�ـ���ں    ،��ہ ��. 2ہ ذ����� یہ�ں -' �ـہ 5ـX¤ ہـ,1¶           R) ـ�ہG�! (

2ے ان *ےذ����� -,Mپ 4�5 ا
 !��ہ و*�� 2ے �ہ� �ہ ��ں اہ%             

�� -��ہ ان �ے �#ے د!��Gں ��وں- ��1 ����-"� �| �ے �Rس �

   A��WــS .&ن �ــ. -`ــ��� ا*ــ�X6رہ 8ــ�ــ�R ــے* hی�اس �ــ

اور�R�Xi/�ا¢�ں و¢��ہ �ے ��2�dے �. �,G. د��% 2ہ�ں ��>ـ. 2ـہ           

�ہـ    ہ. ا*	�ں !��Gہ  ! 
 �ـ� Mپ �ـ. -ـ(ش �ـ�ں 2&��ـ�            � ر�. ا

.���A ہے ��&ہ وہ ��ی�ہ M ,dپ �. �,2ڈ� -��ں 

6-c�! 
: �. ��ی�W�hت !�4 ر�4 ا

 إذا آ�a��� A2 ا��ـ�� �ـ�        :(!� ا��X: 4�5 ا
 !��c و*�� �iل      (

�ــ� ��ــ�وب �S ــ]ل�C 
8ــ�X6ن S ,�ــ,ا ����ــ� و5ــ,�,ا 2��رهــ� Sــ±ن ا

>�_��S 4¬¢_��ـc أ\    ا��	� إ�4 *	�ء ا���S ��2 ,ل أ\ �ـ� �ـ�         

cــiرز¬S >�زق�ــ| ،�ــ��C 4أ\ آــ�ا أ\ آــ�ا �>ــ cــ�S�!¬S 4ــ�<X� \أ

)ا�_��

ر*,ل 4�5 ا
 !��ہ و*�� 2ے ���S ی� yd ��2 8ـ�X6ن �ـ.              " 

��,2&ـہ ا
   ، رات ہ, -ـ,رات �ـ�ں �iـ�م �ـ�و اوردن �ـ�ں روزہ ر��ـ,                 

¢�وب SM>ـ�ب �ـے وiـA اس 8ـy �ـ�ں M*ـ	�ن د�2ـ� �ـ.                  ' -4��6

  S 2]ول y2�d     ے وا\ ہـے �ـہ����-� ہے اور�ہ>� ہے �,G. ��_�ت /�ہ

 ہے �,G. رزق y�x ��2ے وا\ �ہ ��ں         -��ں ا*&. ��_�ت ��وں   

ہــے �ــ,G. �ــ��AX �ــ�ں �Xــ>( �ــہ �ــ�ں ا*ــے  ، ا*ــے رزق دوں

اس �xح �ے ار�8دات ���S-� رہ>ـ� ہـے یہـ�ں -ـ' �ـہ               ،!�A�S دوں   

"–�x��S,ع ہ,�d-. ہے 

 ��ب �� �dء S. ���ـۃ ا��ـ��         -ۃ*�� ا�� ��dہ �>�ب ا��iۃ ا��(     (

 ��aE�F5G' �����
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اس ��یh �� ای' روا� ا�ـ� ا�ـ. *ـ�Xہ ہےdـ� �ـ. ���ـA ا�ـ,          

ــ� ــ�ں ہے ا�&ـ ــ�رے �ـ ــ&ے �ـ ــے  *ـ ــ��� 2ـ ــہ �,5ـ ــ� !(�ـ ا��  زواGـ

ا�	ـ� اورا�ـ� �6ـ�� �ہـ>ے         ا�ـ�م    ": �ـہ  �ہ� ہـے     ��ں   )٢/١٠(��dہ

. ه.ا-�ے �ہ یہ ��ی�Pں,�| ��-� ٍہے


'�(aH�>I?H�>I1 (�وt ہےا��م 2��G. �ہ>ے ہ�ں یہ �>���(

ا�� �Xـ�ن �ہـ>ے ہـ�ں �ـہ وہ � ـہ راویـ,ں *ـے �,�ـ,ع �ـ�ی�Pں                    

��2ـــ� 5ـــ�Q¤ 2ہـــ�ں � Aـــ� ہـــے اس �ـــ, ��ـــ-�� Aروایـــ) yہـــ�ی-

H�>I1)�'
ا*&� ای' راو� !Xـ�ا��زاق �ـ� ہ	ـ�م ہـے dـ� �ـے               ) ���

�ــ�رے �ــ�ں ا�ــ�م 2ــ����S .Gــ�-ے ہــ�ں �ــہ ا2&ــ. ���Mــ. روایــ�ت 

�&�ہ�ں�)J��1�K)�aE�L%�
�'�M(

    y2ـے         ) ٢/٣٩٧(اورا�� ���2ے - �ی ����ـQ� ے ہ�ں �ـہ-���S ں��

ــے   ــ� ہ ــے ��ــ.   .ا*ــے و�ــ�ع �iاردی ــ. 2 ــ�م ! �� ــ6W_�ء (اور ا� ا�

��X&ں ا*ے و��ع ہ. ٹہ�ای� ہے) ٢/٢٧١ا���.

(اس ��یh �ے *���ے ��ں !Xـ� ا�ـ��	� �Qـ�ث �Xـ�ر��,ر�              

&� ا.* NـM �ـ م یـ م &��ـۃ    (���S-ے ہ�ں )٢/�٣-Q_ۃ ا�q,ذ� 

       Oـ*ی3 /�ـJ 

 وا����� 
/ N�� 
Pی*J ن
7?@ �� D:Q&ا


)R &��ۃ ا&D:Q �� @ـ?7
ن            S إذا VW�! ۃ.
ا&YZ رواہ ا!� �

" D�?C .*اأ)ہ 
 RN�/ *+N ه
ر])
 و� � ا]N+ � ا&��

�>ے ہ�ں &� %Xi اس *ے

��ہ ا�,�&��� !X� ا
 �� �Q	� �� ا�. *�Xہ ا� �8ـ.            " * .Sو

 ا
 و�iـ% iـ� ی�ـ�y إ�ـd 4ـ�ہ          ا�����6 ا�	��i .2% ا*	ہ !Xـ�     

 �ـ6_ہ   :"S .Xـ. ا�	�ـ]ان    هر�,ہ ���,�| ��ا S. ا�> �یy و�iل ا��      
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	ـ� iـ�ل   �ورو� !Xـ�ا
 و5ـ��¤ ا��ـ� ا�	ـ� !ـ� ا��     ،ا�X`�ر� و¢�ـ�ہ    

:hی�Qا� |Wن ی��،.G���)�>�و�i :tل ا�

           ¤�Q5ـ .G,� ن �ے روزے �ے ��رے ��ں�X68 رہ��R ے��� .�6�

    �Wع 2ہ�ں ��. اور�,S�� hی��     hی�ا ��� (ت !�4 �. �,�, S ـ� �

2��ره�و5,�,ا( A`*    ا*&� ای' راو� ا�ـ,�&���       ���6 ہے ��,2&ہ 

!X� ا
 �Q� ¯6���� �ے 2]دی' �>ہ� ���&�ب ہے اورا��م �`�ر�           

 ���6 �ہ� ہے اورا�ـ�م ا�	ـ� 2ے�ہـ� ہـے �ـہ وہ �ـ�یh                ا*ے  2ے

1ڑه>ــ� -�ــ� اورا�ــ�م 2ــ��G. 2ــے ���Sیــ� �ــہ وہ �>ــ�وt ہــے �6ــ¯  

�,ڑدی� ہے�Q���� 2ے/ �2�� Aه.ا". اس *ے روای

 �ـے M*ـ	�ن د�2ـ� 2�Rـ]ول ��Sـ�2ے �ـ�             'اس ��یh ��ں ا
 -6ـ��4     

              yـے ��ـ��} ہ�8ـ� hی�ـ. �ـ� ���ذ��ہ,ا ہے وہ �`�ر� و�ـ,d

 �#ے ��ص ��2ے �. �,G. وdـہ    ���#ے ہے ا*ے y8 ��اءت �ے     

-2ہ�ں

 �ـ��6 ا�ـ�     ا*. �xح اس �ـ�یh �ـ, !(�ـہ ا�Xـ�2. 2ـے ��ـ.                

�(���6 ا����| ا�����) ١٣٨٨(��dہ Cں ���6 �1دا�2 ہے)٣��  .

�ہ��Wت !�4-٧! 
: �. روایA  ر�. ا

 )                   aـ���� a�S±ن أ5ـX¤ ذا�ـ^ ا��ـ,م 5ـ�G	� آـ�ن آـ���م *ـ>�� *ـ

  aــ�X � a�ــ� ا��ــ,زى Sــ: ا�	,�ــ,!�ت وiــ�ل  )و*ــ>�� *ــ روا� ا�

)٣٦٨/ ٣-a_Q ا�q,ذي ��	�Xرآ_,ري (�,�,ع وا*��د� ���� 

�ـ�ہ       وز� *�   y8 ��اءت آ� اC^ ر    " GM ل�* �ٹ� *�ل 1]8>ہ اور*�ٹ

�ــ. �>ــ�ب Rــ,ز� 2ــے ا*ــ&, اd ــے روزے �ــے ��ا�ــ�ہے ا�ــ�م ا�ــ��

�,�,!�ت ��ں روایA ��� ہے اور�ہ� ہے �ـہ ا*ـ&. ا*ـ��د -�ریـ'               

- ".ہے
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٨-            t�R .X2 ے ہ�ں �ہ-�� Aہ روای�! 
ا�, �,*4 ا��68 ر�. ا

��ـۃ ا��ـ��   إن ا
 ����ـ| Sـ. �  (4�5 ا
 !��ہ و*�� 2ے ���Sی�     

)�� �X68ن ��S_���	�| �� ہ إ\ �	��t أو �����

 " 4��6- 
��رہ,یں -�ری �ـ, ��ـ�وں �ـ. xـ�ف         ' اR .� ن�X68 ہ��

�. -	�م �`�ـ,ق         Rڑ��ا,���t����� '2 ی� ���ہ �Rور8`� �,/d

آ>ـ�ب اa��iا�ـ�(ة    )١/٤٤٥*ـ�� ا�ـ� ��dـہ       ("�, �`ـ¡ دی>ـ� ہـے        

�i١٣٩٠(ر(

  ,� hی�ـ   اس �X� ��ا2. اورا�Xx ـ. �ن 2ے� اس   روایـA ��ـ� ہـے        �

�ـ�ں )٢/١٠زواG�ا�� ��dہ (!(�ہ �,���5 2ے  ��یh �ے ��رے ��ں     

�. ��یh �ـ. *ـ��  !Xـ�ا
 �ـ� �ہ�6ـہ             '  ا�, �,*4  : �ہ ہے�ہ�

�ــے �ــ�6 اورو��ــ� �ــ� �ــ��� �ــ. -ــ���� �ــے *ــyX �ــ��6  

اس روایA �. *ـ�� �ـ�ں !Xـ� ا
 �ـ� �ہ�6ـہ            1,ی� �.   .  ه.ا"ہے

 �]یـ�   .ہ �ـہ اس �ـ�ں ا2 �ـ�ع ��ـ. ہـے           راو� ���6 ہے اور�]ی� ی    

ــ#ے  ــ#ے دی&�ــــ ــ�ر� ���ــــ ــ�ی%2�d&ــــ ــ�ح وا�>6ــــ ) ٦٨٢/�(ا��ــــ

ــ�و��� ــ�ال )٢/١١(ا�	�ـــــــــــ ــ]ان اD!>ـــــــــــ ) ٢/٤٧٥(��ـــــــــــ

yC� -)).١/٤٤٤    �ـG| ا�]وا	ا2. و���X��� º*وqوا��X&��6 ا�	اورا�

)٨/٦٥ (:	P����

�ہ     ��Wت ا�,�&�  -٩! 
��Cـ| ا
 إ�ـd 4	�ـ|       :(�. روایA   ر�. ا

��� �� 8ـ�X6 ن ��S_����	ـ| �� ـc إ\ ا�	ـ��ك أو          �� a��� c ا�  

�����(

 �ـ�ب ��dـ�ء Sـ: ���ـa ا��ـ�� �ـ�             -روا� ا�� ��dـc ا��iـa ا�ـ�(ة       (

)�X68١/٤٤٥ن 
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aN� �O? Pa��a����a����,�L#�,�1&Q)�aRS�a
��	M���1)�a��a �� LTa"#�a��%�	�	
��a"�#�a

*��U��a���#�����a�/���)�a��

' �����a�V���W)X�Y���Z1�K)�a[���GC��	� ���ZI%#a����a�

�H%\�1)�@�
	� �a$%�&�a,���a]4�)��F��;��a

Xـ. 2ـے �ہـ�       ه  ذ . �`�ر� 2ے �ہ� �ہ ان �. ��ی�Pں �Q% ��2ہے        

 S.  ��یPہ ���2ہ ��ا2&. یہ. ��یh ��اد�.   2ے �ہ ا��م �`�ر�  

،              .G,ـ� Aں �ـ. �>��6ـ,Pی�' �. ��	ا��X! ن 2ے �ہ� �ہ�X� ��ا


�%��aE�L(2ہــ�ں ��-ــ� ��C2(ــہ وا�ــ¤ ہ,�ــہ ا�ــ�م �`ــ�رPی�ــ. �S ــ�� �

���2ہ�� 8�ی� ��x .� �6ف ا�8رہ ��-� ہے ���S ا�ـ� ��ـ�2ے             

ا�� !�� �� یہ i,ل 2 % ��� ہے �ہ !X� ا�	�ـ' اس �ـ�یh *ـے                  

   hی�ان *ے یہ �ـ .G,� رث �ے !(وہ�Qو�� ا��	�6وف ہ�ں اور!�

ــ�یh اس *ــ�� *ــے      ــہ � ــ� اوری ــ�ں ��- ــA 2ہ a�;���Wروای��aE����)

E�L%�)����@�

 ہـ�ں   راوی,ں ��ں ��y6 �ـ� ا�ـ. ذGـy   ا*. �xح اس ��یh �ے  

)٨/٣٠٧ا���ح وا�>6�ی%(ا�,��-� 2ے ان �,¢����6وف �ہ� ہے 

 hی�ا�1/ـہ �ـ��6             -�&� � �� �]ار�. راGے ہے �ہ ��یh �. *ـ

ــ,�&� ا*ــ�#ے ان �ــ. !�	ــA �ــ�یh �,- ,یــA   ہــ�ں ��ــ�راو� ا�

�ـ. اہـ% !�ـ� 2ـے              ���R ' ¢����6وف ہ�ں�	ا� �X!ہے اور .<�`�

�� ���Sی� ہے اس ��یh �,���ن ��Rہے اور ��

            ºi. ہے اورا*ے *ـ�� �ے �. -�دیG2ے �]ار�. را .	Pہ ہ��)!


