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)�  ا* ا���'( ا���� 

�ے�	�� �ے ��ام ه	,ے �� ) 
ّ	ر(���ی�
����# د���


) ;�?ن و3:2 ��ں 2�*:=� ا&$�ز >� �� ا�;"ا�� ':7:8�9"ذ از �� (

ُ�َ���ً� َ�َ��  ُ�� �� َأِ�ُ� ِ�� َ� ُأْوِ�َ� ِإَ����:ار
�در���� هے 

 �ُ���ً� َأْو َ�ْ�َ# ِ"!ِ �ٍ� َ�ِ$%ُ&ْ�� 0َِ�ٍ# َ�ْ/َ.ُ-ُ� ِإ�� َأن َ�ُ,$َن َ�ْ*َ(ً) َأْو َدً�

ِرْ�ٌ> َأْو ِ�ْ&ً: ُأِه�� 8َ�ِْ*ِ� ا�ّ�ِ� 2ِِ� َ�َ-6ِ ا4ُْ/�� 3َْ*َ� 2ٍَغ َوَ� َ�ٍد َ�ِ�ن� 
م(����َر�2َ< 3َُ%$ٌر ر�ِ�*ٌ# .�Aرة ا$C (�D١٤٦ ا(

�پ �ہ دی��ے �ہ �� ���ب ���ے ��ری�ہ و�� "

د' &�� ہے اس � ں �"� ����ے وا!ے � ��ے 

�2ا0ے اس �ے �ہ ،���0 / . �-ام �ہ ں *�(� ہ�ں 

ی� 64.ی-�� ، ی� �ہ6ے وا5 �4ن،���0 �-دار ����ر ہ� 

ی� ای"� ����ر �� ،� ��:ہ وہ �� *�8 ہے ،&�
7 ہ�


?< �ے ،ہ�ں،� ہ� = -ا> �ے ��م *- /��ڑا &  ��

�A ��@�ر' �� ��!7 � ں ���0 �-ام / . 

اور�ہ ہ� �A ،�ہ �� D-��ن ہ�&� ، ا�C��2ل �-!ے &�

�پ �� رب �ڑا ،2ے (��وز �-�ے وا5 ہ�&�  G
(��ے 

"�ڑا ر�I �-�ے وا5 ہے ،���ف �-�ے وا5 



�/�/� �����
:


