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"	 ی� 8�ا#3ا
23!	�>�رح ��:2 و ا#� ( 34

 2:��)���ہ و >"��= 

م رA"ہ ا< �
	��� ��ا
����ت ��
������ ا 

 اورا�`� رّد����ہ

 �ے ��م Lے ایk اjLم “g�hن ��	س اور #�eر2 �
	ث  ” �Aل ہ6 ��ں
 	�+L 	"Aم ا�� �� 1!l� �� =ہ6�3 ہے �8 �ے ٹ���ٹ o��< ب�)� ��<

�< ��L م �ے��� 6��3hم ہے اور �l!1 �ے �)�� ، Uی	
r ا!(��qC وا!
ا��م ا��jب ، �tAت ،  j�ہ ��qے ا!��ب �� #��As 6ہ ہے �(�ب ��� ہے 

 6� &�h 3ر ہے�u��� 6+L 6� ار دی_ے�h =v�# 3� Uدی�Aا w�
x ۔
 z3یP & �# ے� 1!l� ں��ہ��6 #�ہ3دہ ہے �8 )�ز#�ن ��>}C(ہ #��ہ ا


��e# wر2 �� xg �� ہے اور ا�_� �3را زور اس ��� �uف ��� ہے �ہ ��ی�x

�F~ ہ�ں اور �� �3u<3� 6ں اور � =xم �ے اjL3 ا� ���	
ا�"ہ �
�L 6 �qے gج ہ"�رے ��س اjLم ا�_6 اM!�A =x ��ں �3�3د ہے ا�4 
�ہ  Mی�_  B�F3 6� M��CA 6� مjLہ �3 ا�L	h 3سC�ا< +�!6ٰ ان 

3 ی��_� اjLم �ے A��ہ �3 یہ3دیM اور �%�ا��L Mے #�6 زی�دہ ���
�ہ  6h�# 3رتx 6� مjLا =xج اg اور �4�_�ؤ�6 >�= ��ں #}�ڑ دی� ��

 6ان �
	��� � 3� 1!l�3x3ف �ے ا�_6 ز#�ن ��ں 3Pب ��L3 ہے ہ3
A(6ٰ �ہ ا��م زہ�q�� 2ے  ��& �
	ث اور ��Fہ �3 #�3ا6L اور ا��م 

�3ت �3 �:اب k �ہہ دی� ہے ۔ L &��  م �ےjLے اq�� م #�  �وہ�uہ

L�L �� ہ�دت دی(� ہے �ہ یہ �(�ب �(�ب< w@2 ����ہ اس #�ت �6 وا�
�tدات ه3Cات اور �:#�ت �� �+3Gن ��ّ� �Pg �� ہے �8 ��ں اس اول 


� w�BC)  ��ہ ا�AدیU �3 ا�_6  �= ��L	ی	 �ے #= 3#ے x ے� 1!l�
3ہ�� اور 6P�)q4 �6 ہے ای6q د�زار ££££�� ٹ���ا �� ر3Lل ا<  6�

�M��CA 6 �� ای�F kیtہ ہے � �ہ #+* �(�ب �� ����ہ �
* اjLم 

ہ �ے #�رے ��ں �
x Uدی�Aے �ہ�ں اL م >�� �(�بjL3گ اس ا!

>��3 و >Tہ�ت �� >��ر �ہ ہ3 ����ں ور�ہ یہ اس B�s ہے �ہ اس �6 
�vف ا!(�Cت �ہ ��� ���ے ۔ 



٣

: �l!1 �ے ��3ٹ 

��ں "wx ا!�(� #+	 �(�ب ا< أ"�(�ب �� �3@3ع ہے �ہ ��#M ��� ���ے �ہ 
 Uدی�A6 اL M+�ذ ا< ( #ہ�}� یہ ا!� #�ت ہے �ہ ) �ڑت ہ�ں �4 ��

 Uی	A k6 ایq� 6� 2ر�e# w�
x M
�6q� 1!3  �"6 ا3xل �ے 
 6��ہ�ں �� �Lے ہ�ں ا!T(ہ 3Pد �:ب #�� M#�� ڑت�4 �� 6�# 3�

�ے ���� @�ور ہ�3ے ہ�ں �� اF(�اء �6 ا< اور اF(�اء �6 ا!�3Lل
	 �:#�ت ��h 3ر��� �ے �L�_ے ر��(ے ہ�ں � ��ں Lے ان �ے �xف �_