�Q)�aRS&�1,(-اور�i�2�% ا!>�Xر�1دا�2 ہے��	C�

�ہ ���S-ے ہ�ں �ہ R .X2ـ�t 5ـ�4 ا
 !��ـہ               -١٠! 
ا�2 ر�. ا

و*�� *ے دری�AS ��� ��1 �ہ ��ہ ر��Wن �ے �6� �� �ـ�ہ �ـ�ں               
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iـ�ل Sـ¬� ا�ـ��iۃ      ، �Xَن �>�6ـ�� ر�ـ�Wن    8ـ�i : 6ل (؟روزہ اWS% ہے  

)ا���S ai: ر��Wن :أWS%؟ �iل

��دری�AS ��ـ�            " R �����ہ ر��Wن �. -���6 ��ں �X68ن �� روزہ ر�

���Sیـ� �ـ�ہ    ��1 �� ��ہ �ـ�ں 5ـ��iت و��ـ�ات ��2ـ� اSـW% ہـے ؟               

"ر��Wن ��ں 5��iت و���ات ���2

6>��?a��a����a��"�&a����a���a
���������a����L)�a0���#���C@ �   Aـ�ں روایـ�

ہ �ـ�یh ¢�یـy ہـے اور5ـ�iہ �ـ� �,*ـC             4:��2ے �ے �6� ���Sی�     

� 2ـے   Qxـ�و�  ا*. xـ�ح    "�Q���� �ے 2]دی' i,� 2ہ�ں ہے      a[��G

,���^_)�a�����5�
��	 �,9�a$%���aE�F5��Ga"���aR.��)�a���5#a��.��)�a0���#��a6���`#aa[���G

/�)����	
2 �����a��%.)�a0�1� �'@@� �a��;a��%�a<���9,a$%�a���a67��8)�a"�#�,9�a�

a %:�1�)�a345)�
��Cb��=a�����:�ـہ ��ں روایA ��2ے �ے �6ـ� ���Sی�    )�'2

ــہ اس     " ــے ��,2& ــ�ں ہ ــ�Q¤ 2ہ 5 hی�ــ ــہ � ــ�ں ی ــ�  � ــ�iہ � 5 

�ـ� �6ـ�� 2ـے �ہـ�        '  dـ�&ے �ـ�رے �ـ�ں ی�Qـ.        راو� ہے '�,*4

�ـ. 2ہـ�ں   5ـ�ci �ـ� �,*ـ4 آ   :� � ا�ـ� �Xـ�ن 2ـے �ہـ�     ه اور.ا"�ـ

یA ��-� ہـے    yd وہ روا  " ��ی5 h�iہ �ے �S ��ں *ے 2ہ�ں      ":�ہ

 �d *ـے وہ ا�>�ـ�ج �ـ. �ـ� *ـے             -, ��یP,ں �, ا�ٹ دی>� ہے     

 ا*ـ&ے !ـ(وہ یـہ �ـ�یh ا�ـ,ہ�ی�ہ �ـے 5ـ�Q¤               . ه.أ"�d %&2-� ہے  

�ـ�ہ ر�ـ�Wن �ـے �6ـ� اSـW%       ��یh �ے �`��� ہے �ہ �d �ـ�ں       

)  اWS% ا����م �6� 8��ر��Wن 8��ا
 ا�	�Qم     ("روزہ ��Qم �� ہے   

)���� ¤�Q5(

�� ا��!,ۃ     �	( ��یh ا�,ا���ہ    -١١�S أول ���ۃ �ـ�    ،� ���ل \ -�د

  yd6ـۃ و���ـۃ ا�_��و���ـۃ              ، ر	ن و���ـۃ ا���X6ـ� 8ـ� ���و���ۃ ا�

�Q�2�R© را-�ں ای�. ہ�ں dـ� �ـ. د!ـ� رد 2ہـ�ں �ـ. dـ�-.                  ") ا�
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�. رات d	6ـہ �ـ.      ) �١( �X68 ��2ن    ،��ہ رR .� ydہ�. رات    

"�. رات ' !�� ا4Q�q اور  !�� ا�_���. رات،رات

)٢٨�٢(���6 ا����| ا������(���2. �,�,ع ہے 

 ا*&. *�� ��ں ا�, *�6� ���ار�� !	��� �Q	ـ� �ـ� ا��ویـ�2.             

.دی� ہےر �iا��اب وو��ع��2. راو� ہے d�ے �Q���� 2ے 

�ہ� *ے ��و� ہـے وہ X2ـ. 5ـ�4              -١٢! 
��Wت !��Gہ ر�. ا

 �ہ Mپ 4�5 ا
 !��ہ و*��       ا
 !��ہ و*�� *ے ���ن ��-. ہ�ں      

 ��/,R ـ�� �ـ�                  (:2ے�6�ـ: ���ـa ا�C ؟aـ� هـ�� ا����ـ� �Cر�هـ% -ـ

�� �C ر*ـ,ل ا
؟ S ـ�ل         : �X68 ،A��iن  �S �� :       %آـ yـ<@C ـ� أن��S

      a��� أن y<@C آ% ه��^ �ـ�       " �,�,د �� ��: Mدم S: ه�� ا���Sو

 ��iل أرزا[�- ���Sو ���� -�S| أ!	���Sو a��M 4دم S: ه�� ا���(

ات �,ن *ـ. رات ہـے   -� 2�d>. ہ, ی6�. �X68 ��2ن �. ر       آ��  "

�ہــ� 2ـے !ــ�ض ��ــ� اے ا
 �ےر*ــ,ل   ؟! 
اس ! !�Gـ�ہ ر�ــ. ا

 اس رات   :"��ں ��� ہ,-� ہے؟Mپ 4�5 ا
 !��ہ و*ـ�� 2ـے ���Sیـ�              

��ں ��M 4دم �ے اس *�ل �R�ا ہ,2ے وا�ے ��,ں �ـے �ـ�رے �ـ�ں           

ا*	�ں ��M 4دم �ے ہ�S,ت ہـ,2ے وا�ـے ا2ـ��ن �ـے             ،�&�� �d-�ہے 

	�ں ا2&ـے ا!	ـ�ل ا
 �ـ. xـ�ف اٹ�ـ�Gے            �>�6} �&�� �d -� ہےا*    

"�d-ے ہ�ں اورا*	�ں ا2&� رزق �2زل ��� �d-� ہے 

 اس روایــA �ــے �>�6ــ} 8ــ� ا�Xــ���S .2ــ�-ے ہــ�ں �ــہ   :�ــ��6

�ے ا*&. *ـ�� �ـ� !�ـ� 2ہـ�ں ہ,*ـ&� ا�X>ـہ ا*ـ&ے �>�6ـ}                  ��

�ـ�&�ۃ ا�	ـ����¤ -`ـ�یy��¢)      p 1	�ن یہـ. ہـے �ـہ �ـ��6 ہـے             

 .2�X١/409أ�(

��رہ �X68ن �ے روزہ �ـ� �Xـ,ت        �ء 2  �6¯ !�	  -١٣R ے    hی�ـے   �ـ�

)أ�� *	A6 �� *�ر�X68ن(:  ہےأ����� *ےاس �_� 
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�� -�d	ہ ��2 8ـ�X6ن 5ـ�Q¤ 2ہـ�ں       "*�ر"ا*&� d,اب یہ ہے �ہ    

ہے ��&ہ اس *ے �ہ��ہ �� ���M د ن ��اد ہے ا��م �`�ر� ر�	ـہ        

5ـ�Q¤ �`ـ�ر�    ( ��ب ا��,م �ـ� ��Mا�ـ�ہ�  (ا
 2ے ��ب ��2�ه� ہے    


���IS)��Tcب ا��,م ��ب ا��,م ��      �>���d
اس �ـ�ب �ـ�ں یہـ.       ) 2�

.��یh *�ر�X68ن ذ����� ہے

''''����dddda<��9,a��ae�5)�a"# 9���a"#af�a�F�ag�h�a����a<��9,a��ae�5)�a"# 9���a"#af�a�F�ag�h�a����a<��9,a��ae�5)�a"# 9���a"#af�a�F�ag�h�a����a<��9,a��ae�5)�a"# 9���a"#af�a�F�ag�h�a����–

)  �!,S���	! 4�ن         : ( !� ا�X68 �� ����� �ـ�ة   أ �� �iأ ���a ا�

      a6ة رآ¬� :S �أ� 
 C`�ج �� ا����2 �>ـ6XC 4ـh ا
          ��   i% ه, ا

 :S cإ��       C و�(�ـ,ن aـ����� c2ـ��وXC ة ��^ �(�ـ,ن¬� c���� ´  c2ـ,��

) �� ا���رو�(�,ن �6C	c2, �� أن C`�4 و!��C@��ون �ـ� !ـ�دا�          

�� ا�	� (��٢/١٧٦(

 " 
�	ــ� ر*ــ,ل 5ــ�4 ا�! 
!Xــ�ا
 �ــ� !	ــ�و�� !ــ�ص ر�ــ: ا

�. �xف 2�AX ��-ے ہ,Gے �ہ>ے ہ�ں �ہ �d 2ـے           !��c و*��   

��رہ �X68ن �. رات ��ں *,       R         
ر�A6 �ے ا2ـ�رای' ہ]ارiـ% ہـ, ا

 یہـ�ں -ـ' �ـہ ا
    -أ�� Rڑه ��ـ� -ـ, وہ د�2ـ� *ـے روا2ـہ 2ہـ�ں ہ,1ـ�            

4��6- '           A�d ��- �1 ے���ان �ے �Rس �,اب ��ں *, 8�S>ے �

ــ��رت   ــ. � ــ�� *ــے �2ــ�ت   ،*ــے �2ــ�ت � ــ�� dہ ــ�� ، - اور-

��]8ــ,ں اور¢���ــ,ں *ــے ��ــ��Gں 1ــے اوراس �ــے !ــ(وہ دس   

-"د8	�,ں �� د�Sع ��یں 1ے

ا�	� 2ے اس ��یh �. -`�یp �. ہـے ا*ـ&. *ـ�� �ـ�ں      ا��م  

ا�� �ہ�6ہ �`>�º ہ,2ے �. وdہ *ے ���6 ہ�ں اور�. �ـ� !Xـ�              

�. وہ� ��. ہ,�d-� ہے ��5ر-����6 ��        ،ا
 یہ 5�وق راو� ہ�ں    X� 

ز��2ہ �Rی� ہے �����. �Q5�. *ے ان �. �(�iت 2ہ�ں 
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�ــ�ر� 2ــے اس �ــ�یh �,�ــ�i ��6اردیــ� � �Sــ��a���;� #a ��)��(a�������

ai%?�j�)���	�
 =aH%\�1)�	���M �67��!a"�#�a����  ـ��    ( 2ـےX&,�ـ,!�ت ا�	ا�  '

�]یہ ا���ی6ہ ( 2ے   ا�� !�اق )�٢/١٢- ٢/٩٣ (.x,�* 2ـے  اورا��م 

 ا*ے �,�,ع �ہ� ہے  ��ں)٢/�٩ا��À. ا�	��,!ہ(

�ـہ �ہـ>ے ہـ�ں �ـہ �ـ�ں 2ـے ر*ـ,ل           -�١! 
��Wت !�4 ر�. ا

��رہ    R,� ��*ہ و��! 
 �X68ن �. رات ��ں دی&�� Mپ 2ـے         4�5 ا

����ٹ�ے اور/,دہ ��-Xـہ *ـ,رہ Q-�Sـہ            R .ڑهR A6ـ,دہ  ،/,دہ ر�/

� ـ�  "  ا�&�*. اورMیA    ۃاورای' ��-Xہ Mی  ،��-Xہ i% أ!,ذ��ب ا���س     

�ـ�ں 2ـے �Sا¢ـA �ـے �6ـ� Mپ           "  إ�ـ. �Mـ�ہ Rڑهـ.      ..�dء�� ر*,ل 

�� Mپ 4�5 ا
 !��ـہ و*ـ�� 2ـے             اس !	%   �ے/,R ے ��رے ��ں�

�ہ �d 2ے ���ے اس !	% �. �xح ��� ا*ے �ـ�� �ـ���S             pی�  

��Xور اور��� *�ل �ے روزوں �� �ـ,اب ��ـے 1ـ� اورا1ـ�اس دن �ـ�                 

"روزہ ر�� ��� -, ا*ے دو*�ل �ے روزوں �� �,اب ��ے �1 

اورا�ـ�م *ـ�,x.    ،ا�ـ� !ـ�اق     ،ا�� ا��,ز�   ،زر2�i.  ، ا��م ��ہ .   

ــ,2ے �ــ� �&ــ�  2ــے ا*ــے �ــ��6  ــ�اور�,�ــ,ع ہ �k��lW�Yad ہــے���ی

�ag���m��)�
�'	�=a 5� �S)�a � L?
�2	� =/��.�)�a�)_4)�	 ��M�

             y* .� y*د روای>�ں ہ�ں اور�ن �. رات ��ں �>6�X68 رہ��R  

���6 ی� �,�,ع  ہ�ں �d *ے ا*ـ>�\ل ��2ـ� در*ـA 2ہـ�ں ہـے                 

���6 ��یh �ے *�ـ��ہ �ـ�ں ایـ' اہـ� �i!ـ�ہ 8ـ� اD*ـ(م            

:ا��م ا�� -�	�ہ 2ے ذ����� ہے ���S-ے ہ�ں

���6 ��یP,ں �X!�Rدات �ے ��ب ��ں اس وAi !	ـ% ��ـ� dـ�Gے      "

�ـ�رہ            R �&ہـ, �ـ� Aد��ـ% *ـے ���ـ ¤�Qہ ا*&. ا5ـ% 5ـ� yd �1



٢١

�X68ن �. رات �, ���2ے وا�ے ��d �ے ��رے ��ں �,G. د��ـ%             


�+Z1��)�aD��.)�an�h1%*"(ا5% 2ہ�ں ہے�
��

��رہ �X68ن �. 8ـy �ـ. SـA��W �ـ�ں       R 5ہ �(م یہ ہے �ہ)�

  .�<d      اور���6 ہـ�ں %x�� y* روای�ت ہ�ں "      A��WـS yا�1یـہ 8ـ

 aـ
)` یں    ^ـ   یـہ . �� ���% ہ,-. -ـ,Mپ �ـ�ور ا�ـA �,�ـ�����X-ے            

�ــ*Y ہcــ�S YــM ایcــ
د Sــ�دہ !ــ*/R ہــے .�ــ�
Sہ ا�ــ
م  


 ہے �S ہ 
deے اس <ے( M>*+ہ�S:

ہ	�رے یہ�ں ��A ا�	 �س ��ں 5(ۃ ا��¢�yG �� روزہ -�� 2ہ 5(ۃ            "

 �� وd,د ہ	ـ�رے یہـ�ں *ـy *ـے Rہ�ـے            5(ۃ �X68ن ، �X68ن �� 

 ای' 8`� ا�� ا�ـ. ا�Q	ـ�اء 2ـ���� *ـے ��ـA            - ��ں ہ,ا  ه٤٤٨

�ـ�رہ 8ـ�X6ن   ، ا�	 �س Mی� وہ M�iن ���� �ہA ا/�� Rڑه>ـ� -�ـ�       R وہ

اس �ـے   -ہـ,ا �ـ�ں 2	ـ�زRڑه�ے ��ـڑا       ' �. رات ��ں ���� اiـ�4     

�ے ��ــڑا  ��ــ�� iــ�اءت *ــے �>���ہ,��ایــ' 8ــ`� ا*ــ&ے Rــ�

��ای' اور  -ہ,��1R      ـڑا ہ,�1ـ����-�ـ��ا   ، 8ـ`� �R،   ـ��Rـ�2�,اں  ،/,-

�ے ��ــڑے ہــ,1#ے ،�-¢��ــ�&ہ اس xــ�ح �ــ�S. �ــ,گ ا*ــ&ے Rــ�

            y�یـ� اور�ـM ں�� y8 .� ن�X68 رہ��R .���دو*�ے *�ل �R

��*ـ�ل �ـہ   ، *��} ��S. �,1,ں 2ے اس �ے *ـ�-ہ 2	ـ�ز Rڑهـ.        R

*�ل یہ 2	�ز ہ,2ے��. اوراس �xح یہ ��!A رS>ہ رS>ہ زورR&ڑ#1.           