-ی�7 � ں �K�6Cہ / .وں J60�2 �ے ��L2ا 

2@�ب ���6ے �� ��
J� �� N �� �ے ��M ا


-ی�7 �ے �4رد � �6ں �ے ا�:�Oف 2ے  P �@��

*ہ�ے ATی�ں (SCK G � � هے۔ (-( Q �ے �2(� 

*-وان /ڑه�ے ه ں ) �ٹ�ڑو(�-دار، اس 2ے �:� -ی� 

، �4ن ا2:ے �ٹ�ڑو ( .' اور �Y-ت �ے�2(� �ڑه�ے 

�":ے �Aن � ں ) 2ّ�ر(ه ں اور ا4 - � ں 64.ی- 

C � �� م �ہ�ں�C) ه ں ، اور [C� ں� &A6& ری�ں اور�

�"� ��� ^-ح �� T\��0 ��2-ا�0 ان �� دور 

���� ) ���ف(�� ں �- 2:�� � "ے �ہ ایG *�دا 

هے �J �ے ا�Aر � ڑے � :ٹ -ی� اور ای"ے وا0-س 

ه�(ے ه ں �P �� وہ ا�"�ن اور ����روں � ں 

�Sa�6 �-(� هے ۔ اور ��M 64.ی-�ے �2(� �4ص 

 Balantidium(اور ) TRCHINELLA(هے � "ے 

Dysentery ( اور)Taenia Solium( اور)Spiralis( ۔ اور

��M �ے ا�Aر ای"ے �ہ7 2ےا�-اض ه�(ے ه ں 

�� ا�"�ن �ے در� �ن ��O-8 ه�(ے ه ں ۔ اور 

)5� 
�D( ے)ه� I }.ا �ے �-ا���ر ا�\Aڑے �ے ا� �

اور * ٹ �ے ASCARIS ( ~��2(ه ں ۔ اور 

)Fasciolopsis Buski ( P / ے ۔)ں �ہ7 زی�دہ ه� �

ه ں ۔ اور 64.ی- *�!6ے وا!�ں اور ان 2ے � S ��ل 

�� �-ض ) Balantidiasis(ر��6ے وا!�ں �ے ا�Aر 



و���0 
:S � ں ��ه- ه�(� هے۔ � "� �ہ �� � 

�ےایG �.ی-ے � ں 64.ی- ) Pacific Ocean(ه�د' 

�ے *�0?��ے �ے *� �Lے �ے�� �ہ � ں ه�ا۔ اور یہ 

 *� ی� (-�� ی��Dہ ��:�ں � ں�-ض ���K�6 ^�ر *- 

 ۔ �@:ہ �ہ�ں �ہ�ں 64.ی- *�ۓ ��(ے ه ں��(� ہے 

وہ !�گ اس �� د�K' �-(ے ه ں �ہ اس �� 

&A6& �ں *- �AیG 6:) A �ےذری�ہ وہ ���� *��ے �� 


N �-(ے ه ں ، اور �4ص ^�ر 2ے �-��6، ��

Lاور وی�6وی P0���D ، Jا�-D ں �� - 2-ٹ \ : ٹ �

� �� 7
-ام �-ار دی�ے ه ں اور �ے ا2:ے &�

64.ی- �ے *ٹ��ں �� &�
7 ����ے �� �Tرت 

�� �-ض !� ��(� هے ۔ �J ) Trichinellosis(� ں 

�� و�ہ 2ے �Kرت �ے ��Aوں 2ے �واز �:�6ے 

 �� P� ا ه� ��(ے ه ںA * هے اور � ڑے ���!

(�Aاد دس ه.ار ه�(� هے *�- یہ � ڑے �4ن �ے 

��(ے را�2ہ 2ےا�"�ن �ے*ٹ��ں � Sa�6� P ه�

ه ں اور *�- !�6ے وا!ے ا�-اض �� 
:S ا�4 �ر �- 

�� �-ض � �Cر64.ی- �ے ) Spiralis(! �ے ه ں ا!@�ہ 

*ٹ�ے ����ے 2ے !��� هے ۔ اور ا�"�ن �� ����ں 

 �� J� ر � ڑا *-وان /ڑه6ے !��� هےAے ا��

 J� �0 �@�� �@�� �2ت � ٹ- ه�(� هے۔�@C!

 اور �4ن �ں �� دی�اروں �ےا�Aر�ار 2- ��د�� ���ٹے 

�ے دوران � ��ے �ڑ' د
�ار' �� Q@2 ���6 هے ۔ 

 Gاور ا2:� /�ر /� 62ے وا!� /��� ں اور ای



&-دن ه�(�، هے �J 2ے /��� دار � ڑے و��د 

� ں �(ے ه ں �P �� ایSa�"� G و��د ه�(� هے ، 

�A�) �:6اد ه.ار (G ه�(� هے ، اور ه- ��ر ه.ار 

����� ا�ڈے * Aا ه�(ے ه ں اور ا�ڈوں 2ے ���ث 

�� �-ض ) Taenia Solium(����ے �� �Tرت � ں 

!� ��(� � ں �J 2ے � ڑے * Aا ه� �- �4ن � ں 

�Sa�6 ه� ��(ے ه ں اور �4-ے �� ��P� �K ��(ے 

ه ں۔

J!ا2 �-ا M�� اور یہ �-ض)Spiralis ( ے!�6ے�

�� و�ہ 2ے �� ں ه�(�،


34 ا2%�ز:

اور  اور &A6' ^@ �7 ������ر هے ۔   &A6ا �4ر64.ی- 

�7 �-��2ں �ے �.دیG اس �� �\-ت اس �A 2ے 

�ڑه� ه��0 هے �ہ اس �� ه-^-ح �ے4 -� ��ے 

S)�� I2 (��ر �-(ے ه ں، /���6ہ �AیI وا���ت 

�� رو
P � �6 ��-ی�ں �ے �.دیG ��رس �� ، 

ی���� �ں ) ��S(اور ���6 �ں �ے �.دیG ادون 

�� J ادو� Gء ،�ے�.دی� Oای - �T -� ں اور � 

)J )ا (�� -�� IیA� 8 � � هے۔ اورLا�2 �ے ہ 

� ں 64.ی- /-ا�ے �� * Oہ Q2 2ے ذ! O * Sہ 

T �� J� ��) �)�� ���C2-ف aD-اء ه� ا���م 

 S: دی� �-(ے (�ے ، اور 64.ی- /-ا�ے وا!�ں �� ه

و����A � ں داS4 ه��ے �� ا��زت �ہ (�� ، �ہ 

/-واه�ں �� !ڑ� �ں �ے ه� �2اۓ 64.ی- �ے




�د' �� ا��زت (��، اور �"� اور �@ �ہ 2ے 

64.ی- �� /���ے وا!�ں � ��ے ="S وا�Q (�� ۔ اور 

 Gب �ے �.دی��� S�4اہ وہ اس �� �?�!\7 –اه 

�ن �-یI �ےاس - یہ �-ام هے- �-یں-� P: ! 

�ے&�
7 ����ے 2ے �6] �-�ے �� K�7 یہ 

�ے 
G وہ ��*����D ( 8 ر�J (�ہ:- � �ن � � �ہ 

 Jهے، اور ر� . /)filth ( �"ہ هے ایC�� [���

�J �ے ا�Aر &A6&� ، ���72 ، اذی7 ، -ر، ه- 

^-ح �� �\��م هے اور ا2:� &�
7 ����ے �� 

�7���C اور اس �� �� Y 7 ����ے �ے ا�C��2ل 

�� �7���C �ے 2�"�ے � ں �.یP ) A ����ں *- 

ذ�- �ی� هے۔

 َ���َم َ�َ�ْ*ُ,ُ# اْ�َ-ْ*َ(َ) َوا���َم َوَ�ْ�َ# ِإ������:"ار
�د ��ر' هے -َ

 #َIِْإ J�َ ٍداKِ�ْ!ِ �ِ� َوَ� ُأِه�� 2ِِ� 8َ�ِْ*ِ� ا�ّ�ِ� َ�َ-6ِ ا4ُْ/�� 3َْ*َ� 2ٍَغ َوَ� َ�

)١٧٣:C$رة ا�L:�ة اD�)  (����َ�َ�ْ*ِ� ِإن� ا�ّ�َ� 3َُ%$ٌر ر�ِ�*ٌ#

 اوراس �2ر�� &�
7، �ے (I *-�-دہ �4نا>  " 

����ر�� �-ام �-دی� ہے �"ے = -ا> �ے ��م 2ے 

ا&-���0 
?< ا��ہ��0 ��@�ر' ،ذ�¡ � � & � ہ� 

�� ��!7 � ں �@:ہ ا> �� ��D-��ن اور�2Aے 

(� اس ) ا�C��2ل �-!ے((��وز �-�ے وا5 �ہ ہ� 

�ے 
G ا> ��\-ت �-�ے وا5 ،*-���0 �-ج �ہ ں 

" اورر�I �-�ے وا5 ہے

 َ���َم َ�َ�ْ*ُ,ُ# اْ�َ-ْ*َ(َ) َواْ���َم �
�د هے دو2-' ��ہ ار-َ��ِإ

َوَ�ْ�َ# اKَ�ْ!ِ �ِ� َوO�َ ُأِه�� 8َ�ِْ*ِ� ا�ّ�ِ� 2ِِ� َ�َ-6ِ ا4ُْ/�� 3َْ*َ� 2ٍَغ َوَ� َ�ٍد 



"�١١٥ اD�C� ($رة ا�!(�َ�ِ�ن� ا�ّ�َ� 3َُ%$ٌر ر�ِ�*ٌ#

�ے 
G اس �ے (I *-�-دہ ����راور�4ن "