 M���A 6_ب �6 ا�j���ہ اس ��م �ہ�د >�r ا!
	ی�# U�3P &د ا��م ا
وا@w ہ�L 3ے ۔ 

�ے ا�_6 �(�ب �� ��gز ہ6 ر3Lل ���م ١ 1!l�££££ 3ٹ��� اF(�اءاور �

�ے ا��م ££££ر3Lل ا< : Lے ��� ہے ۔ �_���ہ "ہ�	 ��ں ہ6 !��(ے ہ�ں 

 رA"ہ ا< �ے #�رے ��ں �Lاج اs�ۃ �z�� 6 6�34 ا �& اC�_A3#ہ
)  �Cہ3�� ١ص ( �F���6 ۔

�3x3ف �ے دراx= اس روای�v 6� Mف ا>�رہ ��� ہے �qے  �م 3vر 
� اA_�ف ا��م �A�x �ے ��tF= ��ں #��ن ��ے ہ�ں �ہ �_�ب �� �(+ّ%

اC�_A 3#ہ ���2 ا�M  ” ا�L $C�_A 3#اج ا�(6: �ے �F��ی� ££££ر3Lل ا< 

4�ڑت ہے“ �اغ ہ�ں ۔ �ے � �� kدی�� ۔ یہ A	یU ا�"ہ ���د �
	��� �ے 
 ہے اس �ے #�رے �عاب اور وّ@راو2 �
"	 #� L+�	 ا!3Tر6h �ّ:اس �� 

ے ہ�ں ���F 6Tم ذہ��ں ا��ا!3ّ@:  	Aے ” � �� ��ن ا��� o@و Uی	A یہ
�� ۔ “ وا!3ں ��ں Lے 

ے ہ�ں ���F 6"�q!ہ ا�"A م��ا :
 ” �� U�TP ال ص ( �:اب	) sان ا���) ٣ ج ٥٦٦  ��ے � Mاس روای

4�ڑت ہ3�ے �� �
	��� �6 #ہM زی�دہ >ہ�د�ں اور �F%�ے ہ�ں ہ& 

�ی� 
	ث �� �F%�ہ � 6C_A kف ای�x ے ہ�3ے)�اP(%�ر �3 ��
3ظ ر�

ے ہ�ں �  ��h 6ر6C_A 2 رA"ہ ا< �ّ���ے ہ�ں ۔ ���F : ق�C�3@3ع #�
 ���	
اس A	یU �ے �� 4�ڑت ہ3�ے ”  ) ٢٣ا!"3@3 �ت ا!���T ص( ا!"

“  ۔ �� "�م �
	��� �� ا�Cق ہے

ے ہ�ں ۔ ���F ے ہ�3ےT%�ہ �� �� Mاد2 اس روای	/# ���P ~F�A ”
6 ��3ٹ �� �(_� #ڑا ��2 ہے ���q �ہ اس h3رT!ا 	�+L �# 	"
�

�ے ر3Lل ا<  �e<££££Uی	A 6� ” 3ّT)��F ا	(+"�:ب  = � ��ا 



٤
�ہ�“��+	ہ �� ا!_�ر  6_L ے ،ںL &ے ا< ��یL ہT�� ے� z3اہP &ہ 

ے ہ�ں �� ��v اد ص ( �_�ہ	/# rری�راh& ا!
�وف �ہ(� ہے  ) ٥ ج ٣١٠
3 ر3Lل ا<  6 �3h#3ر 	3ٹ وا!6 ££££>�ی�A	یU �� ) �:�3رہ ( �� �

�ہ�ں ہ3  1hوا���ہ ہ3 ا!T(ہ ہ"�را �3x3ف 3 اس �(3ا� A	یL Uے  &� 
Uی	
3��ہ وہ 3Pد �r�< 3 ا!�� �)�L م��ہے 34ی� �ہ اس ا � ��ہ� ��

��= �� �ے #3رL 6hے #�6 ر3Lل ا<  Mے یہ روای��3ٹ ££££ا��jب � ��

ت �6 ہے ۔ أ#��	ه_ے �6 زی�دہ ��

4�ڑت روایL Mے ہ3ا ہ3 اس ! �hر��� ��ام �� kز ہ6 ای��g �� 8 �(�ب�
�� �h 8� 1!l	ر ��ہ ہ3 �4 ۔ اور اس �6 �(�ب �(_�h 6#= ا ("�د ہ3 64 