*���ہ اب -' �dر� ہے اور� � A یہ ہـے �ـہ دیـ� �ـ�ں         اوریہ   ،

 xـ�ح ہـ,-ے رہـے اوررS>ـہ رS>ـہ dـ]دی�             4ا��Sے ای�ے ہـ. �ـ�     

���#ے 1#ے اوردی� �. ا5% -�,ی��� ��ڈا�4 #1.�"

ں 5ـ�Q¤ ا�ـ�دیP,ں *ـے ر*ـ,ل �ـ�ی� 5ـ�4       ا��X68 ��� c<Xن ��   

�� ���A ہـے d,ا*ـ&. SـA��W           ��ا
 !��ہ و*��    � �&�Pت روزہ ر�

:وہ ا��دی�Pں ���رdہ ذی% ہ�ں��S. ہے �ے �#ے 
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دی�PںJا ���� *Qg E�?�� ن <ے

ہ @?7�

�ہ� روایA ��-. ہ�ں ا2ہـ,ں 2ـے             -١! 
ام ا�	,���� !��Gہ ر�. ا

��ن ر*,ل ا
 4�5 ا
 !��ـہ و*ـ�� یـ�,م �>ـ4 2 ـ,ل \                ( �ہ�  

وی_���>4 2 ـ,ل \ یـ�,م و�ـ� رأیـA ر*ـ,ل ا
 5ـ�4 ا
                ، ی_��

����5 ��ہ   ،&	% ��5م 8ہ�إ\ ر��Wن     !��ہ و*�� ا*>  �Pو��رأی>ہ ا�

�>_} !��ہ ) �X68 .Sن

 �d-ے یہـ�ں    ��ا��روزہ ر��>ے /�ے    ر*,ل 4�5 ا
 !��ہ و*��      " 

اورMپ 4�5  ،1ے  اب ا��Sر2ہ�ں ��یں    -' �ہ ہ� یہ �ہ�ے ��>ے �ہ        

ا
 !��ہ و*�� روزہ /�,ڑ-ے /�ے �d-ے یہ�ں -ـ' �ـہ ہـ� �ہـ>ے        

   ��ں 1ے ��ں 2ے ر*,ل 4�5 ا
 !��ہ و*�� �ہ Mپ روزہ 2ہ�ں ر�

 �ـ�-ے 2ہـ�ں    ر��Wن �ے !(وہ ��. ��ہ �ے روزہ �ـ, �&	ـ%       �,

  ����ہ �X68ن �ے � ���ے ��ں زی�دہ روزہ ر��>ے �ـ�.          اور    ،دی&

��"-�ہ��ے ��ں 2ہ�ں دی&

�ہـ� *ـے روایـA ہـے              -٢! 
 ا2ہـ,ں    ام ا�	´���� ام *�	ہ ر�. ا

�ــہ و*ــ�� یــ�,م 8ــہ�ی�  ��رأیــA ا��Xــ. 5ــ�4 ا
 !�(-2ــے �ہــ�

) -��ـ�� Qxـ�و�   ، ا�	ـ� و2ـ��G.   ) (�>>����6 إ\ �X68ن ور��Wن     

 �X68ن ور�ـ�Wن �ـے       �, ��ں 2ے X2. ��ی� 4�5 ا
 !��ہ و*��       

!(وہ ��. دو*�ے �ہ�ـ�ے �ـ�ں ���ـ�% روزہ ر��ـ>ے 2ہـ�ں              

��.دی&

�ہ -٣! 
���S-ے ہ�ں ا*��ہ �� زی� ر�. ا

 �ـ�. ��ـ.     �ـ�ں Mپ �ـ,    ! اے ا
 �ـے ر*ـ,ل       :�ہ ��ں 2ے �ہـ�      

�� �ہ Mپ �X68ن            <d �<��ہ��ے ��ں ا-�� زی�دہ روزہ ر��>ے 2ہ�ں دی&

ــ�ں؟  ــ>ے ہ �ــ�� ر� ــے ار8ــ�د    � ــہ و*ــ�� 2 ��! 
ــ,X2. 5ــ�4 ا - 

ــ� ــ(:���Sی 8 tذا�ــ,      ــ�Wن وه ــy ور� dــ�� ر ــہ � �ــ�س ! ��ی�_% ا�
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8��-��S |Sہ اq!	�ل إ�. رب ا���6	�� y�¬S أ� ی�S| !	�4 وأ�2           

�G�5   ( ).G��2 �	2. 2ے  ، ا��Xہ�ا*ا�� ��١٨٩٨(  ہےے �(

dــ� *ــے �ــ,گ ¢_�ــA �ــ� 8ــ&� رہــ�ں  ایــ�� �ہ��ــہ ہــے  یــہ" 

�X68ن وہ �ہ��ہ ہے �d ��ں      اور  ، d,رyd ور��Wن �ے ��© ہے    ،

�ہ�ا ��ں اس ��ت    ،رب ا���6	�� �ے �Rس ا!	�ل اٹ��Gے �d-ے ہ�ں         

�� ��-� ہ,ں �ہ �A��Q روزہ ���ا ا!	�ل اٹ��ی� G�dے �R ,�،

دیh *ے �ـ�ہ 8ـ�X6ن �ـ�ں Mپ 5ـ�4 ا
 !��ـہ و*ـ�� �ـ�             ان ا�� 

�ے �ـ�     ز ے ��Pت *ے رو  ��Xـ,ت ��>ـ� ہـے d,�ـ�ہ 8ـ�X6ن �ـ.             ر�

SــA��W ���ــ#ے �ــ�S. ہــے اوریــہ ر�ــ�Wن �dــ�ے � ــ� س �ہ�ــہ 

  .��ـ�رہ 8ـ�X6ن          .���#ے ��,ر-	ہ�� -R,d ـ�ں� hہ �6¯ ا��دیـ<Xا�

�ے �. �	�A62 ہے -,یہ اس 8`� ���#ے ہـے             ��ے �6� روزہ ر�

	!,d      دت�! .&�d ہ<Xے ا��� ��ا ای�ن *ـے  �X68 رہ��R ہ�ـےR

ــ,یں   ر��ــ�ے �ــ. ہ, ــ,یں /,دہ ــ�¯ �ــے روزے -��ہ ــ�م � �dــ�ے ای

��رہ,یںR                ,ـ� ہـ<�ایـ��   -,  ی� ایـ' دن ا�Sـ�ر اوردو*ـ�ے دن روزہ ر�

��رہ �X68ن �ے     R �`8  .� ر�ـ� *ـ&>� ہـے ا*ـ��ح          روزہ  �6� �

�-. ہـے  و-��Xـ} ہ,dـ  ��یP,ں �ـے �ـ���� d	ـ|    2_. وا��Xت وا�4    

 .&�dرہ. ہےM 1ےM اب �ے 8&% ��ں,dال و,* %��_-
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 Qaــ*رہ @ــ?7
ن Sــ
 روزہ اوراس )ب(


 �jJ؟ S دت
رات ��ں /7
 ���S-ے ہ�ں ر�	ہ ا
 !�X� ا
 ر�	��X� .2 ر��,ر�!(�ہ)أ(

"               hی�ن �ـ�X6ـ�� �ـ� 8ـ�ا�5�Q% أ2ہ ��� S. 5,م ی,م ���ۃ ا�

�ــ�6W و\ أ��iــ,�  ��Sــ,ع 5ــ�Q¤ أو �ــ�� أو�ــ��6 �ــ��6 ا    

�"أو���6ai%?�j�)�a�������	���

��رہ,یں �X68ن �ے     "R .��ے �ـے      ی6� �ـ�رے �ـ�ں �ـ,G.        روزہ ر�

��S,ع �ـ�یh 5ـ�Q¤ یـ� �ـ�� یـ� ایـ�. �ـ��6 روایـd Aـ�&�                   

��6 �6	,�4 ہے ��و� 2ہ�ں ہے اور2ہ �ـ,G. ا��iـ,� یـ� �ـ��6               

"ہ. �,d,د ہے

\ ہے ا*ـ	�ں روزہ      ا�X>ہ �� ہ �X68ن �� �ہ��ہ !�	A و�]ر1. وا        

ــ,یں       ــ,یں /,ده ــ�¯ -��ہ ــ�م � ــ��ے ای ــ�ص � ــ��,ن ہے� ــ� � ��ر�

��رہ,یں -ـ�ری �ـ�ں ��ـ�روزہ �ـے �ـ#ے �ـ,G. -ـ�ری یـ�دن �6ـ��                   R


دیـ3          و� �ر���2  Jروزہ �ـ��� ا 

&l: ص Qa*رہ @?7
ن Sـ!


!R )ہ�ںn ے>

 Qa*رہ یں @?7
ن SـM رات Sـے !ـ
رے �ـ�ں  ا<ـM�o               )ب(

 Oq>ون و�� '  ��

 اe�nج ا)�ہ
�M     ��ں دو)��sے �jQ. ہ�ں 

���S ا�� رyd ر�	ہ ا
 2ـے اس        - �ے*�-ہ �R ی��d-�  ہے     /�وج

�ـ.      Rہ ا�2��*���ے ��ں �ہA -_��% *ے رو8�. ڈا�. ہے /

��رہ �X68ن �ـ.    ":ر�x �iاز ہ�ں �ہ       �>�ب ����G ا�	�6رف ��ں     R

�&Qـ,ل  ، �8م �ـے -ـ����6 �ـ�ں *ـے ���ـ� �ـ� �6ـ�ان               رات �. 

��S. -���6 ��-ے -�ے اورا*ـ	�ں �ـڑ�     اور� 	�ن �� !���و¢��ہ    
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            A��WـS .� ے اورا2ہ�ں *ے �,1,ں 2ے اس رات�!�Xدت ��-ے -

اوریہ ��. �ہ� ��1 ہے �ـہ اس *�ـ��ہ �ـ�ں            .و!�	A �, ��� ہے   

�ـ�ں       - .G,روای�ت �,5,ل ہـ .��G8ـہ�وں �ـ�ں      ،(ا2ہ�ں ا*�ا yـd

ا*&. �ـ�S. 8ـہ�ت ہـ,1#. -,�,1ـ,ں 2ـے اس *�ـ��ے �ـ�ں                

 2ـے ا*ـے Xiـ,ل ��ـ� اورا*ـ&. -�6ـ��             �6¯ �,1,ں .ا�>(ف ���   

   .� A Sا,��R.            ـ�د وزہـ�د و¢�ـ�ہX! ا2ہ�ں ��ں *ے اہ% ���ہ �ے

ــے  ــ. d	�!ــA ہ ــے ا*ــ&.   .� ــ,ں 2 1,��Pــ�ز�ے ا� ــ�ء �� اور!�	

ہـ�ں اور!Xـ�    ، ا�ـ� ا�ـ. ���&ـہ       ،ا2ہ�ں ��ں *ے !�ـ�ء      .-�دی��.

ا���	� �� زی� �� ا*�� 2ے S ہ�ء ��ی�ـہ �ـے �ـ�رے �ـ�ں ��ـ.                 

 ا��م ���' �ے ا5ـ�Qب و¢�ـ�ہ �ـ� ��ـ. iـ,ل      اوریہ..2 % ��� ہے 

.ان �,1,ں 2ے اس !	% �,��!�i Aاردی� ہے.ہے

��!�	�ء اہ% �8م �ے ����� اس رات �ے ��iم �ـے 5ـ_A �ـ�ں        R

ان ��ں *ے ای' �Sی} 2ـے �ـ��d� �ـ�ں اd>	ـ�!.      ،ا�>(ف ہ,ا 

2�ہ ���ـ� �ـ� �6ـ�ان            ��� 	ـ�ن  ،y8 ���ار� �,��>yQ �1دا�2 /

�ــــے �Xــــ�س زیــــy -ــــ� �ــــ�-ے  �ــــ� !ــــ���و¢��ہ اس رات ا/

اور�`,رو*��ہ ا*>6	�ل ��-ےاور���d� ��ں رات �� ��iم �ـ�-ے         

ــے ��ــ.    .-�ــے ــہ 2 ــ� راہ,ی � {Qــ% �ــ�ں ا*ــ	اوران �ــ. اس !

�,اA S �. ہے اوروہ ��. اس رات �, ���d� �ـ�ں اd>	ـ�!.             

.اورا*ے ��!A 2ہ�ں ��2>ے.x,ر��i�Rم �,��>yQ �1دا2>ے ہ�ں

 ���ــ#ے و¢�ــ�ہ 2	�زود!ــ� اوردو*ــ�ا�Sی} اس رات �,�ــ��d���ں

ــہ    <Xــے ا� ــ� ہ ــ�وہ �1دا2> ــ, �& ــ' اd>	ــ�ع � ــ�اد�  ان �ــے 2]دی  ا2_

اوریہـ. 8ـ�م    .x,ر�Rاس رات 2	�ز Rڑه�ے ��ں �,G. �ـ�ج 2ہـ�ں           

اوری�ـ. iـ,ل    . �ـ� �ـ��' ہـے       ر�	ہ ا
    �ے ا��م وS �ہ اوزا!.   


.ه.ا.در*>�. �ے زی�دہ �iیy ہے ان �8ء ا



٢٦

�ـ�رہ       2	�زو ���d� ��ں     d	ہ,ر �`>��یہ �ہ R د!� و¢�ـ�ہ ���ـ#ے

/�ہے یہ  .�X68ن �. رات �,ا��ٹ� ہ,2ے �. ��اه��R A>_} ہ�ں          

*y �ـ�!A    ہ,  ہ. ��,ں 2ہ     اd>	�ع ہ�*�ل ہ, ی� وi_ہ �ے *�-ہ      

.��ں دا�% ہے

 ا�X>ـہ 1�ـ���ں ا2_ـ�اد� یـ� d	�!ـA �ـے *ـ�-� اس رات !Xــ�دت        

.��2ے ��ں -,ا*	�ں ��. ان �ے ����� ا�>(ف ہے

S ہـ�ء  ،ا�� ا�ـ. ���&ـہ      ،��P!�	�ء �d�ے !��ء  اہ% ���ز �ے ا   -١

��ی�ہ اورا�Q5ب ���' و¢��ہ -,اس �,��!�i Aاردی>ے ہ�ں

ا�ـ� رdـy اورا�ـ� -�	�ـہ ر�	ہـ� ا
 اRـ�ے             ،ا�X>ہ ا�ـ�م اوزا!ـ.      -٢

�ـ�رہ,یں 8ـ�X6ن �ـ.              R �1��وں ��ں ا2_�اد� ی� d	�A! �ـے *ـ�-

.رات �. !�Xدت �, �&�وہ 2ہ�ں *	��>ے


ء ا&:�اط ا&���+�� ص (
  ا�� -�	�ہ ر�	ہ اw��ے ہ�ں)٣٠٢ا-���S ں��:

)   ����P� و¢��ه�        أ �&� ا��� !��ہ ����Q5ہ� �� ا�Pه% ا���6 أو أ�

�� و!��ہ ی�ل �2 ا�	ـ� �>6ـ�د ا��qدیـh ا�ـ,ارد            ��W_- 4�!ہـ�   ة�S 

و�� ی��ق ذ�' �� ا£��را���_�ۃ 

�� S. ا�	���2� وا���� وان �ـ� ن iـ� و�ـ|                �G�WS ¯6� رو� �iو

�S                ـ�ادہSأ5ـ% �ـہ �ـ% ا )S دا�_� ����� ا��8ء S��M¬�� 5,م ی,م ا�

�&�وہ و���' ا-`�ذہ �,*	� -��| �Sـہ ا6xq	ـۃ و-����Sـہ ا�]ی�ـۃ            

.وه,�� ا�	,ا*� ا�	Q��ۃ ا�	X>�!ۃ ا�>4 \ أ5% �ہ

�ـ�رہ 8ـ�X6ن �ـ. SـA��W ���ـA ہـے ا�ـ�م                "R 'ء�ے 2]دی�	�!�Pا�

رے ��ں �>6ـ�د  اس �� ، ا�	� �. �2 ��. اس �Rد\�A ��-. ہے       

��ی�Pں ��. ��و� ہ�ں �d *ے ایـ' دو*ـ�ے �ـ. -��Gـ� ہـ,-.        

           .�ہے ا&�7ـہ   ہے اوراس ��رے ��ں ہ	�رے ا*(ف ��ام �� -%��6 �


 روزہ !ے 7n ت ہے S ن
."Qa*رہ @?7



٢٧

�>�ب و*�A �. �2,ص �. رو8ـ�. �ـ�ں d	ہـ,رہ. �ـ�             ��&�  

            �d��ـ��Rر,x .!ـ�	<dہ,یـ� ا�Rر,x ا2_ـ�اد� .�i,ل راd¤ ہے ی6

��رہ �X68ن �ـ. رات             �R 5,رت ��ں .��ں ہ, ی�1����ں ��. �

. ���2 در*A 2ہ�ں ہے��ص�,!�Xدت ���#ے

 �ہ X2. 4�5 ا
 !��ہ و*�� اور �Q5�ہ ��ام *ـے اس             ا*�#ے

 -ـ����6 �ـے �dـ��     �6¯��رے ��ں ��ہ ��. ���A 2ہ�ں *,اGے    

 ا*>ـ�ہ�د    و  ����د��ـ%   وہ ��.  �ہ ا�� رyd 2ے ذ����� ہے ��&�      

 �6ـ� �ـ. ای�ـ�د��دہ �ـ�!A      یـہ ے R>ہ /�>� ہـے �ـہ   �d * .�ے

،ہے


!E  � ل Sے     # د ا!� ر.} Sے    اورq� :"   ـ�اءت �ـ�ں! {@

            �
ز اور@} !�*ار�S Y)ے ��ں )S M7ـ�ی� �ـ�O ا�( M�W(


!R ہےn ہ�ں( M[! ہ`S ہ <ے!
"/��ہ و<�� اورا)jے ��

�d /�]�� �8!. د\G% *ے ���وع ہ,A��� �2 2ہ ہـ, �ـ�.           -,  

���#ے G�d] 2ہ�ں �ہ وہ ا*ے دی� ��ں ای�ـ�د ��-ـ�            ��. ���	�ن   

��ےR.            .!ـ�	<dے یـ� اGـ�d ����Rر,x ـہ   ،/�ہے وہ ��م ا2_�اد��_� 

��,2&ہ ر*,ل 5ـ�4 ا
 !��ـہ و*ـ�� �ـ� iـ,ل           ،��� G�dے ی� !(�2ہ   

�, ردّ       ( !�م ہے S �2( ��� !��ہ أ��	% !	ـ.      ")�� !��d 2ـے �

",وہ ��دود ہے�,G. ای�� !	% ��� d,ہ	�رے �&� �ے �(ف ہ, -

��رہ,یں �X68ن �. رات    "!(�ہ ا�� ��ز ر�	ہ ا
 ���S-ے ہ�ں �ہ         R

�. A��WS �ے*���ے ��ں �6¯ ���6 ا��دیGM h. ہـ�ں dـ�            

�Rا!>	�د ��2ـ� در*ـA 2ہـ�ں اورdہـ�ں -ـ' اس رات �ـ�ں 2	ـ�ز�.                 