اور(�Cم ان ،-�� &�
7 �-ام �-دی� ہے اور64.ی

�� = -ا> �ے ��م 2ے ����روں �� �-ام �-دی� ہے 


?< ،/��ڑے ی� ذ�¡ ��ے &�ے ہ�ں  �� J*

درا���! :ہ وہ ��=� اور�A 2ے ،��@�رہ���0ے 

(��ے 
G ا> �ڑا ��\-ت ،(��وز �-�ے وا5 �ہ ہ� 

"�ہ�ی7 ر�I �-�ے وا5 ہے،�-�ے وا5 

Rْ�َS��ُ َ�َ�ْ*ُ,ُ# اْ�َ-ْ*َ(ُ) َواْ���ُم َوَ�ْ�ُ# � : ( "-' ��ہ ار
�دهے

 (ُ�َSَ�د)َ-ُ�َْواْ�َ-ْ$ُ�$َذُة َوا (ُ:َ!ِKَ!ْ-ُ�ُْأِه�� 8َ�ِْ*ِ� ا�ّ�ِ� 2ِِ� َوا اKِ�ْْ!ِ �ِ� َوَ�

َوا�!�ِ/*َ�ُ) َوَ� َأَآَ� ا�&�ZُLُ ِإ�� َ� َذآ�ْ*ُ(ْ# َوَ� ُذXَ2ِ َ�َ�� ا�!UِVُW َوَأن 
[َ Jَ�َ #ْ,ُ!ِ�6َ َآَ%ُ�وْا 6�ِ ِد�ا��ِ\ <َ]ِ�َ اْ�َ*ْ$َم ٌ̂ ْ&َ(ْ:ِ&ُ-$ْا 2ِAَْزَ�ِم َذِ�ُ,ْ# ِ�ْ&

 �)ِ-َ.ْ�ِ #ْ,ُ*ْ�َ�َ Rُ-ْ-َ[َْ!ُ,ْ# َوَأ�ِد #ْ,ُ�َ Rُ�ْ-َِن اْ�َ*ْ$َم َأْآ$َْ̀ َْ̀$ُهْ# َواْ" Kْ[َ
�bٍ َوَرRُ*4ِ َ�ُ,ُ# اJَCْaَِم ِد�ً! َ�َ-6ِ ا4ُْ/�� ِ�� َ�ِcَ)َ�ُ �َ*ْ3َ (ٍVَ-َKْ

�ن� ا�ّ�َ� 3َُ%$ٌر ر�ِ�*ٌ#ِ�َ #ٍIْ�ِS��)ة�d)٣:C$رة ا�-

 (I *-�-ام �-دی� & � �-دہ ����ر اور�4ن اور�2ر�� "

 �� Jا> �� ��م ! � ��0ے اور�- =-* J7 اور�
�&

، اور�� /�ٹ ����ے 2ے �-& � ہ�،&L &�ٹ & � ہ�

اور�� �"� ، �اور�� او*-2ے &-�- �-& � ہ

اور�"ے ، ����ر�ے 2 �6 ��ر�ے 2ے �-& � ہ�

�2ا0ے ) ان � ں 2ے (،�"� در�Aے �ے ��� ! � ہ�

ذ�¡ ) �-�ے 2ے *ہ�ے ( ا2:ے �"ے (I �ے 

اوروہ ����ر ��� (I *-�-ام �-دی� & � ، �-! � ہ�

، �"ے �"� �7 �ے ����2ہ *-ذ�¡ � � & � ہ� 



�ے ذری�ہ اوریہ ��� (I *-�-ام �-دی� & � �ہ ( -وں 

یہ �ڑے &�6 ہ �� �� ، ا*7C"� �6 �� ��ل ����م �-و

�ج اہC)-\� Sہ�رے دیP 2ے �� ا� A ہ�&�ے ، م ہے

�ج � ں ، اور��� 2ےڈرو، *I) J ان 2ے �ہ ڈرو،

اورا*�6 ، �ے (Cہ�رے !�ے (Cہ�را دیSC:� P �-دی�

اوراL2م �� �� Y 7 دیI) 7C�� ، P *-*�ر' �-د' 