 M���A 1�!�یہ6 ہے �ہ �ہ اس �� �l!1 ��ہ ہے اور �ہ ہ6 اس �6 یہ 
�h#= ا ("�د ہے ۔ 


	ث دار�h_6 و���ہ �ے ذہ� ر�L #��ن ��ں : �3x3ف !��(ے ہ�ں ٢�
 ) ١ص ( واM�+h ہے �ہ #�eر6F 1�+@ 2 ا!
	یU اور �(+%� ہے

 Uی	A 3� 2ر�e# م��ے ا� 6_�hم دار��3 �ہہ دی� �ہ ا�3x3ف �ے یہ 
� �ہ� ہے �}� اس �� �3A 6�3ا!ہ �ہ�ں دی� ۔ ��3ٹ ں @+�1 اور �(+ّ%��

6 ��3ٹ ہے اس !�ے ا�ہ3ں �ے اس �� ��ے ��ؤں �ہ�ں ہ3ے ان �� یہ #
 6_�hم دار��6 ا!���� �ہ(ے ہ�ں �ہ ا�ہ�ں دی� ۔ ہ&  ��3A 6�3ا!ہ 


	ث �ے #�6 ا��م #�eرA 3� 2	یU ��ں @+�1 � k6 ایq� M�"L
�%+ �6 #�ت 3 یہ اA_�ف �� >}F3ہ ��3ڑا ہ3ا ہے �3 �ہ�ں �ہ� ۔ رہ6 


��e# wر2 �ے اL�3ب x ہے اور 	�+# Mے #ہL M� �"6 ا3xل اور دی�
�(�Gہ ہے ور�ہ ا�"ہ  ��م 3 ا��م #�eر2 �3 ا��م  �� M!ے �ہ�L

) ہ	2 ا!�qر2 ( ا!"
	��� اور ر��8 ا!�Cہ�ء�ے !�� Lے ی�د ��ے ہ�ں ۔ 

�ے ا��م #�eر2 � 6_�hم دار��ہ�ں �6 �ہ ا�ے #�رے ��ں 3 ای6q #�ت 
وہ A	یU ��ں @+�1 ہ�ں ا!T(ہ ا��م اC�_A3#ہ �ے #�رے ��ں ا�ہ3ں �ے یہ 

 ) L١_� دار�h_6 ج  ( @�ور �F��ی� ہے �ہ وہ @+�1 ہ�ں ۔

ا!_�س 6F : ا��م زی�+6 اور اوزا 6 �ے �F��ی� : �3x3ف !��(ے ہ�ں ٣
 ) ٢ص(  ۔  C�_A$�#أا!�Cہ  ��ل  �6 

�م زی�+6 6C_A 3 ہ�ں ا�4 ا�ہ3ں �ے M�C_A �6 #_� �� یہ #�ت �ہہ د2 ا�
�ہ�ں �}� �3x3ف �ے اس 3hل �� �3A 6�3ا!ہ �ہ�ں دی� ��  ��"���3 یہ 

��!� یہ6 ہے �ہ یہ �3x3ف �� 3Pد P�L(ہ ��Cو@ہ ہے ۔ رہے ا��م 
�ّT� �+�h ےL 3لh 3 وہ اسا ہ�ں ا�ہ3ں �ے ای6q #�ت �ہ�ں اوزا 6 



٥
A ہ��6 #� =
���B اس �ے ��� #� �8 ہ�ں �� �6 C%�= �� یہ�ں �

�ہ�ں ۔ #T<jہ یہ #� 6�3x3ف �� ا��م اوزا 6 �� ا!�ام ہے ۔ 
ے ہ�ں ٤���F 3فx3� : م��ح ا�v 6Lں ا��ی� 	ی oF2 ر	�"A م��ا

 ) ٢ص ( ��:2 دار�6 و���ہ& �e# �Lر2 �ے ��e!1 ہ�ں ۔

�"ہ  ��م ��q�ہ رoF ی	ی� یہ #� 6�3x3ف �� ��3ٹ ہے �ہ �:�3رہ ا
 oF3ں ا�"ہ ر_��ے ۔ ��Tہ M���A ��ں  1!�e� ر2 �ے�e# م��ں ا��

�ےی	ی� �ے ��q�ہ ��ں �h+� ا��م #�eر2 �ہ  1!�e� ے� oFہ یہ ر��#
�ے  =��h ے �ے�۔ اس دور �ے ا�"ہ #�رے ��ں ا��م ی	ی� �ے M_L ہ3

 ���ے �}� �3�F3ں �ہ "�م !3گ رoF ی	ی� ��ے ” : ��وز2 �ے �F��ی� 
�ے ۔ �jءا!+�_�� !��ا>	2 ( “ ��ں Lے �_	 !3گ رoF ی	ی� �ہ�ں ��ے 

 (


�#ہ �ے 3hل و  "= Lے ٥x اور Uی	A ن وg�h ے ہ�ں)��3x3ف !�
 ���� 6� 	���ا�(ہ�د 6F ا!"M#�� =��q ہے اور اہ=  �& و ا!�Cہ �6 

 ) ٢١ص ( د2 6�4 ہے ۔

�8 ��ں ��6�L 6ہ kے ای��ں �ہہ دیں ۔ رہ� ا�(ہ�د  6F�3x3ف �# 
& وا!�Cہ �6 � رہ6 یہ #�ت �ہ اہ= ا!+،ا!"��q= اس �� 3T� ��# 3ت ہے

���� د2 6�4 ہے 3 یہ �3x3ف �� g�hن �� ، A	یU �� اور  6� 	���
 6� 	���
�#ہ ��ام �� ��3ٹ ہے ۔ g�hن ��ی& �6q� 6 ایg kیM ��ں x

�ہ�ں ہے ۔ ا!T(ہ ا��#� �j# 6و�ہ ���� ���و 6� 2�:�M @�ور2 ہے ۔ رہ� 
 3�3x3ف �3رz<3� 2 �� �ے دی�� !�ں  ���� 6� 	���A	یU ��ں 

�ہ وہ �ہ�ں ���	 �� !C~ اس �+_6 ��ں jش �ہ�ں �� �L(ے �8 
 8� 3�3L 3دP &�+_6 ��ں ���	ی� ���	 �� �+_6 ��اد !�(ے ہ�ں ۔ 

 6)�L 3ے ہq�� ����ہے ۔ �ے !C~ �� و�3د �ہ�ں #�j اس �6 
 �� اF(�اء#��	ه(ے ہ�3ے ��� ££££�3x3ف �3 ا< +�!6ٰ اور ر3Lل ا< 

 6� 	��� 6�
�L 6#ے #x k6 ایq� ح�v 6Lا ��3Pف ���� ��ہ�ے 

�#ہ ��ام ر@3ان ا< x �� 3فx3� 6����� �� ا��Tت �ہ�ں ��(� یہ #
 ��ہ& ا�"+�� �� اF(�اءہے ا!T(ہ �_�ب  T	ا< #� �q+3د اور �+�ذ #� 

T� 3�3د�ف روای�ت jP ے� 	���= ر@6 ا<  _ہ Lے �xیw ا!�Cظ ��ں 
���	ی� ا�"ہ �6  	ا!M  ” ہ�ں C%�= �ے !�ے راh& ا!
�وف �6 �(�ب

 ��Ajہ �F����ں ۔ “��ں 

: اx= ہ	ف 

3�ہ �ے 3vر �� ���h ! zر��� ��ام"��3x3ف �ے یہ �_	 ��3ٹ ہ& �ے 



٦
g ف�v 6� ف	ہ =x3ف �ے اx3� &اور وہ ہے ے ہ�ں ��ے ہ�ں اب ہ

�ے �� M#�� ہ�ں �:اب اور و@�ع��� اور ا�� o�_u
	��� ��ام �� v+� و �
ے ���F ں��ر2 �ے  �م رواة �ے #�رے �e# w�
x j�� ۔ ���� z<3� 6�

#�eر2 �ے !+_(6 راوی3ں �� ا ("�د ��6 �� �ے ام ا!�tA �uTت ” : ہ�ں 
�ے وا!�3ں ��ں ذ�� �� دی� ۔ �� M���P 33اء�A “ ) ٢٢ص ( 

ے ہ�ں ���F �� م���ے �Lا ("�د ” دو �qر2 �3 ای�e# ے�!+_(6 راوی3ں 
3��ہ ا�_� ت!��� #	د��غ روا”  ��qے ���م �� ہے  )٤٤ص  ( دsی�� �� 