 *ـy �ـے   ہ�ں  وارد ہ,G.     ا��دیA��WS,d   h �ے *���ے ��ں     

 اہـ% !�ـ� 2ـے اس *ـے           �dـ�� �ـہ     ہ�ں *y �,�,ع و�� 1�ڑت   

�ہ ��� ہےX<� ".ه.ا



٢٨

�. �>�ب ا�Q,ادث وا�X�ع ��ں ���S-ے        اورR8. ا,xا��م ا�,�&�ا���

ا�� و��ح زی� �� ا*�� *ے 2 % �ـ�-ے ہـ�ں �ـہ ا2ہـ,ں 2ـے                  "ہ�ں

�ـ�رہ 8ـ�X6ن �ـ.             R .��ے ���G وS ہ�ء ��ں *ے ��. �,�Rا

رات �. �x .� A��WSف -,dہ ��-ے 2ہـ�ں �Rیـ� اور2ـہ ا2ہـ,ں 2ـے        

اس رات �, ��. رات A��WS�R د� اورyd ا�� ���&ہ *ـے �ہـ�              

��رہ �X68ن �. رات             R د -,ں   ��1 �ہ زی�د �� ���ل یہ ہے �ہ�X! .�

�� �,اب i y8�ر�. !�Xد -,ں �ے �,اب �ے ��ا�ـ�ہے -,ا2ہـ,ں 2ـے         

���Sی� 

ا���1ں *�>� اور���ے ہ�-� ��ں ڈ2ڈا ہ,-� -,��ں ا*ے ��ر-� اورزی�د           "

��"ای' �iہ 1,-

   .S,<	ا*�� ا� �� �١٣زی�o    ے ا*ـ�-�ہ� ���S-ے ہ�ں �ہ ہ� 2ـے اRـ

        ���ے دور�ے S ہ�ء ��ں *ے ��. �, 2ہ�ں دی&Rـہ وہ ���ـۃ      اورا� 

ــ,ں        ــ� ا*ــے دی��روای> ــ>ے ی ــہ دی d,- .G,ــ � yــ 2�d .ــ ــ�اءت � Xا�

A��WS�R دی>ے ہ,ں

اورا�� د��ہ �ہ>ے ہ�ں 8ـy �ـ�اءت �ـ. 2	ـ�زوں �ـے �ـ�رے �ـ�ں                  

�. روای�ت ہ�ں  *y �,�,ع ہـ�ں ان �ـ�ں *ـے -��ـ�� وا�ـ4                 <d

� �| ہے اورd,8`� ان روای� ت �, �Q5¤ *ـ	�ہ �ـ�ان          � Aروای

�,ٹ �,�d ے وہ�� %	!�Rہے اوروہ ���8ن �� ��دم ہے �<.

اس رات �ـ.   �ـہ -ـ����6 �ـ,     i,ل �ے  ��ـ��}   ا�� رyd �ے  -٢

�ـ. -ـ,       A��WS ��ں   - .��� ا*�ا��G. روای�ت Rہ��  .��Gا*ـ�ا 

�>�ب و*�A �ے �2,ص �ے  � ���ے ��ں �A�� y ��           روای�ت

*&>. ہ�ں اوریہ �ہ �,1,ں 2ے ا2ہ�ں -����6 *ـے اس رات �ـ.              

, -����6 �ـ� !	ـ% �>ـ�ب و*ـ�A �ـے �ـ(ف              A��WS �, ا���. -   

�A�� y �� *&>. ہے؟



٢٩

��رہ,یں �X68ن �. رات �. A��WS �ے ���G�i �ے ہـ�            -٣R د,�

!��!�	�ء 2ے ان �. -�دی� �. ہے �d���ہ !��ء �� ا�. ر�ـ�ح             

�ے اس �,��!�i Aاردی� ہے- Aiو .<_�,d.

�-   �� 
�Q5¤ و¢��ہ   �ت �� *,ال  _ ہ,�2 اور��   د2�R ��2]ول  M*	�نا

hی�ہ�ہ,-ـ� ہـے          �R ے���R ن       �ے ����} ہ�رات�X6رہ 8ـ�ـ�R ہـ�ا�

���`- .� y8 .2ہ�ں� A*در  .

1��وں ��ں ا2_�اد� ی� اd>	ـ�!. xـ,ر�Rاس رات �ـ�ں !Xـ�دت              -� 

�,�i [G�dاردی�ے وا�,ں �ـے Rـ�س �ـ,G. د��ـ% 2ہـ�ں Xd&ـہ !ـ�م         

�� !	% !	( ���    ( d,از �8�R!. د��% ��یh *ے �,d,دہے     

2
�(ea %)�()�ap�F دی&�#ے (). !��ہ أ��S �2ہ,ردCd
2��

R+�+J MS اءت�! {@
y8 ��اءت �S y8ر*. �� �_� ہے ��اءت یہ !��ـ. �ـ� �_ـ� ہـے                 

 .� �ے زار� و2_ـ�ت ��ہ���2ـ� ہـے iـ�Mن و�ـ�یh �ـے             :d�&ے �6

�2,ص ��ں یہ �_ـ� 5ـ�ف ا*ـ. �6�ـ. �ـ�ں ہـ. ا*ـ>6	�ل ہـ,ا                   

ُ*ـ,cِ�ِ ِإَ�ـ4 ا��ـC�َِ�      َ�ـَ�اءٌة ��ـَ� ا�ّ�ـcِ َورَ      ��d�� �ہ *ـ,رہ -,�ـہ �ـ�ں         

��ـ]ار� �ـ� �&ـ� ا
       ") ١:*ـ,رة ا�>,�ـa   ( �َ!�َه�-�Ä ��َ� اْ�ُ	ـْ�ِ�ِآ��َ   

اوراس �ــے ر*ــ,ل 5ــ�4 ا
 !��ــہ و*ــ�� �ــ. xــ�ف *ــے ان   

��"����,ں �, �d �ے *�-ہ -	ہ�را��6ہ�ہ -

 ا��Xـ. 5ـ�4 ا
 !��ـہ و*ـ��       أردف �ـ�� (ا*. �xح �ـ�یh �ـ�ں       

>ـ�ب 5ـ�Q¤ �`ـ�ر� �    ) (ن ی,ذن ��Xاءۃ    �4�6 �� ا�. S y��x¬��ہ أ     

��'ا��(ۃ ��ب ��ی�>��� ا�6,رۃ 
2�

��ر*,ل 5ـ�4 ا
 !��ـہ و*ـ�� 2ـے !�ـ4 �ـ� ا�ـ. ��xـy �ـ,                    "R

���� اورا2ہ�ں �&� دی� �ہ وہ ��]ار� �� ا!(ن ��دیں�"



٣٠

�_� ��اءت M�iن و��یh ��ں �ہـ�d Aہـ,ں �ـ�ں Mیـ� ہـے اورہ��dـہ          

ــے   ــ]ار� اور2_ــ�ت �ــ� ہ ــ�ت  اس �ــ� �6�ــ4 �� ــ� �ــ. Mی  iــ�M ن ���

اورا��دیh *ـے یـہ �ـ�ت ی ��ـ. x,ر���R�ـA ہـ,-. ہـے �ـہ �ـ�اءت                   

اور-�Xا ہ� �6�. ہ�ں �ہ�ا یہ دو2,ں �_� ��]ار� �� �6�. دی>ے ہ�ں             

ی6�ـ. ��ـ]ار� �ـ. رات       " 8ـX- yـ�ا   "اورy8 ��اءت �� �6�ـ4 ہـے        

اوریہ ��ت x .6�i,رA����R ہے �ـہ اس 8ـy �ـ�ں راSـW. اRـ�ے                

8. ���-ے ہ�ں        ��S. اور¢�yG ا��م  ,� .� ¡Gا��R .� ، ہ��Q5

.��ام اور-	�م ���	�2,ں *ے �ے زار� �� ا�ہ�ر��-ے ہ�ں

2�,یں 5�� ہ�ـ�� �ـ. ا�>ـ�ا -ـ'                 �R ذہ�� ���2 رہے �ہ .�یہ �

ــ�ں اوراس      ــ�ں �&�ــ. #1 ــ� � ــ. ��ــ. �> �<d .����و-_ــ hی�ــ�

�. روای�ت ان �>��,ں ��ں 2 % �. 1#ـ�ں ان �ـ�ں             <d .� ہ���*

 ���ۃ ا��Xاءت �� �_ـ� 6�iـ� 2ہـ�ں �Rیـ� �d-ـ� ��&ـہ           ��. روایA ��ں  

إذا ��2ـA ���ـۃ ا��ـ�� �ـ�         "ہ�روایA ��ں Mپ �, یہ �_� ���ں 1ـے          

یہ اس ��ت �ـ� وا�ـ¤   ی6�. �X68 ��2 ydن �. رات ہ,  " �X68ن  

�X,ت ہے �ہ ا*&� یـہ 2ـ�م Rـ�2�,یں 5ـ�� �ـے �Mـ���ں ر��ـ� �1ـ�                    

�ے وا�ے ��S,5ء ہ�ں�اوریہ �2م ر�

�_ـ. Rٹ�ـ. �>ـ,4S            -���ۃ ا�	,�,! (Qـ�ہ��� !�ـ4 ا�x ت از!(�ہ�

٩٨�)ه

 6�8ہ روایA �ے ����} ان �ے ��1رہ,یں ا��م ��� !�&��           اور

�ے �ڑ�ے ا��م ¢�yG ہ�ں d,ا2>ہ�G. �� !	�� �ـ�ں *ـ��,ں �ـے     

8ـ�6ہ  (��2. ¢�ر��ں روRـ,ش ہـ,1#ے        "  *�ّ "�,ف �. وdہ *ے   

ہ ہـے   Xd&ہ � � A ی  ،i,م Mج -' ا2&ے 2&��ے �� ا2>��ر��رہ. ہے         

�ــہ ان �ــ. و\دت *ــ�ے *ــے ���ــA ہــ. 2ہــ�ں یــہ اSــ��2ہ ہــے  



٣١

d,�,1,ں �ـ, ده,�ـہ دیـ�ے اور��xـ% اS&�رو��2یـ�ت �ـ, رواج دیـ�ے                

)���#ے /��1	�اہ اوریہ,د� ا�_&��,1,ں 2ے و�| ��� ہے

d,�ہ �,dـ,دہ iـ�Mن   ( �d-ے �d-ے ا��م ¢�M�i yGن �� ا5% 2�`ہ     

    ���ہ �.   ��Wت !�4 ر�.    ) *ے ��S. �`�� اور�`>�� -! 
ا

�ـ�Wت *ـ��	�ن !��ـہ      ، !��ہ ا��(م �� !��   ' -�,ار��Wت �,*4 

ا��(م �. ا�2,ٹ�. اورایـ' �ـڑا 5ـ��وق dـ� �ـ�ں -	ـ�م ا�X2ـ�ء                 

 ان �ـے    –��ام �. ��2��2ں -��ں اRـ�ے *ـ�-ہ �ـے �ـ�/�ے 1ـ#ے               

-ا*��ح /�2�d Åے �. وdہ *ے ا2&,ا��م ¢�Gـy �ہـ� �d-ـ� ہـے            

ہ ا�5. 6�8ہ �,d,د ہ,ں     yd د��2 ��ں ای' وAi ��ں -�� *,-��       

 اورا2&ـ�   -1ے -yG�¢ y ا��م -	�م /�]یں �ے ��د��2 �ـ�ں GMـ�ں 1ـے             

�� اM�i .�5ن راpG ���ے د��2 �ے -	�م *ـ��,ں �ـ� ��-	ـہ �ـ�یں      Rا

 ���. ��ں ہـ,Gے 8ـ�6,ں Rـ���� و*ـ>� �ـ� ���ـہ �ـ�ں 1ـے               -1ے

ی6�. 8ـ�6,ں   -یں 1ے اور6�8,ں �ے *�-ہ �2اS��2. �� ��-	ہ ��      

  �x8ـ�6,ں    �ے ����} ہ��R ��ف !�ل وا��2ف �� دوردورہ ہ,�1 اس �

�� یہ ! ��ہ ��. ہے �ہ یہ. ا��م ¢�Gـy ا5ـ% �ـ�ں ا�ـ�م �ہـ��       

�d �ے ��رے ��ں ر*,ل 4�5 ا
 !��ہ و*��         !��ہ ا��(م ہ�ں  

2ے �Q5¤ ا��دیh �ے ذری6ہ ��Xد� ہے /,2&ـہ ا�ـ�م ¢�Gـy �ـے               

D  ا،¢�ر*ے 2&��ے �� �,G. وAi 6�8ہ روایـ�ت *ـے ���ـA 2ہـ�ں            

یہ �ہ د��2 �ـ�ں -ـ�� *ـ,-��ہ *ـ�ے 8ـ�6ہ �,dـ,د ہـ,ں ا*ـ�#ے                

��رہ �X68ن �. رات �, dہ�ں ای' �xف 6�8ہ ا�� م ¢�Gـy �ـ.        R

/�ا¢ـ�ں �ـ�-ے    ،�R�اG¡ �. �,8. ��ں ��,ہ ��2ڈے R&�-ے ہـ�ں        

�ـ�رہ 8ـ�X6ن �ـ. رات �ـ, ¢ـ�روں               R ف 6�8ہ�x ��*ہ�ں وہ�ں دو

�ے ا��م �ے �2م �ـ      Rا���d�R ؤں,�. �R/�ـ�ں ڈا�ـ>ے   ��ں دری�ؤں اور�

             Aں �ے ہ�-ـہ �ہـ,��ہ�ں اوران *ے در�,ا*A ��-ے ہ�ں �ہ ہ� *
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8ـ�6ہ  ( -�M Ç/&ے ہ�ں 
 اب -, Mپ -��ی� \�Gے اوران ��Q�ی�     

�ے !ـ(وہ �ـ, !ـ�م x,رQ���Rـ� �ہـ>ے      ،�,د �, �,�� �ہ>ے ہ�ں      Rا

*ے ہ	ـ�ں �2ـ�ت     ) ہ�ں اورا�1- �ہ � �,د ہ,-,���	�ن �ہ>ے ہ�ں     

.د\�Gے 

. یہ � � ـA !ـ�م x,ر��Rـ��	�2,ں *ـے R,8ـ��ہ            y8 ��اءت �  

ہے اوراG�d .G�<��1ے -, !�م ذہ� Xi,ل 2ہـ�ں ��-ـ� ا8�1ـy �ـ�اءت               

.6�8ہ رات �ہ� G�dے -,�ے �d 2ہ ہ,�1


 ��اد ہے؟&��ۃ �7
رSہ �S ے>

ِإ��2 َأ2َ]ْ�َ��ُ� Sِـ: َ�ْ�َ�ـ�XَÄ� aٍَرَآـaٍ ِإ�2ـ� ُآ��ـ� ُ��ـِ�ِرM�i:�              �َC ن ���� ��ں ہے    

��َ�Sِ�ٍ�@ِ�َ �ٍ�َْأ Ä%َ�ُق ُآ_ْCُ �) ن���رة ا�,*P	d�  ( 

ہ� 2ے اس M�i ن �, ��Xرt رات ��ں ا-�را ہے ہ� �,1,ں �, ڈرا2ے               " 

اس "-وا�ے ہ�ں ا*. ��Xرt رات ��ں ہ��Q&� ����6ہ xے �R-� ہے       

MیA �. -_�����ں !&��ہ ر�	ہ ا
 �� 8ـ�ذ iـ,ل d,d	ہـ,ر�ے              

�ـ�رہ,یں       اس":�(ف ہے d�	�ں وہ ���S-ے ہ�ں     R را ت *ے ��اد 

�d ��ں *�ل ��ـ��ے -	ـ�م �Sـ��ے �ـ#ے           ،�X68ن �. رات ہے     

��دوں *ے ز2�وں �� �2م �&�� �d-ـ� ہـے یہـ�ں -ـ' �ـہ                ،�d-ے ہ�ں   

�� �d-ـ� ہـے         &� .�اوراس �ـ�ں  ،اس *�ل �p ��2ے وا�,ں �� �2م �

. ه.ا"��. ا��Sہ و��ف �� ا�&�ن 2ہ�ں رہ>�

iـ�رہے d	ہ,ر!�	ـ�ء �ـ�      d	ہ,ر�ے 2]دی' اس *ے ��اد y8       اور  

اس ��ت �Rاd	�ع ہے �ہ M�iن ���� ��ہ ��Xرt �ـ�ں 2ـ�زل ہـ,ا ہـے                 

اور���ۃ ا� �را*. ��ہ ر��Wن �ـ. ایـ' رات ہـے �ـ�. دو*ـ�ے               

.�ہ��ے��ں ���ۃ ا� �ر2ہ�ں ہ,*&>.