 � !-� A6"* ے�
?< ���C) ، 8ہ�رے ! �� J*

���0 �-ام / . ����ے (�� 
Aت �� و�ہ 2ے 

��@�رہ���0ے اور�"� &�6ہ �� ^-ف � Lن �ہ ) *-

(��ے 
G ا> ��\-ت �-�ے وا5 اور ر�I �-�ے ،ہ� 

۔"وا5 ہے

 �-��K 7م هے�J � ں /-�� ںاور ����ے � 


��S هے اور (6ہ� ی��د *- ا2:� �-�7 اس  ���

 7
�ے �2(� �2(� ��ت �� (�� A هے �ہ &�

����ے �ے ^�ر*- /-�� ��� اس � ں 
��S هے۔

َوَ�َ�� ا��ِ\�6َ َهُدوْا َ���ْ�َ! ُآ�� ِذي eُُ%ٍ� َو6َ�ِ �:ار
�د��ر' هے

 ِإ�� َ� َ�َ-gُeُ Rْ�َ$ُرُهَ- َأِو -َgُ�َ$�ُhُ #ْgِ*ْ�َ�َ اLَ�َْ:ِ� َوا8َ�َْ!ِ# َ���ْ�َ!
2ِ iَ�َ)َ"ْا ِدُ�$َناْ�َ�َ$اَ� َأْو َ�Vَ�َ ���َ.jٍْ# َذِ�َ< َ�َ ْ�َ!ُه# gِ*ِ8ْLَ2ِْ# ِوِإ

م (.�Aرة ا$C:١٤٦(

اورہI �ے یہ�دی�ں *-ہ-��P4 وا5 ����ر�-ام �-دی� (�� "

اورہI �ے ان *-&�0ے اور�:-' �� /-�� �-ام ،

�2ا0ے اس /-�� �ے �� ان �� * ٹ� ،�-د' (�� 

 �ے ی� ��ہڈ'،*-ی� ا��ڑی�ں 2ے !�� ہ�(� ہے

ہI �ے یہ 2.ا ا�ہ ں ان �� ،�2(� /�:� ہ�(� ہے 



اورہI ی�O�-2، �ً6 a �� و�ہ 2ے د' (�� 

"�2ے ہ ں

 7�-� �� ��-/ 7�-� �� 7
 ��� ��اور &�


��S هے �J ^-ح �ہ ����ر �� /�رہ ا�"�ن 

���ۓ ،اور �-�ن �-یI �ے �.ول �ے و�7 64.ی- �ے 

�ن �-ی-� Q� �) ��) ����� ت �� ���0 �ہ����a� I

K� I و�: I �ے K�I 2ے ��زل �� ں ه�ا (� 


-ی�7 �ےا�Aر یہ ا�� �ط �ہ�ں 2ے ��0 ۔

Rُ&ْ�� ��ُ Ŵ �:ار
�د ر���� هے  َوَآ\�َب 2ِِ� َ�ْ$ُ�َ< َوُهَ$ اْ�َ�

� �m�:َ)َ&ْW َوCَْ$َف َ]ْ.َ�ُ-$َن َ�َ�ْ*ُ,# 2َِ$ِآ*ٍ�ٍLَ�َ S�,ُS� �)م.�Aرة ا$C:٦٦-

٦٧(

���5:ہ وہ ،م �ے �-�ن �� ��ٹLدی� اور�پ �� ��"

�پ �ہ�ے �ہ � ں (Cہ�را ��-اں ،�-�§ ���ب ہے 

) �ے و��ع *�ی-ہ��ے (ہ-4@-،�ہ ں �a-ر� � & � ہ�ں 

اور(Cہ ں a6K-یQ ����م ،�� ایa� G-رو�7 ہے 

"ہ���0ے &� 

P �Cأ� �@�Tو �!�وT�ª ا> و2�K I�AC�� �6 @� ª و

�� ��
# ا2%�ز آ# )�( ا;8	ا�# 	وو:$%$'ں 7�8ن اور 

  �<�")٢٠٠٧- ١٤٢٨(