�ے ���م �� ہے  ) ٦٣ص( ��ہ ہ6 ��3ٹ ہے ۔ vو#�eر2 ت !+_(6 روا” �3
T%�ہ �� )٧٦ص(  �� Uی	A kر2 �6 ای�e# w�
x �� م���3یں ��ے  ��

��ہ یہ �Lر2 داL(�ن ہ6 ��3ٹ6 #_��6 ہے ی+_6 s�A ہے ��ہ�3ے !�

��e# wر2 �ے  �م  )١٠٢ص ( !+_(6 راوی3ں �ے x ب �ےj�� ا��م ا

ان روات �ے #�رے ��ں یہ �_	 ا3hال ہ�ں ۔ �� ��ں �3x3ف �ے #(��ار
ا�"ہ روات ��h 6)_+! 3ار دی� ہے اور ذرہ #�ا#� >�م �ہ�ں �6 �ہ ��ں �� 

h 3سC�	�Lہ �� !+_M �ے دوڑے #��L رہ� ہ3ں اور �� ��	س ہq(�3ں 
��h 6)_+! 3ار دے رہ� ہ3ں ا�4 ان روات ��  	م ا ("�د ��� ���ے اور ان �3 
�ہ�ں رہ(� یہ وہ6  6h�# م �� �6�3 دی���!+_(�h 6ار دی� ���ے 3 اjLم 
 1hو �v�P 6� M��CA 6� ��4ں اس دی�	�روات ہ�ں �_ہ3ں �ے ا�_6 ز

6�
�F~ ہ�ں �� ر�� =xن ��ی& �ے اg�h 3� ں اور یہ6 وہ !3گ ہ�ں�� 
 4ے 34ی� �ہ ان ��  	م ا ("�د �� �ے g�hن ��ی& �� و�3د �ہ�ں Lے sؤ

#�eر2 �ے ان "�م روات ��  	م ا ("�د �� �+_6 یہ ہے �ہ اjLم  ہ	 

�#ہ x د	(+�ں ��ر2 �e# ہ روات���� ۔ ��3
�#ہ ��ں ہP 6(& ہ��4 3 x

�6 �3�3د ہ�ں �� �ے ��ام �ے  # ��+#� oTjوہ �L_�ڑوں �#+�� اور 
ذری+ے ہ6 اx= اjLم k ر6��L ہ�L 3(6 ہے ۔ 

�ّT
3ل �� F ا #�ز2 ا�"ہ :


��e# wر2 �ے "�م رواة �ے  jوہ اس #��& 3Pد ا��م ا��jب �ے ا�"ہ x
 �x3%P 6� ہ�ں��ے ��ں �"6 j� �)u��Tا #�ز2 �ے  6�
3ل �� #F

+#��� ا��م زہ�2 ، ہ�uم #�  �وہ اور ا�A3#زم ا>G+6 و���ہ& �ے ا�"ہ 
�ہ ز#�ن اL(+"�ل �6 ہے ۔ ��h3L 6ہ��)�#�رے ��ں ا

ا��م زہ�2 �ے #�رے ��ں ہ�زہ �Lا�6 ��ے ہ�3ے !��(� ہے �ہ #�eر2 �3 
g�hن ��  �& �ہ ان �ے ا��م زہ�2 �3  �& �ہ ا��م #�eرg 3� 2پ �6 

 3� 6Lے #�3اqہ زہ�2 ای��3Tیہ �� ��س  M���A )زہ�2 >�+ہ  ) ١٤ص
3�6 اور ���ڑ  ) ٣٤ص( اور ���ڑ #�ز #�6 ہے ا��م #�eر2 ، زہ�2 ایqے #�

�3از راو2 #�ز  *F٧٦ص( ر �%e��  ( ں >�+ہ اور��زہ�2 >�+3ں 
�� ۔  M_L =ں اہ��3ں �_L )٧٩ص ( 



٧


�ی� �6 �ں #3Ajا!ہ �# �L ں یہ��م زہ�2 �ے #�رے ��ے ا��3x3ف 
ہ�ں �6q ایk #�ت �� �3Tت �ہ�ں دی� �Pg وہ ان ہ3Cات �� �3Tت �ہ�ں Lے 