Xx�iــ. ا�ــ� ا��6�ــ. ر�	ــہ ا
 �ــے �ــ(م �,2 ــ% �ــ��ے  !(�ــہ 

�,ر!�	�ء اس �  " :���S-ے ہ�ں �ہ ا2ہ,ں 2ے �ہ�     	d  ہـ�ں   �ت {_<��R
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اور�d �,1,ں 2ے �ہـ� �ـہ اس   ،�ہ اس رات *ے ��اد ���ۃ ا� �رہے      

ــ%         x�� ــ,ل i ــہ ــے -,ی ــ. رات ہ ــ�X6ن � ــ�ره,یں 8 �R ــ�اد *ــے �

�ے �Q&� �>�ب ��ں ر�ـ�Wن �ـ�ں 2ـ]ول �ـ.               .ہےR2ے ا 
��,2&ہ ا

��اس ز��2ہ �. -���6 ���ـۃ ��Xر�ـہ *ـے             Rہے اور .G���S ����-

��ے �ہ ر�ـ�Wن �ـے !ـ(وہ      �. 1#. ہے �ہ�ا d,8`� یہ ���ل        

        4��6- 
-�R�ہA �ڑا �ہ>�ن ��2ـ�ه�    ' وہ دو*�� رات ہے -, اس 2ے ا

   hی�. �ـ�ای .G,� ره,یں -�ری �ے ��رے ��ں��R .� ن�X68اور

              A��WـS .ے 2ہ �5ف اس �ـG�d ��� د�	ا!>�R �d 2ہ�ں ہے A���

�ے ��رے ��ں ��&ہ اس y8 ز2�1. و�,ت �&�ے 2�dے �ے ��رے            

�ہ وار   � .�. ه.ا"�ہ�ا اس �. xـ�ف ا�>_ـ�ت 2ـہ �ـ�و          .د 2ہ�ں ��ں �

�ـ. -_ـ�����ں اس             R2ـے ا 
اورا*. �xح !(�ہ ا�� ���Pر�	ہ ا

.رات *ے i y8�رہ. ��اد ��� ہے

�ـــ. -_ـــ���S>¤ ا� ـــ�ی���ں  ر�	ـــۃ ا
 !(�ـــہ 8ـــ,��2. اورRا 

�ہ-�Qی����S-ے ہ�ں 

�ـ�رہ 8ـ�X6ن    R رہے اس *ے ��اد�i y8 ر�ۃ *ے ��اد�X	ۃ ا����

 2ہ�ں ا*�#ے �ہ *,رہ د��ن وا�. MیـA �ـ�ں ا�1/ـہ اس              �. رات 

    �� ���*,رہ � �ہ �ـ. MیـA �ـ�ں اس           ہے رات �, ��	% و�Xہ� ر�

رات �, وا�¤ ��دی� ہے �ہ یہ رات ر��Wن �ے �ہ��ہ ��ں ہ,-. ہے              

4��6- 
2�ہ ا���� ���S-� ہے ' /

ــM�ْنُ  � ــcِ اْ�ُ  �Sِ ــِ]َل ــِ�َي ُأ2 ــ�Wََن ا�� ) �١٨:�ة *ــ,رة ا�X ــ  (� 8َــْ�ُ� َرَ�

qر��Wن �� �ہ��ہ ای' �����A �ہ��ہ ہے �d ��ں M�i ن ���ـ�     ���

��اس �,  "�2زل ��� ��1  R   ر��ں�دیـ� �1ـ�     *,رۃ ا� ـ�� Aو�ـ�� �یـ[�

"ہے
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ی6�ـ. ہـ� 2ـے اس       ) "١:*ـ,رة ا� ـ�ر    (�ِإ��2 َأ2َ]ْ�َ��ُ� Sِ: َ�ْ�َ�ـaِ اْ�َ ـْ�رِ      �

"M�iن �, i y8�ر��ں �2زل ���

Gے ا�ـ>(ف اورا8ـ>�Xہ �ـ�i. 2ہـ�ں رہ       ان وا�¤ د\G% �ے ہ,-ے ہـ,      

�ـ�رہ 8ـ�X6ن �ـ. رات ہـے                R ر*ـے �ـ�اد�ہ ���ـۃ ا� � �-�d.   رہ�ـ�R 

�X68ن �ـ� روزہ اوررات �ـ. !Xـ�دت �ـ�. 5ـ�Q¤ ا��دیـh *ـے             

�ـ� *ـ�A *ـے            -���A 2ہ�ں �ا�X>ہ ��ہ 8ـ�X6ن �ـ�ں �&Pـ�ت روزہ ر�

���A ہے ��&� ��. �ـ�ص دن �ـ. -`ـ��� ��2ـ� 5ـ�Q¤ 2ہـ�ں                 

. ہے


:< ال �Sہے ؟ RQ> 
Q[Sے روزے رS ن
a رے @?7

 روزے ر��ـ�ے    �X68ن �ے �ہ��ـہ �ـ�ں زیـ�دہ *ـے زCـ�دہ           -:d,اب

��>yQ ہ�ں ، ��یh ��ں ���ن ��� ��1ہے �ہ X2. �5. ا
 !��ہ             

: و*�� *�رے �X68ن �ے روزے ر��� ��-ے -�ے 

�ہ� ���ن ��-. ہ�ں �ہ ! .��6- 
: ام *�	ہ ر�: ا

 )    ! 
�ـ. ��ـ. دو �ـ�ہ       �ـ�ں 2ـے X2ـ. 5ـ�. اX� ,ـہ و*ـ�� �ـ��

   
ــ�&� Mپ 5ــ�. ا ــ� ، � �ــ,Gے 2ہــ�ں دی& ���ــ�% روزے ر��>ےہ

۔ ) !��ہ و*�� �X68ن �, ر��Wن �ے *�-� �(ی� ��-ے -�ے 

    �X	2 hی�� �	ا���( *ـ�� ا�ـ, داود �ـ�ی2 h	Xـ�           ) ٢٦٠٢٢( ��

٢٣٣٦ (  �X	2 hی�ہ �d�� ��ا ��۔  ) ١٦٤٨( *

x اس ��: �ح ہ�ں اورا�,داود �ے ا�_�ظ �

X2. �5. ا
 !��ہ و*�� R,رے *�ل �ـ�ں �ـ�. ��ـ. Rـ,رے            ( 

�ہ��ے �ے روزے 2ہـ�ں ر��ـ>ے -�ـے ، �ـ�&� 8ـ�X6ن �ـ, ر�ـ�Wن                  
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( !(�ہ ا�2�X. ر�	ہ ا
 -��6. 2ـے 5ـ�Q¤ ا�ـ,داود     ) *ے �(-ے   

��ں ا*ے �i ¤�Q5ار دی� ہے ۔  ) ٢٠٤٨

��ا اس ��یh �ے ��ہ� *ے یہ. ��6,م ہ,-� ہے �ہ X2. 5ـ�             � .

ا
 !��ہ و*�� R,را �X68ن روزہ ر��� ��-ے -�ے ۔ 


دی3 ��ں یہ !]M وارد ہـے Sـہ eپ �ـ�M ا� /��ـہ                Jا �j�&


 �S^ے ^]ےا�PS ای
م و<�� @?7
ن Sے [Sروزہ ر 
S ۔ 

ام *ــ�	ہ ر�ــ: ا
 -6ــ��. !�ہــ� ��ــ�ن ��-ــ. ہــ�ں �ــہ �ــ�ں 2ــے  

�ہـ� *ـے X2ـ. 5ـ�. ا
 !��ـہ و*ـ��                 ! .��6- 
!��Gہ ر�: ا

:  روزوں �ے ��رے ��ں دری�AS ��� -,وہ �ہ�ے ���ں �ے

�ے ��ـ>ے -ـ, ہـ� �ہ>ـ�ں �ـہ               ( �Mپ �5. ا
 !��ہ و*�� روزے ر�

Mپ -, روزے ہ. ر��>ے ہـ�ں ، اورdـM yپ 5ـ�. ا
 !��ـہ و*ـ��                  

روزہ /�,ڑ-ے -, ہ� �ہ>ے �ہ اب 2ہ�ں ر���ں 1ے ، ��ں 2ـے X2ـ.              

دہ �ـ�.   �5. ا
 !��ہ و*�� �, 8ـ�X6ن �ـے �ہ��ـہ *ـے زCـ�              

eپ <ـ
را   اور�ہ��ہ ��ں زCـ�دہ روزے ر��ـ>ے ہـ,Gے 2ہـ�ں دی&�ـ� ،               

7
ن ہM روزہ رS]ـ�ے ^]ـے ، eپ �ـ�M ا� /��ـہ و<ـ��                ?@


 �S^ے ^]ے      ا�PS ای
م @?7
ن ��ں   [Sـ���   )  روزہ ر� ����

۔  ) ١١٥٦( J*ی3 )��7 

!�	�ء ��ام ان دو2,ں ��یP,ں �, d	ـ| �ـ�2ے �ـ�ں ا�ـ>(ف �ـ�-ے                

: ہ�ں 

� !�	�ء   ���ام -, �ہ>ے ہ�ں �ہ یہ او�iت �ے �`>�� ہـ,2ے �ـ.             �

�ـ�ا ��ـ� *ـ��,ں �ـ�ں -ـ, X2ـ. 5ـ�. ا
 !��ـہ                     � ، ��وdہ *ـے-
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و*�� *�را �X68ن ہ. روزہ ر��ـ� �ـ�-ے -�ـے ، اور�6ـ¯ *ـ��,ں                

��ں �X68ن �ے ا��P ای�م روزہ ر��>ے -�ے ۔ 

�8 ا�� ��ز ر�	ہ ا
 -��6. 2ے یہ. ا�>��ر ��� ہے ۔ 

 / ١٥(  S>ـ�و� ا�ـ�� ا�ـ� �ـ�ز ر�	ـہ ا
 -6ـ��.               دی&��ں ��	ـ,ع  

۔  ) ٤١٦

� دو*�ے !�	�ء ��ام �� �ہ�� ہے �ہ �: اور�

X2. 5ـ�. ا
 !��ـہ و*ـ�� ر�ـ�Wن ا�	Xـ�رt �ـے !ـ(وہ �ـ�.                  

اور�ہ��ہ ��ں R,رے �ہ��ہ �ے روزے 2ہ�ں ر��>ے -�ے ، ا2ہ,ں 2ے            

ــ�تام *ــ�	ہ ر�ــ: ا
 -6ــ��. !�ہــ� وا�ــ. �ــ�یh �ــ, اس   ــ�  � R 

���             Rن ہے ، اور&�ـ
7?@ �PSہ اس <ے ��اد اS ہے 
�S ل 


�' ہے Sہ .ـ} Sـ �6 @ـS �lـ�M �ہ�Qـہ                . 
QہS ں یہ��


 ہےSہ اس )ـے ��jـ-              ^
. 
��ں ا�PS ای
م روزے رS]ے ^  Sہ

�ہ�Qہ Sےروزے رS]ے ۔ 

: ���S ا�� ��� ر�	ہ ا
 -��6. �ہ>ے ہ�ں 

                
!��Gہ ر�: ا
 -6ـ��. !ہ�ـ� وا�ـ. �ـ�یh ام *ـ�	ہ ر�ـ. ا

�ہ� �. ��یh �. ��اد ���ن ��-. ہـے �ـ�یh ام *ـ�	ہ          ! .��6-

X2. �5. ا
 !��ہ و*�� ر��Wن �ے !(وہ ��.         ( ��ں ہے �ہ    

اور�&	ــ% �ہ�ــ�ے �ــے روزے 2ہــ�ں ر��ــ>ے -�ــے Mپ 8ــ�X6ن �ــ,   

۔ ) ر��Wن �ے *�-� �(-ے -�ے 
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ا�ـ
م ^��ـYZ     ،   ی6�. اس �ـے ا��Pایـ�م �ـے روزے ر��ـ>ے -�ـے            

   ( M&
?^ �
&M <ـے )+ـ-       ر�Jہ ا?^ �ے ا!� �7
ر� ر�Jہ ا


 ہے Sہ وہ Sہ�ے ہ�ں �S :

oSم /�ب ��ں یہ .
�' ہے Sـہ .ـ} Sـ �6 �ہ�Qـہ Sـے اPSـ�                  


�ے Sہ اس )ے a را �ہ�Qـہ روزہ              . 
ای
م روزے رS]ے ^  یہ Sہ

رS]ے ۔۔

: اورX�x. ر�	ہ ا
 �ہ>ے ہ�ں 

ا*ــے اس Rــ� �Q	ــ,ل ��ــ� �d*ــ&>� ہے�ــہ X2ــ. 5ــ�. ا
 !��ــہ 

� �6¯ او�iت R,رے 8ـ�X6ن �ـےروزے ر��ـ>ے -�ـے اور�6ـ¯              و*�

او�iت ا��Pای�م روزے ر��>ے

 -� �ہ یہ ���ل �R�ا 2ہ ہ, �ہ �X68ن �ـے روزے ��ـ. ر�ـ�Wن �ـ.                  

.�xح واyd ہ�ں

�� ���S ا�� ���ر�	ہ ا
 -��6. �ہ>ے ہ�ں R :


ت ہM ���� ہے ۔ ا هـ ! Mہ�aاور

7
ن Sـے روزے    ی?M�� M7( MQ ا� /��ہ و<ـ�� aـ رے @ـ          ?


 �S^ے ^]ے   [Sـہ ذیـ%        )ہ�ں رdر�� �ـ�یh *ـے      ، اورا2ہ,ں 2ـے �

: ا*>�\ل ��� ہے 

�ہ� ���ن ��-. ہ�ں �ہ ! .��6- 
: !��Gہ ر�: ا

���ے !�� ��ں 2ہـ�ں �ـہ ا
 -6ـ��. �ـے X2ـ. 5ـ�. ا
 !��ـہ               ( 

�. ای' ہ. رات ��ں R,را M�iن ���� �ـ>� ��ـ�               � .�X� و*�� 2ے



٣٨

    �* '- ¤X5ن         ہ, ، اور�Wڑه>ے رہـے ہـ,ں ، اورر�ـR ز�	ر� رات ہ. 2

5ـ�Q¤  ) �ے !(وہ ��. اور�&	% �ہ��ہ �ـے روزے ر��ـے ہـ,ں             

 �X	2 hی�� ���۔  ) ٧٤٦( �

�ہ	� ���ن ��-ے ہ�ں �ہ ! .��6- 
: اور ا�� !�Xس ر�. ا

X2. �5. ا
 !��ہ و*�� 2ے ر��Wن �ے !(وہ �ـ�. اور�ہ��ـہ     

      ̀ � ¤�Q5 ے ۔� ) ١٩٧١( �ر� ��ی2 h	�X    �ے�&	% روزے 2ہ�ں ر�

 �X	2 hی�� ���� ¤�Q5 )۔  ) ١١٥٧

�ہ� �ـ.           ! .��6- 
ا��م *��� ر�	ہ ا
 -��6. ام *�	ہ ر�: ا

: ��یh �. �8ح ��-ے ہ,Gے �ہ>ے ہ�ں 

ی6�. دو2ـ,ں �ہ��ـ,ں �ـے       ) �X68ن �, ر��Wن *ے �(-ے -�ے       ( 

                    
روزے ر��>ے -�ے ، اس *ـے �ـ�ہ� ہ,-ـ� ہـے �ـہ X2ـ. 5ـ�. ا

ــہ  ــے روزے ر��ــ>ے -�ــے      !�� ــ,رے 8ــ�X6ن � R و*ــ�� �jــ� & ،


دی3 اس Sے #oف د�&M^�S R ہ�ں ، اس &�ے           Jا Y�>دو

                 Mـ�� Mـہ )7ـS 
7
ن �a ��� ل �Sـ
 .ـ
�ے dـ?@ �PSا<ے ا

ا� /��ہ و<�� @?7
ن ��ں ا�PSای
م Sے روزے رS]�ے ^]ے          

، d ی
 Sہ aـ را @ـ?7
ن ہـM روزے رS]ـے ہـ ں اورa]ـ� ا<ـے          


ن <ے �o^ے ^]ے w۔ ا هـ ر�

ا�1 یہ �ہـ� dـ�Gے �ـہ 8ـ�X6ن �ـ�ں زCـ�دہ روزے ر��ـ�ے �ـ�ں ��ـ�                     

�&	A ہے ؟ 



٣٩

اس �ــ� dــ,اب دی>ےہــ,Gے �ــ��S ا�ــ� ��ــ� ر�	ــہ ا
 -6ـــ��.        

اس ��ں او�. -,وہ. ہے d,ا��م 2��G. اورا�,داود 2ے         : �ہ>ےہ�ں

: روایA ���ن �. ہے اورا�� �]ی	ہ 2ے ا*ے �Q5¤ �ہ� ہے �ہ 

      
�ہ	� ���ن ��-ے ہ�ں ��ں 2ـے ا
         ا*��ہ �� زی� ر�: ا! .��6-

-��6. �ے ر*,ل �5. ا
 !��ہ و*�� *ے �ہ� ، اے ا
 -6ـ��.          

ــ�ں �ــ�.     ــ�ے روزے 8ــ�X6ن �ــ�ں ر��ــ>ے ہ <d پM ــے ر*ــ,ل�

اور�ہ��ہ ��ں ا-�ے روزے 2ہ�ں ر��>ے ؟ 

یہ ای�� �ہ��ہ ہـے dـ�   : ( X2. �5. ا
 !��ہ و*�� 2ے ���Sی�       

    d,8&�ر ہ�� A�_¢ ن �ے �����      ��ں �,گ�Wاورر� ydر,d ے ہ�ں-�

ہے ، یہ ای�� �ہ��ہ ہے �d ��ں ا!	�ل رب ا���6	�� �ـ. xـ�ف                

�� ��-� ہ,ں �ہ ��ـ�ے ا!	ـ�ل روزے               �R ے ہ�ں ، ��ں یہ-�d ےG��اٹ

�� ا�,داود ۔ ) �. ���A ��ں اٹ��Gے �G�dں * ، :G��2 ��*

           :G��2ـ ��* ¤�Q5 ��6. 2ے- 
 ) ٢٢٢١( !(�ہ ا�2�X. ر�	ہ ا

ا\*(م *,ال وd,اب.ں ا*ے ��� �iاردی� ہے ۔ وا
 ا!����


Q[Sں روزے ر�� �#e ےS ن
7?@

7
ن Sے!?* روزے رS]ـQے .ـ
�' ہـ�ں ،    : < ال?@ D:( 
�S


 ہے Sہ )M�� M7 ا� /��ـہ و<ـ�� )ـے           Q> ہ ��ں )ےj( �S


ی
 ہے ؟��N �Q� ے <ےQ[Sے !?* روزہ رS ن
7?@ D:(

�ہ ���ن �ـ�-ے ہـ�ں �ـہ ر*ـ,ل              : d,اب  ! .��6- 
ا�,ه�ی�ہ ر�: ا

: ا��م �5. ا
 !��ہ و*�� 2ے ���Sی� 



٤٠

 )  68 ��2 yd ,��� ا�,داود �ـ�ی�X (  hن ہ,G�dے -, روزہ 2ہ ر�*

  �X	2 )٣٢٣٧ (     �X	2 hی�ہ �d�� ��ا ���� -��ـ��    ) ١٦٥١( **

!(�ـہ ا�Xـ�2. ر�	ـہ ا
 -6ـ��. 2ـے 5ـ�Q¤              ) ٧٣٨( ��ی2 h	Xـ�    

��ں ا*ے �i ¤�Q5ار دی� ہے ۔  ) ٥٩٠( -���� 

�ے         ���ا یہ ��ی�X68 ��2 hن ی6�. *,�ہ �X68ن *ے روزہ ر��

 �| ��-ـ. ہـے ، �ـ�&� اس �ـے !ـ(وہ اوردو*ـ�� ا��دیـh           *ے �

��ں روزہ �� d,از ��. ��>� ہے ذی% ��ں ہ� /�� ای' ا��دhC ذ�ـ�               

: ��-ے ہ�ں 

ا�,ه�ی�ہ ر�ـ: ا
 -6ـ��. !�ـہ ��ـ�ن �ـ�-ے ہـ�ں �ـہ ر*ـ,ل ا�ـ�م             

: �5. ا
 !��ہ و*�� 2ے ���Sی� 

 )            � ، ,��&� وہ  ر��Wن ا�	�Xرt *ے ای' ی� دو دن Rہ�ے روزہ 2ہ ر�

�ـ� /ـ�ہ�ے                  �� �) R,d �`8ہ�ے روزہ ر��>� رہ� ہـے ا*ـے روزہ ر�ـ

     �X	2 hی�ر� ��`� ¤�Q5 )١٩١٤ (         ـ�X	2 hC�ـ� ���ـ� ¤�Q5 )

۔  ) ١٠٨٢

                  Aد\�ـ�R ـ,ازd ے �ـے�یہ �ـ�یh 2ـ�� 8ـ�X6ن �ے�6ـ� روزہ ر��ـ

ہے &��j �ـ�ف اس @ـS �lے&ـ�ے .ـ  /
د^ـ
 روزہ              ��-.  

 وہ �aـ�    رS] رہ
 ہے �S oPـ�M @ـS �lـM /ـ
دت ہـے Sـہ               

                  
اور.�?�ات Sـ
 روزہ رS]�ـ
 ہـے یـ
 a]ـ� ایـ� دن روزہ رS]�ـ


 ^  اس Sے &�ے .
�' ہے ۔ �[Sاوردو<�ے دن )ہ�ں ر

�ہ� ���ن ��-: ہ�ں �ہ ! .��6- 
: !��Gہ ر�. ا



٤١

ر*,ل ا��م �5. ا
 !��ہ و*ـ�� - �یXـ� Rـ,را 8ـ�X6ن ہـ. روزہ                ( 

�¤ �`ـ�ر�  یہ ���� �ے ا�_�ظ ہ�ں دی&��ں 5ـQ       ) ر��� ��-ے -�ے    

 �X	2 hی�١٩٧٠( � (  �X	2 hC�� ���� ¤�Q5 )۔  ) ١١٥٦

: ا��م 2,و� ر�	ہ ا
 -��6. �ہ>ے ہ�ں 

�ہ� �� یہ �ہ�ـ� �ـہ    ! .��6- 
ر*ـ,ل ا�ـ�م 5ـ�.    ( !��Gہ ر�: ا

ا
 !��ہ و*�� R,را 8ـ�X6ن ہـ. روزہ ر��ـ>ے -�ـے ، اوراس �ـ�ں       

<ے Qg* ای� دن g] ڑ �S <ـ
را @ـ?7
ن ہـM روزہ رS]ـ�ے              

، دو<ــ�ا .��ــہ aہ�ــے SــM @ــ�ح ہــے ، اوراس SــM ) ^]ــے 

 RJ
Cو
7&
 ہے ا هـ ۔ ہے Sہ �Sہ <ے ��اد �

�ے Rـ� د\�ـA ��-ـ.               ���ا یہ ��ی�X68 ��2 hن �ے �6� روزہ ر��

ہے ��&� �5ف اس 8`� �ے��ے d,��2 *ے Rہ�ے ��. روزہ           

ر�� رہ� -�� ۔ 

: اس ��ی�R h !	% ��-ے ہ,Gے �6S�8,ں �� �ہ�� ہے �ہ 

�ـ� dـ�G] ہـے                    2��� �X68ن �ـے �6ـ� 5ـ�ف اس �ـے �ـ�ے روزہ ر�

�� Rہ�ے 2ـ�� �ـ�ں dـ�           R ے �. !�دت ہ, ی����d �. روزہ ر�

2ے روزے ر���ں ہ,ں ۔ 

�ـ. یہـ. ہـے ��,2&ـہ �ـ�یh �ـ�ں                  � ¤�Q5 اہ% !�� �ے ہ�ں �Pا�

2ہ. -�Qی� �ے ��ے ہے ۔

 �� �ہ�� ہـے �ـہ یہـ�ں 2�Rہـ. -Qـ�ی� �ـے       – �P( روی�2. –اور�6¯  

 2ہ�ں ��&ہ ��اہA �ے ��ے ہے ۔ ��ے



٤٢

ــ�ب ا�	�	ــ,ع : دی&�ــ�ں  ــ�ر�   ) ٤٠٠-٣٩٩ / ٦( �> Xــ>¤ ا� S )٤ / 

۔  ) ١٢٩

: ا��م 2,و� ر�	ہ ا
 -��6. ری�ض ا������Q ��ں �ہ>ے ہ�ں 

�X68 ��2ن �ے �6� ر��Wن *ےای' یـ� دو دن Xiـ% روزہ ر��ـ�ے            

 ��&� �d 8ـ`� �ـ. روزہ ر��ـ�ے �ـ.      �. �	�A62 ��ں ��ب   

ت ہ, ی� وہ Rہ�ے *ےر�� رہ� ہ, اور�X68 ��Mن �ـ, ��ـ. *ـ�-�                !�د

              [Gـ�d ہ,اس �ے ��ے �<��(�2 /�ہے ی� وہ d	�6ات اور��R �� روزہ ر�

۔  ) ٤١٢( ہے ۔ ا هـ دی&��ں ری�ض ا����Q_5 ��Qہ 

ــ* روزہ       ــ:D @ــ?7
ن Sے!? ــے ) ــ�ام ) S ء
ــ ــ ر /�� اور.�ہ

<ے)ہM وا&J M*یD�?C  S 3 ��ار دی
 ہـے ، &]ـZا وہ اس         


 aـ� Sہـ�ے ہـ�ں Sـہ )ـ:D @ـ?7
ن Sـے !?ـ*روزے رS]ـQے                   Q!

��jوہ )ہ�ں ۔ 

: ���S ر�	ہ ا
 -��6. �� �ہ�� ہے 

2ـ�� 8ـ�X6ن �ـے �6ـ� 2_�ـ. روزے           : d	ہ,ر !�	�ء �ہ>ےہ�ں �ہ     

�� G�d] ہ�ں ، اوراس �. 2ہ. ��ں وارد 8�ہ ��یh �ـ, ا2ہـ,ں          �ر�

             ��ہے �ہ یـہ    2ے ��i ��6ار دی� ہے ، ا��م ا�	� اورا�� ���6 �� �ہ

�&�ے ہے ۔ ا هـ S>¤ ا��Xر� ۔اس ��یh �ـ, 5ـ��6 �ہـ�ے وا�ـ,ں                 �

��ں ا��م ��� . اور ا��م �Qxو� ��8% ہ�ں ۔ 

ا�� i�ا�ہ ر�	ہ ا
 -��6. 2ے ا�	��ـ. �ـ�ں ��ـ� اس xـ�ح �ہـ�                 

� ی,ں �ہ� ہے : ہے �: ا��م ا�	� 2ے اس ��یh �ے ��رہ ��ں �



٤٣

�ں !X�ا���	� �ـ�    یہ ��یQ� h_,ظ 2ہ�ں ، ہ� 2ے اس �ے ��رہ �          

�� -,ا2ہـ,ں 2ـے ا*ـے 5ـi ¤�Qـ�ار دیـ� اور2ـہ ہـ.             /,R ے* ����

ا*ے ���ے ��ے���ن ہ. ��� ، ��&ہ اس *ے ��>ے -�ے ۔ 

!(ء � ہ ہے اس �. ا��دیh ��ں *ـ,اGے         : ا��م ا�	� �ہ>ےہ�ں    

اس ��یh �ے ا2&�ر 2ہ�ں ۔ ا هـ 

� وہ !(ء �� !Xـ�ا���	� اس �ـ�یh �ـ, اRـ�ے وا�ـ     : !(ء �,ن ہے    

�ہ *ے ���ن ��-ے ہ�ں ! .��6- 
: *ے اوروہ ا�,ه�ی�ہ ر�: ا

ا!ــ� �ــ�� ر�Jــہ ا� ^?ــ
&M )ــے ^]ــZی} ا&ــ��Q �ــ�ں اس   

             

 . اب دی�ے ہـ �ے SہـS ے وا& ںQار دی�� D�?C  S 3ی*J


�- یہ ہے Sہ J
� 
S �. ، ہے :

 Sـ
   یہ J*ی3 ���� اور���� SـM @ـ�ط aـ� ہـے ، اور/ـoء              

3 ��ں �*ح @�
ر )ہ�ں ہ dـ
       اس J*ی3 ��ں ^�Wد اس J*ی     

، j( �Sہ /oء n+ہ ہے ، اورا�
م ���� ر�Jہ ا� ^?ـ
&M )ـے              

               MـS Rدیـ3 روایـ
Jا Mـ> Rہـ! MS ں اس�� ���� MQaا

ہ�ں . Sہ اس <o/ *Qء /� ا!�ہ /� ا! ه�ی�ہ <ـے ہـ�ں ،               

          �
ت )ے )M�� M7 ا+n . ں ہ�ں��Q> Mے ای�> Rاور!ہ

�ـR )ـے ا<ـے      /��ہ و<�� <ے ��Wـ�د !�ـ
ن SـM ہـ�ں اورا           


 ہے ۔ �S M[! -�/�a ے ہ �ے اس^�S 7 ل�

�� وہ �ہ>ے ہ�ں R :

اور �X68ن �ےروزوں وا�ـ. ا��دیـh �ـے �ـ�رہ �ـ�ں �6ـ�رض ہـ,2ے                

�����ل ���Q5 �2¤ 2ہ�ں ��,2&ہ ان ��ں �,G: ��6ر�ہ 2ہ�ں ہـے ،             



٤٤

   ���,2&ــہ وہ ا��دCــR hہ�ــے 2ــ�� �ــے دو*ــ�ے 2ــ�� �ــے *ــ�-

     2�d ے�ے وا�ے روزوں �Rد\�A ��-.     اور�X68 ��2ن ��ں !�د-� ر�

اور!(ء وا�. ��یh اس �Rد\�A ��-. ہے �ہ ��2 8ـ�X6ن           ہے ،   

 ،  �ے �6� d,8`� !	�ا روزے ر��ے اس �. ��ے �	�A62 ہـے           

��2ہ !�د-� اور2ہ ہ. R,dہ�ے ��2 �ـ�ں روزے ر��>ـ� ہـ,ا  دو*ـ�ے       

�2)� �-�* .� /�ہے ۔ اهـ ��2 �, �

 8ـ�X6ن �ـے �6ـ� روزے        �8 ا�� ��ز ر�	ہ ا
 -��6. *ے 2ـ��        

�ے وا�. 2ہ. �. ��یh �ے ��رہ ��ں *,ال ��� ��1 -, ان �ـ�      �ر�

 ��: d,اب -

ــہ        �o/ M�
ــ ــ
رے !] ــہ ہ� S 
ــ� ــے .� ــ��� ہ ــ*ی3 � J ــہ ی


�ــ�ا&*ی� ا&7ــ
)M ر�Jــہ ا� ^?ــ
&M )ــے Sہــ
 ہــے ، اوراس (

J*ی3 <ے �ـ�اد یـہ ہـے Sـہ )ـ:D @ـ?7
ن Sـے !?ـ* روزے                   

�l �ہ�Qــہ Sــے رS]ــQے @ــ�وع Sــ�ے .ــ
��ں ، &ــ��j . @ــ


را �ہ�Qہ ہـM روزے رS]�ـ
 ہـے ^ـ  وہ              >
ا�PSای
م ی
 a]� ^+�ی7

<��a -�/ �a RQا ہے ۔ ا هـ 

 / ١٥( دی&��ں ��	ـ,ع S>ـ�و� ا�ـ��¤ ا�ـ� �ـ�ز ر�	ـہ ا
 -6ـ��.                 