 ��F ~F�Aہ ہ�م  j��ہ�� ��ے ��Tہ ا��م زہ�2 #�3ل F�A~ ا#� �GA ا�

�#ہ �ے j�:ہ ��ں Lے ہ�ں ان �ے x *+# ز اور >�م ہ�ں�GA &!�  اور
j�:ہ �6 +	اد �� اv�Aہ >"�ر Lے #�ہ� ہے �� ��ں �3x3ف �ے ا��م 
ا �& #�6 ہ�ں ان �ے #�رے ��ں �	ح و �_� ��ں ا�"ہ ا jم �ے ا_ے ���� 

ے  �& ��ں �ہ�ں ا3hال ہ�ں �3 ای k�q(�= �(�ب �ے �(��@6 ہ�ں ہ"�ر
�6 ا��م �ے ا��م زہ�2 �ے #�رے ��ں اس �vح �6 ہ�زہ # 6q� ہ�
�Lا�6 �6 ہ�v 8� 3ح �3x3ف �ے �6 ہے ۔ #��ہ ا��م زہ�2 �ے 

3�ے �6 �ڑL ) 2�q�ہ _L	 �L 3�q�ۃ ا!:ہ� L ار دی� ہے ۔)�h ( 
 ) ٩ ج ٤٤٨ہ:ی� ص 

ہے ۔ ا��م اور ان �6 #��ن ��دہ ا�AدیU �� ���= ا ("�د �� ا�ہ�ر ��� 
ے ہ�ں ���F 3 6��q���	 ہے : �Lsا �qAا 	_L 6� 2م زہ���اور “ ا
�ے �F��ی�  �C+� �# U�! : ” �# 	�+L ہ��F ے #ڑےL �L ں��ی_ہ 	�اہ= 

3 اس �� ا��م  �ا� #� ��!U�! k “  �وہ اور  T	ا< #�  T	ا< ہ�ں ۔ 
�ے !}ے ���F ےL �C+� �# ) )s ب���ہ �"o ا �"�&  _	2 �"�+� ا#� >

���ے ��دیk زہ�2 ان "�م Lے #ڑے  �!& ہ�ں  ” ) ) �"�& ا!6  �"ہ 
“ اس !�ے �ہ زہ�2 �ے ان "�م �ے  �3م �3 ا�_ے  �& ��ں �"o ��� ہے ۔ 

ے ہ�ں ���F 	+L �#م ا��ا: ) )  Uی	
�h!3ا و��ن ا!�ه�2 ��$ ���� ا!
�� ���+� و�hل ا#3 ا!���د ا�ہ ا �& ا!_���F $& وا!�وای�ہ:ی� ( ) )س وا!+

 ) ٩ ج ٤٤٩ص 
 ” Uی	
ے ہ�ں �ہ وہ ��ہ ���� ا!���F ں��م زہ�2 �ے #�رے ��ا ���	
�

�ے  �& اور روایM ��ں #ڑ�ے �_ہ3ں �ے دی}� ا�"ہ هے�ے ��Fہ  ہ�3ے 
ے ہ�ں وہ "�م !343ں Lے #ڑے  �!& ���F د���� ا#3ا!� ��� o"� &�  ��

�ے ۔  “

�)eL م ای3ب��ے اور یہ6 #�ت ا�ے ���F ے �ہ6 ہے وہ� 6�� : Mرای ��
ڑا  #��ں �ے زہ�L 2ے ”  )٩ ج ٤٤٩ہ:ی� ص(  �& �� ا!�ه�2 أA	ا أ

اور یہ6 #�ت ا�_ے دور �ے  ��& �
	ث اور “ �6�3  �!& �ہ�ں دی��� ۔ 
�ے �F���6 ہے  U�! م��ہ ا��F : �"!�  Mرای ��أ sب و���"o �� ا#� >

��ں �ے زہ�L 2ے #ڑا  �!& اور  ”  )٩ ج ٤٤٩ہ:ی� ص  ( ا���  �"� �_ہ
�ہ�ں دی��� ۔  6 �3q� o��� “

یہ ا��م زہ�2 �ے #�رے ��ں ان !343ں �6 >ہ�د�ں �_ہ3ں �ے ان �3 
�hی� Lے دی��� ہے اور ان �6 ���ہM اور ا���M اور  ��& �
	ث اور 