۔  ) ٣٨٥

اور�8 ا�� !�P	�� ر�	ہ ا
 -��6. ری�ض ا�ـ�����Q �ـ. 8ـ�ح             

: ��ں �ہ>ے ہ�ں 

�. ہ, -, ا      � ¤�Q5 hی�ـ�ی� �ـے �ـ�ے        ا�1 �Q- .س �ـ�ں وارد 2ہـ

2ہ�ں ��&ہ �5ف ��اہA �ے�ـ�ے ہـے ، �dـ�� �ـہ �6ـ¯ اہـ% !�ـ�                   

ر�	ہ� ا
 2ے ��. ای�� ہ. ا�� ��� ہے ، ��&� dـ� �ـ. روزہ                



٤٥

�ے �. !�دت ہ, وہ روزہ ر�� *ـ&>� ہـے /ـ�ہے 2ـ�� 8ـ�X6ن                 �ر�

�ے �6� ہ. ��,ں 2ہ ہ, ۔ ا هـ 

 ��Qں �8ح ری�ض ا������ ) ٣٩٤ / ٣( دی&

�� یـ� -ـ,     : ب �� �(5ہ یہ ہ,ا �ہ       d,ا��X68 ��2ن �ے �6� روزہ ر�

�| ��� �1ـ� ہـے ، �ـ�&� d,8ـ`�                  � �R ���� -�Qی� �. �R ی� Aاہ��

!�د-� ر��>� ہ, ی� Rہ�ے ��2 �ـ, 8��Mـ�X6ن �ے*ـ�-� �(Gـے اس                

-�ےG�d] ہے ، وا
 -��6. ا!��

�ے *ـے             ا�ور اس 2ہ. �. �&	A یہ ہے �ہ ����% روزے ر�

ے �ہ ر�ـ�Wن ا�	Xـ�رt �ـے روزے ر��ـ�ے �ـ�ں �	ـ]ور�             ہ,*&>� ہ 

G�dMے ۔ 

ا�1 یہ ا!>�اض ��� G�dے �ہ ا�X68 �1ن �ے �8وع *ے ہ. روزے             

�ے -, اس ��ں اور��. ز�Cدہ �	]ور� �R�ا ہ,1: � !

d,8ـ`� 8ـ�X6ن �ـے 8ـ�وع *ـےہ.      : -,اس �� d,اب ہے �ـہ     

�� �R ا              � .� �d ہے �-�d �� ہے وہ روزے �� !�د� �<�س روزے ر�

�( !�. �iر� �ـ� �ہ�ـ�   �. �� A ��ں �	. �R�ا ہ,G�dے 1. ۔   

یہ�ں �R 2ہ. -�]یہ �ے �ـ�ے ہـے ،ا�ـA ا*ـ(��ہ Rـ� �ہ��ـ�2.          :ہے  

اورر�	A ہے �ہ �ہـ�ں وہ �	]ورہـ, ��ر�ـ�Wن ا�	Xـ�رt �ـے روزے               

�ے �� �} ادا 2ہ ��*&�ں اوران ��ں *�>. �Rـ�ا ہ,dـ�Gے ،              �ر�

ہـے وہ -ـ,روزوں �ـ�    ��&� R �`8,d,رے �X68ن �ـےروزے ر��>ـ�       

!�د� �� /&� ہے ، �d �ـ. ��ـ� Rـ� اس *ـے یـہ �ـ� A زاGـ%            

)ابا\*(م *,ال وd,  (    وا
 ا!��ہ,G�dے 1. ۔ اهـ



٤٦


ت)ج(/*! MS ن

 رّد�
ہ @?7j(اورا
��رہ,یں �X68ن �ـ.     ) ا�	��%( ا�� ا��Qج ر�	ہ ا
 2ے     !(مR ں��

  y8، ا*�اء y8   ,ں �ـ�ں   ، و��6اج�و¢��ہ �. ��� yG�¢ر y8

 ��!�ت �ے ��رے ��ں �ہA ہـ. -_ـ��% *ـے رو8ـ�.       4ہ,2ے وا� 

ڈا�. ہے �]ی� 2�d&�ر� ���#ے اس �. �xف رd,ع ��� dـ� *ـ&>�              

ــہ  ــے ا�X>ـ ــ}  ہـ ــے �>�6ـ ــ. رات *ـ ــ�X6ن �ـ ــ�ره,یں 8ـ �ـR  �ــ �ـ/ 

.��ہ,ر��!>,ں �, ذی% ��ں ذ����� �d رہ� ہے

١- 
(
��رہ �X68ن �.  -��7<�
ن .R ں!,ر-�, رات�  pده p*

�� اور�,X8,و��' اپ ���ے �ے �Rد1. �� ���ہ�ہ ��-. ہ,�Gں          

، �Xi*>�ن �d-. ہ�ں   �ٹ���G,ں �ے *�-ہ  �, ں اور  ا�1�>،,ں/�ا¢

�,ل و�>�8ے �. �2رو��2ز/ڑه�-. ہ�ں    Rـ�  اور�ـ�دوں *ـے     ،اور�Rا

�ــ. �ــ�ادوں �ــ. -&	�ــ% �ــ�   Rــ�ں اوران *ــے ا د��ڑا*ــ��-. ہ

  .-�� .� اور!�Gـ�ہ   .,d�2 �!�8ـ�G]اور��ام ہـے     ہ�ں X����  dہ �

�ہ� �. ��&�و���6 روایA *ے ��R A&ڑ-ـ. ہـ�ں    ! 
ر�. ا

d�	�ں وہ X2. 4�5 ا
 !��ہ و*�� �. -(ش �ـ�ں 2&�ـ.              

Xd&ہ 5ـ�Q¤ روایـA     . اورRM&, � �| �ے �Xi*>�ن d,��R,د �G�Rں       

ــ�ہے   ــ� ذ� ــ�ہ � ــ�ں ��ی ــ�ے ��ــ.   ،� ــ, وی ــ#ے - ــ,ں ���  اور!,ر-

رت �ـ� �&ـ� 2ہـ�ں ہـے اور�ـ�ص �ـ��ے             �Xi*>�ن �. زیـ�   �8!�

�ہ �ـ� دورہـے اور2ـ�� و��ہ�ـہ و�ـے �Rد1ـ.               <S,d دہ دور��ں,d,�

��ں ��دوں �ے *�-� ا�>(ط ��-ے ہ,Gے �2�d �ہ�ں �� دی� ہـے        

. اور�ہ�ں �. *�A ہے

ــ�وں    -٢ ــ d]�وں <ــڑS ں �7 S رات Mــ S ن
ــ*رہ @ــ?7 Qa

ــ ں�ــ�c*وں ــ
 اور �ــ�ں در#� (�S گ رو@ــ�e  ں
 �gا�ــ



٤٧


 ود�ے(o.  d          ,گ �ـM,d ہے A!�� ں �. ای��د ��دہ,�*,��,

ــ�,ر��-ے -�ــے اورا*&,رو8ــ� ���ے  ــ� رب - �Rــ� ا*ــ&. اd,R 

 *y *ـے Rہ�ـے       i�� �. رو8�. �. ا�>�ا     اس.��-ے -�ے 

  .G,ن �ــ. –��ا�&ــہ �ــے ز��2ــہ �ــ�ں ہــ�X6اس ز��2ــہ �ــ�ں 8ــ

��رہ,یں رات �, ای' �X>�!�2ہ      R)   ـ�ز	ـ�-.    ) ہـ]ار� 2d .ڑهRـ�ز	2

یـA اہ>	ـ�م ��ـ� �d-ـ� -�ـ� ��ا�&ـہ Rہ�ـے        -�. اورا*&ے �ـ#ے 2ہ�    

��,*. ��ہy ر��>ے -�ے اورMگ ��ـ,س �ـ� �X6ـ,د ہـے اس            

                 .��xح ا2�,ں 2ـے iـ�ی� �ـ�ہy �ـ. �XQـA �ـ�ں Mگ �,رو8ـ

-اور/�ا¢�ں �. 5,رت ��ں ا*(م �� ��. ای' �68ر�iارد یـ�ی�          

) �´�_ہ �8ہ و�4 ا
 �Q�ث دہ�,� ��ۃا
 ا����Xہ دی&�#ے (

 ���S-ے ہ�ں �8 ا�� ا��6�.اور

�ــ���وں �ــ�ں �,8ــX,�. دهــ,2. ر��ــ�ے �ــ� *ــy *ــے  "

  .�Qہ�ے رواج یR '             ـ� Aـiـہ و_���,d ـ. 2ـے دیـ�&��� ���� ���

 �–&� � �� ��,*�A �� ا���ء -��       * اس *ے ا   �وزی�ودر��ر� -

�qaeag��W�)�@��

:�ہ�6¯ �´ر��� 2ے �&�� ہے 

���&�,ں 2ے ہ�رون ر�8� �, ��,رہ دیـ� -�ـ� �ـہ �X6ـہ 8ـ�ی�                "

� �� �5ف یہ -�� �ہ     -�ں �,X8, وا�. ا��2ٹ�. ر��. G�dے     �

�ے *ے �ـ�2,س          ��. !��� !�Xد-��ہ,ں ��ں Mگ ر�Rن ا�	���

ہ,ں اورا*ے رواج دیں اوراس �xح رS>ہ رS>ہ ��,*�X�¢ �� Aہ           

 ہ�رون ر�8� �yd , ان �. *�زش �ـ� ا�ـ��س ہـ,ا         –ہ,G�dے  

"-�ڈا\�| i	| � 2ے ���&�,ں �� iاس-,



٤٨

�ـ�رہ     R ح�x .*ٹ��ـہ ��2ـ� یـہ           اRـ�ز� و� ¡-M,ن �ـ�X68ـ   yـ* 

ہ��ؤں �. رام 2,�. ودی,ا�. اور!����G,ں �. ��*ـ	� ڈے         

 2 ��4 ہے �. 

���ڑوں *ے �d�ے �Rُہے دی,ا�4R ٹ��ہR

y8 ��ات ��ں R,ر� ہے اس �. 2 ��4

��ں اس -	�8ے ��ں ��-� ہ,ں -�� ���8 8	�ر

���ع و�iر، ���ع !	% ،���ع ��ل 

٣-S ن

Qa  �J*رہ @?7(
ja ہ

�� �ـہ اس دن Mپ 5ـ�4 ا
 !��ـہ و*ـ�� �ـے                 �اوریہ ! ��ہ ر�

د2�ان ��Xرt 8ہ�� ہ,Gے -�ـے -ـ,Mپ �ـ, ��ـ,ہ ��(یـ� �1ـ� -�ـ�                  

�ـ�  یـہ  )  ا*�#ے ہ� ��. ا*. �,8. ��ں ای�� ��-ے ہـ�ں    

1�ڑت اور�,د*��>ہ �iہ ہے d�ے 2ہ�یA ہ. S`�*ـے ��ـ�ن           

 -,ا��وا6iـہ     اورا�1�_�ض ��Qل -���� ����ـ� dـ�Gے        ��� �d-� ہے  

 �5. ا
 !��ہ و*�� �ے د2�ان       ا*&ے ���(ف ہے ��,2&ہ Mپ    

 اوریـہ �ـ,گ ��ـ,ہ        ه �ـ�ں ٹـ,ٹے-�ے     �X�٣رt !]وہ ا�� 8ـ,ال      

�X68ن ��ں ��ـ�-ے ہـ�ں اور����دا2ـA -ـ,ڑے ہـ,Gے ��ـ�-ے ہـ�ں           

�2 *���ے �ے داA2 �ے ���Gے داڑہ *ے ���یـ�            ��ا*. �xح �

�ے �� ٹ,ٹ�         ��* A2دا �&RM ہ&Xd ہے �-�d��ا*. �xح ا��1ـ�ن   .-

��ں �ہ Mپ 2ے ��,ہ ���ی� ہـ. -�ـ� -ـ, اس �ـ�ت �ـ� �ہـ�ں �Xـ,ت              

            �&R ڑ�,R ں اورہ�*�ل ��,ہ������>� ہے �ہ ا*&, *��d  Aریہ �

.���,د����Gں اور�5ف دی�ے وا�ے ہ. �,��(�Gں

ا*. �xح یہ ��. �ہ>ے ہ�ں �ہ اوی� 2�i. -ـ��6. 2ـے X2ـ.       

�ے داA2 -,ڑ�#ے -�ـے     4�5 ا
 !��ہ و*�� �. �AXQ ��ں ا       R

        ��A *ے ��,ہ \ی� ��1 -d یہ�  -,ان �ے �#ے .�� .��S د,�



٤٩

�.   ہے اورا�1�_�ض ��Qل ا*&,-���� ��    دا*>�ن  *��>ہ  �  ���

G�dے -,اوی� 2�i. 2ے -,�AXQ ر*,ل 4�5 ا
 !��ہ و*ـ��           

�ے *�رے داA2 �,-,ڑ��ـ� اوریـہ ہـ�ں �ـہ ����دا2ـA -ـ,ڑے                Rں ا��

ہ -�ـ�ول ��Sـ�-ے ہـ�ں ��ـ� یہـ.           ہ,Gے ا2>ہـ�G. 8ـ�ن *ـے ��ـ,        

�AXQ ر*,ل �� ���6رہے

: *© �ہ� ہے ��. �ہ�ے وا�ے 2ے 

��. �,ز�� ��ے ���Gے دو*�ا ��,ہ

'یہ,دی,ں �. �xح یہ ہے �� اور*�,ى


 /+�*ہ-����S *�e MS ں Jرو-

 ��2�ان �ے ��دہ اور�]ر1,ں �ـ. رو�ـ�ں         یہ ! ��ہ �ہ اس رات    

1��وں ��ں -��ی� \-. ہـ�ں اوررات                Aـiـے و� ¤Xـ�رہ ��5ـ��

 ا1�1�ـ���ں ��ـ,ہ     !��� ارواح �. �xف وا�R �ـ,ٹ dـ�-. ہـ�ں          

و¢��ہ �R-. ہ�ں -,�,ش ہ,��د!��Gں دے �ـ� واRـ� dـ�-. ہـ�ں            

ــ�ں    ــ�-. ہ d .�/��,ــ ــ�ی,س ہ ــہ � ــ�   .ور2 ــ,ں �  ا*ــ�#ے ان رو�

رو8ـ��,ں *ـے    ،ا*> �Xل �ـ�2ے ���ـ#ے 1�ـ�وں �ـ, *ـ�,ار-ے            

��ی�ہ ���d �2,ا     ،*��-ے  �R �� 1. �ـ�ں     اوران �,1,ں�ن �. ز2

�� رہ. ہ,ں  �R �&*ا    ��� اہ>	�م ��-ے ہ�ں اور1���ے ایـ' �ـ,ٹ

 ان �,ایـ��ل  ��ں ��. ��ـ�رے �ـ�ں ر�ـ� دیـ>ے ہـ�ں اورایـ��             

d,ہ�ـ�ؤں  . �,اب ���ـ#ے �ـ�-ے ہـ�ں -,یـہ �ـ����2ہ ! �ـ�ہ ہـے              

اور*&�,ں �ے Mوا1,ن اور-��* ارواح �ے ! �ـ�ہ �ـے �ـ���ہ            

�ـ�ں  �  . رو�ـ�ں !��ـ�     Xd&ہ ا��وا6iہ یـہ ہے�ـہ �2&ـ,ں �ـ          .ہے

اور��وں �. رو��ں *��� �ـ�ں رہ>ـ. ہـ�ں وہـ�ں *ـے واRـ�                

�� �َ   �2Mے �� -�,رہ. 2ہ�ں ا
 �� ار�8د ہے       ِGِْ�َزٌخ ِإ4�َ   َوِ�� َوَرا

ی6�ـ. �ـ�2ے �ـے �6ـ� وہ         )١٠٠(  *,رة ا�	´��,ن   �Cَْ,ِم Pُ6َXْCُ,ن 



٥٠

ای�ے !��� ��زخ �ـ�ں ہـ�ں �ـہ وہ ���iـA -ـ' د�2ـ� �ـ�ں �Rـٹ                    

M ے ��2ہ�ں<&*"

                Aـے ���ـ* A62ے �� ایـ��ل �ـ,اب 8ـ�ی)�� �2 ��ا*. �xح �

2ہ�ں ��&ہ یہ ���Sا2ہ ! ��ہ ہے �ہ ��2ے �R��رہ �ـ�ہ	� ��(-ـے             

ہ�ں اور��,ہ R,ر� R&� ���,وں �,��(-ے ہ�ں اور�ہـ>ے ہـ�ں �ـہ             

�,ں �, ��(-ے ہ�ں��Rُ ہ�-

�=��# 
S ے(o� روح

      .� �Rی� �d-ـ� ہـے   �6¯ ���	�2,ں ��ں یہ ¢��ا*(�. ! ��ہ �

�ہ y8 �`8,d ��اءت *ـے Rہ�ـے ���d-ـ� ہـے ا*ـ&. روح               

��dـy  -رو�,ں ��ں 2ہ�ں ��>. ��&ہ Mوارہ ��ٹ&>. ره>. ہـے        R 

y8 ��اءت M-. ہے -,روح �,رو�,ں ��ں �(2ـے �ـ� �ـ>� د\یـ�                

�ـ% و¢�ـ�ہ ���ـ�        ،!	�ہ i�� �ے ��ـ�2ے      ، �d-� ہے R ـ,ے��

ں �,رو�ـ,ں    اوررو�, –��ں ر�� ��ا��م ���� �>� Rڑه>ے ہ�ں        

�% و¢��ہ اور�i	>ـ. ��ـڑے           R 2ے ��,ے����ں �(دی>ے ہ�ں اور�

1���ے �d-ے ہـ�ں      �� �� ��ـA �ـے 1�ـ�وا�ے 8ـ&�ادا �ـ�-ے           –اٹ

ہــ�ں �ــہ ان �ــے �ــ�2ے وا�ــے ر8ــ>ہ دار�ــ. روح رو�ــ,ں �ــ�ں  

��8% ہ,1#. اورا2�1ـہ ہـ,-. -,ا*ـ&. �ـ�د!� *ـے 1��وا�ـ,ں              

�. *© ہے - .GM .ہ�X-�R–

�ہ�ںd ں ہ�ں�	��ے یہ,دیہ �G���8 ے� � دی&

���� !?� & گ ��دہ Sے <�ہ
)ے &jڑd Yـ
ڑدی�ے ہـ�ں اوراس    -

 �ے ��y ��ل ا*ے ��ڑا Rہ��-ے ہ�ں ا���1دہ !��� ی� �2'            ��دہ

�ـ. �ـ��X>,ں �ـ,�R¡ �ـ�-ے ہـ�ں                 Rے ا�8`� ہ,-ـ,ان �ـے *ـ��

اوران *ــے �ــ��X>,ں �ــے دور�ــ�2ے �ــ. در�,ا*ــA �ــ�-ے ہــ�ں  

�ـ�-�ں �ـ�-ے ہـ�ں اوراس       ا���1دہ �iیX. ر8>ہ دارہے -, اس *ے        



٥١

�ے ��2ے �ے �6� �ے �ـ� \ت ا*ـ&ے *ـ���ے ��ـ�ن �ـ�-ے ہـ�ں                   

ــ�ں اورا*ــ&.      ــ�رو-ے ہ � �ــ ــ�ں ��ٹ ــ�دہ 8ــ,ہ�ی���,� ہ,-,وہ اورا��1

�AXQ و!�} �� -���ہ ��-ے ہ�ں اوراS�,س �� ا�ہ�ر��-ے ہ�ں 

ــ,گ �ــ���وں �ــ�ں �� ــہ �ــ. 8ــ&% �ــ�ں    -٧  اس رات ��ــہ �

    ̀  -��2 وا��Qن �ـے      x,ر�R �,ص��ٹہ&�ای' *�دار�. ��iدت ��ں �

  �*ـے  ) \ ی(ہ ی��ـہ  ( اور\ ا�ہ ا\ ا
 �,     ذ��واذ��ر��-ے ہ�ں  *�-

��G% ���ے Rڑه>ے ہ�ں 1,ی� �ہ اس ذ���ے *�-� �ہ, و�y6 ��-ے            

.ہ�ں 


ز(�oۃ ا&�Wہ -٨�( Yہ'ار ( 
Qڑهa 
S

��رہ,یں 8ـ�X6ن �ـ. رات �ـ,گ       R    وں �ـ�ں���ـ�ب  *ـے       �ـ�� 

� Rہ�ے ہ.  d	| ہ,�2     �ان �ـ�ں Sـ�اG¯     ، �8وع �ـ�دی>ے ہـ�ں       �

اس �2ـA *ـے d	ـ|       �, /�,ڑ2ے وا�ے ��ـ. ہـ,-ے ہـ�ں �ـ�&�          

اس رات �ـ. !Xـ�دت ان �ـے 1�ـ�ہ,ں �,دهـ,دے 1ـ.       ہ,-ے �ـہ    

2�ہ  ��/A!�	d��  ے��� A6ڑ  ١٠٠ دور�Rـ�ز	2_�ـ. 2 A6ه>ےر�

ہ�ں d�&. ہ�ر�A6 ��ں دس ��رi% ہ,ا
 ا�ـ� Rڑهـ� �d-ـ� ہـے      

���دیـ� �d-ـ� ہـے      ہ�دور�A6 �ے �6� *ـ(م    اورR )      ـہ اس� ��ـ�d

ہ]ار� 2	�ز �. ��_�A �ے ��رے ��ں ا��م ¢]ا�. ر�	ہ ا
 2ے     

 dـ� *ــے ��ـہ �ــ,گ ا*ــ&ے   ا��ـ�ء ا��6ــ,م �ـ�ں ذ����ــ� ہــے  

 اورا*&ے �6� 8ـy �ـ�اءت       )d,از�ے ��رے ��ں ده,�ہ ���1#ے    

          AXہ�. ��ر���R ں�� �d ہے .-�d .�2�� �!ص د,�`� .�

�ـ��د1. -�ـ��� �ـ�ر!	��.      �,ٹ��ے اوردو*�� ��ررزق �ـ.      

یـہ �ـ,اب  اورا*&ے Rڑه�ے �ـ�  �. �d-. ہے د!� ��#ےدراز1. � 

        .���ہ ��,d ہے �ہ �-�d ��� ز ���ن�	اس 2   
 �, ادا ��-� ہے -ـ,ا



٥٢

اس �. -	�م ��d>,ں �,d,اس رات y�x ��-� ہےRـ,ر� ��دی>ـ�     

-"ہے

 �ہـA *ـے     روزA���i  ا*&ے �ـ��ے ا*ـے        '*. �xح ا
 -4��6   ا

*ــــــ>�ہ]ار�,ریں د� dــــــ��Gں 1ــــــ.  ا*&,ورا62ــــــ� م دی�ــــــ� ا

اور*>�ہ]اردر���2. !	��ے ��ے اور*>�ہ]ار/�,ٹ. !	��ے ��ـے       

و¢��ہ و¢��ہا� ...

ا�ـ�(ۃ  �ـ�ں " ٩٨ ص ا�	�ـ�را�	���  "  ر�	ـہ ا
     ا��م ا�� ا� ـ��   " 

رiـ� xـ�از     �ـ�ں    �ے �ـ�رے   !�4 ��یhوا�.  ) ہ]ار� 2	�ز  (ا�q_�ۃ

�A �ے !�      " :�ہہ�ں  * .G,� ـ� ہـ,        ���ت ہے �ہ-�R ,X8ـ,� .� �

�ـــ. اس iـــ�� �ـــ. SـــW,ل �ـــ�-,ں *ـــے ده,�ـــہ ��ـــ� ���Rاور

 یہ 2	�ز ا*(م ��ں /�ر*, *ـ�ل �ـے          !؟،اوراس 2	�ز �,Rڑهے  ،Gے

��ا*ـ&ے   #ـ.  1  ای�ـ�د �ـ.    �6� ��A ا�	 �س �ے !(iے �.     Rاور 

 hا��دی .* Aں 1#1ڑه.��رے ��ں �ہ�.

           ����Q� ے ��رے ��ں&�d ہے hی�ہ �. ��! 
یہ !�4 ر�. ا

2ے �,�,ع �� �&� ��� ی� ہے �d���ہ ا�� ا��,ز� 2ے -ـ�� xـ�ق               

��� A��� ,�,!�ت  (ہے*ے �,�,ع	٢/١٢٧ا�(

ــ� ا�ــ.   ����an����1# اس 2	ــ�ز�.  اور  ه �ــ�ں *ــy *ــے Rہ�ــے ا�

ــہ      ــ���ہ !(� �d .Gــ� R ــےx ــ�ں ــ���� � ــ�-�,ں 2 ــے ہ ــ�اء � 	Qا�

�ہـ�ا  ،   ا
 �ـ� iـ,ل �ـ��,رہ,/&� ہـے         �	� ر�	  وا�� ا� ��  � �*.

اس رات �,G. 2_�. 2	�ز�Sدا Rڑه. G�dے یـ� d	�!ـA �ـ.       /�ہے  

8&% ��ں �8یA6 *ے ا*&ے d,از�� �ـ,X� .Gـ,ت 2ہـ�ں �1/ـہ              

           %G�i ے�ے��6¯ -����6 و�6¯ !�	�ء اس رات �Sدا 2_�4 2	�ز Rڑه

 �dـ�� �ـہ     . �ـ. �ـ,G. 8ـ�!. د��ـ% 2ہـ�ں            i,لہ�ں ���ان �ے    

        
�-ے �ـ�ں ��Sـ   ) ١٣ا�>Qـ�ی��� ا�Xـ�ع ص      (�8 ا�� �ـ�ز ر�	ـہ ا



٥٣

 2ـے اس رات Sـ�دًا �iـ�م         اورdہ�ں -' ا��م اوزا!. ر�	ہ ا
     ":ہ�ں  

�,�ـ�>�i yQاردیـ� ہـے اورا*ـے ا�ـ� رdـy ر�	ـہ ا
 2ـے ��ـ.          

ا�>��ر��� ہے -,یہ i,ل 2ہ�یA ہـ. �	]وراور¢�یـy ہـے ا*ـ�#ے �ـہ               

�. /�] �8!. د��% *ے ���A و���وع 2ہ ہ, ���	�ن �ے           �,d

�ں /ـ�ہے ا*ـ&, اd>	ـ�!.        �#ے ا*&� دی� ��ں ای��د ��d�2ـ�G] 2ہـ        

/ـ�ہے ا*ـے!(�2ہ �ـ�ے یـ�       ، x,ر���Rے ی� -�ہ�G. ��ں ا��2م دے       

R,�8�ہ x,ر�R   ر*,ل 5ـ�4 ا
 !��ـہ و*ـ�� �ـے اس !	ـ,�.          

�ے �,G. ای�� !	% ��ـ� d,ہ	ـ�رے �&ـ�          "i,ل �. ���ء ��Rہ     �d

اورا*ـ&ے !ـ(وہ    " �ے �(ف ہے -ـ,وہ �ـ�دود و2ـ� �i�ـ% Xiـ,ل ہـے              

.ه،ا"  رو�>. اورڈرا-. ہ�ںدی��د����ں �,d�A! *ے

ا*&ے �6� �]ی� ���S-ے ہ�ں �ہ M .2M�iیA و �ـ�یh �ـے د���ـ,ں                

اوراہ% !�� �ے �(م *ے �} �ے �>(8. ���#ے یہ ��ت وا�ـ¤             

��رہ �X68ن �. رات �,2	ـ�ز و¢�ـ�ہ Rڑه�ـ� اوراس              R ہے �ہ .-�d,ہ

     A!�� ہ�ی���R�2 'دن �,روزہ ���#ے ��ص ���2 اہ% !�� �ے 2]دی

اور�8یA6 ��ہـ�ہ �ـ�ں ا*ـ&. �ـ,G. ا5ـ% 2ہـ�ں             .ے��ں *ے ہ  

.              A!�. ای�ـ�د �ـ�دہ �ـ� �ہ �ے �6��Q5�ہ یہ ا*(م ��ں !ہ� %�

اورا�1ا*(م ��ں ��. دن �. -`��� ہ,-. -,d	6ہ �ے         ." ہے

دن �. ہ,-. ہے d,ہ_>ہ �. !�� ہے ��&� �8یA6 ��ں ا*ـ&.             

�| ��� ��1 ا\ یہ �ـہ Rہ�ـے *ـے روزہ ر��ـ�ے         � .�-`��� *ے�

ا�X>ہ �d را-,ں ی�د2,ں �. !�Xدت �ـ. -`ـ��� 8ـ�یA6            . ہ,  وا\  

��ں وارد ہے ان ��ں !�Xدت �� اہ>	�م ���2 �ـ�>yQ ہـے �dـ�ے               

��ے Rہ���ں !�Xدت ���2  ، ���ۃ ا� �ر �R ـہ   ، رات �ےS�! ـ�حx .*ا

 ���.!�8,راء �ے روزوں �� اہ>	�م ���2 و¢��ہ،�� روزہ ر�



٥٤

�#e ف�J

��Gر�i م�<Q�!

ے اi,ال *ے یہ ���ـA ہـ,ا   ��آ, ر� ��\ آ>�ب و*�A اوراه% !�� آ  

�,  ���  �ہ��ں ��ں *ے ای' �����A �ہ��ہ ہـے        �X68ن ا*(�4 �

               Aـ� ���ـ��d�	�ں Mپ 4�5 ا
 !��ہ و*�� *ـے �&Pـ�ت روزہ ر�

 ا*ـ&ے !ـ(وہ   راو. -�.d,ر��Wن ا�	�Xرt ���ـ#ے ��,ر-	ہ�ـ�   ہے  

��رہ �X68ن �ے روزے اوراس رات ہ]ار� 2	�ز ودی���ـ�!. ا�,ر�ـ�     R

 �ـ,t�R .X2 .G 4�5 ا
 !��ہ و*��  اور�Q5�ہ �ے !	% *ـے           

،/�ہے اd>	ـ�!. 5ـ,رت �ـ�ں ہـ, یـ��Sد� xـ,ر�R             2ہ�ں ��>�  �X,ت  

 روزہ اوراس رات    �ـ�  �2ـ] اس دن      ،/�ہے ���d� ��ں ہ,یـ� 1�ـ���ں      

ں و!�Xد-,ں و¢��ہ �. A��WS *ـے �>�6ـ}         �. ���A 2_�. 2	�زو   

�ــ. ��ــ. �ــ�ی�Pں ہــ�ں<d�6ــ� A`و�ــ� �,�ــ,ع اور�6ــ¯ � *ــ 

ــڑت �ــ�ں 8ــ�یA6 ا*ــ(��ہ *ــے   1 ــ� ��ــ. وا*ــ�ہ   ا2 ہ ــ� دور� &

2�,یں 5�� ہ�ـ��     5(ۃ ا�_�ہ   ہ]ار� 2	�ز  اوریہ،2ہ�ں�R ���o   ـ�ں� 

 �ـ�ں   ��A ا�	 �س �ـے !(iـہ     ���� �ے ہ�-�,ں    2ا�� ا�. ا�Q	�اء  

�ـ�   ر�	ـہ ا
   �dـ�� �ـہ !(�ـہ � �*ـ.       . �ـ. ای��د �. 1#ـ. -    

اور رہ. ��ت y8 ��اءت �. -ـ, یـہ درا5ـ%            . �(م او�R 1]ر /&� ہے    

              yـG�¢ ��ـ� دن وہ �ہـd ّا *ے ���,ذ ہـے�X- y8 6�8,ں �ے

8. ���-ے ہ,Gے 5ـ�Q�ہ �ـ�ام          ,��R ـ�ا  ��رہ,یں ا��م �. و\دتX-�R

              Aاءت �ـ. � � ـ�� y8 ہ� ���d و 8>� ��-ے ہ�ں y*ز� و��

.AQ او�R���ن ��� �d /&� ہے�ے -

��' ��d       t�R .X2ہ��A وا2�ه. - ��� و-�6ّ    �ہ�اR,� '��! .� y

4�5 ا
 !��ـہ و*ـ�� �ـ. *ـ�. �XQـA �ـ� ا�ہـ�ر��-ے ہـ,Gے                  

ان �ے �dر*,م و�ـ�!�ت     �8!. د\G% �ے وا�¤ ہ,2�dے �ے �6�      



٥٥

�ـ�و ور2ـہ �ـ%      اور���8ہ ا�6Sل وا!	�ل *ے *�ے دل *ے -,�ـہ          

�ـ.   4�5 ا
 !��ـہ و*ـ��      �Êب ر*��A روزA���i �,ض �,��Rے  

�ـ.  �6�ـA     " *ـQ � *ـQ � �	ـ� ¢ّ���6ـ��       " ز��ن �Xـ�رt *ـے        

�ٹ&ــ�رRو��اوروہــ�ں 2�Rــ�ا�A واSــ�,س �ــ�2ے *ــے  ..Rڑی�ــ. *ــ

. ہ,�1 2ہ�,G�S .G�ہ ��%5

       .X2 ,� y* ے د!�ہے �ہ ہ�* 
 5ـ�4 ا
 !��ـہ و*ـ��     Rـ�t  ا

  ّyQ� ���ـ�Gے    و�ّ>�� *� |X    !�و�ـ t5�6ـ. *ـے    ت اور� �   اور8ـ�

�����ـA ا�_ـ�دوس      �d,� yـہ !�ـ�      ہ� *ـ�d ـ��     �ـ�ں�M ےGـ���S 

A*دا��M ہ�ںd ہ�	dایں د!� از�� و-


ت /�O ا&W&

ت ا&7*ا��]#��ا�� را&�n*��&و@�ا�� را      Y*

�ہ>�ی� ��م وہ ہے d, ہ�ایA �ے �xی ے ��R#ے 1#ے ہ,ں"

"�ں2,��ے ہہ�ں d,دی� ��ں 2#ے اورا اور��ے ��م وہ 
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