3ل اور ا��#� �6 >ہ�دت �ے F ےqے �6 34اہ6 د2 ہے ۔ ای� �!& ہ3



٨
#��& 3Pد ا��م ا��jب �ے ہ3Cات �M���A ��� 6 ہے ؟ ���#�ہ ��ں اس 

�3x3ف �3 ا��م زہ�L 2ے �xف اس !�ے h	�� ہے �ہ ان �6 #��ن 

�w ا�AدیU ان �ے 3Pد P�L(ہ ا (��دات �ے �_�6F ہ�ں ا��م x دہ��
 w�
x ف یہ ہے �ہ ان�x ���� �� 3{)C4 3/! 6qای B�+)� زہ�2 �ے

v 3 رد �� دی� ���ے �3 ان �ے� Uدی�Aو2 ہےا��ے L Bم زہ�2 �ی��یہ ا 

�w ا�AدیL Uے ا �اض �_�ں ہ�ںx ہ��ہ�ں #� ۔ اس !�ے �ہ Lے ��راض 

 �� 1hو �v�P 6� M_L M �<اور ا M�	P 64	�ا��م زہ�2 �ے ا�_6 ز
	ری8 اور �وی£  6� M_L ہ ہ6 �(�ب و�/u� 6 ان �� دن رات� 6�ر�

ے ہ�ں ۔ ���F 3دP 2م زہ���ا ��
 ) ) �u�ہ:ی� ( ) )!6 :�� ا!_�س ه:ا ا!+�& �2�u وs #:!ہ #A	 أ�� 
 ) ٩ ج ٤٤٩ص 
 ” k6 ایq� ےL ں��6 !343ں � M �<ر ا	h 8� 6� M_L ے���ں 

�ے �ہ�ں �6 ۔  “

#8 ا��م زہ�2 �6 �وی£ M_L ��ں یہ z<3� 6�3x3ف �3 ��ٹ�(6 
ہے اس !�ے �ہ M_L �6 �3�3د64 ��ں ان �ے ��Cو@ہ �:ہ� �ے 3hل 

M+h ہ3 �� رہ ��ے ہ�ں �L 8ے ان �ے �:ہ� �ے و�3د و ا3hال #ے و
���P 3ہ BAs ہ3 ��� ہے ۔ 

 	��_: ا��م ہ�uم #�  �وہ �� 


3ر ا��م ہ�uم #�  �وہ �3 � �� 	��_�ے ا�_6  Uی	A _��ی��ے L Mہ#
�ے اور ا>� A M	یU اور #_�ی� ہے اس !�ے �ہ یہ ار��ن A	یU ��ں Lے 

ا��م زہ�2 �6 ہ�v 6ح ز�	ہ اور �#_	ہ A M��CA	یU ��ں ان �� ��دار 
ہے ا6L !�ے �
	��� �ے ہ�ں ان �� ���م و ��Tہ #�6 ارoF و #�_	 ہے 

�ٹ�(ے ہ�ں اس !�ے وہ ان �ے #�رے ��ں � M3 #ہ� Uی	A _��ی��یہ  �{�
 r�< ہ�د�ہ�زہ �Lا�6 ��ے ہ�ں ان �ے ��z �� �� ��(ے ہ�3ے اس ��م 

�ے #�6 ہ�uم #�  �وہ �ے #�ر Uی	
ے ��ں !�� ز#��6 �� ���ہ�ہ ��� ا!
ہے اور ان �ے #�رے ��ں ا�(ہ��L 6_}�� ا!�Cظ اL(+"�ل ��ے ہ�ں �_���ہ 

 )١٧ص( “ ہ�uم �:اب اور �	!8 ہے ۔ ” : !��(ے ہ�ں 

�3x3ف �ے ا��م ہ�uم #�  �وہ �ے �:اب ہ3�ے �� �3A 6�3ا!ہ �ہ�ں دی� 

	ث �ے ا� k6 ایq� =Th ےL Uی	A _��ی��م اس !�ے �ہ ان �uم ہ��

�3 ایqے ا!�Cظ Lے ی�د �ہ�ں ��� #��ہ ا��#� �
	��� ان �6 ���ہM اور 
ے ہ�ں ���F ں��ان �ے #�رے  	+L �#م ا��ے ۔ ا� =��h ے� M!j� : $��

MT�$GA Uی	
�ے ۔  ”  ���� ا! Uی	
ا��م “ ��ہ ، �MGA MT اور ���� ا!
ے ہ�ں ���F &�A3#اور��ہ ” اUی	A ے ۔�ر ا#� �TAن او“  ��ں ا��م 

ے ہ�ں ���F :��F�A j@�F � (�_� ور�ہ:ی� ص  ( ��ن ”  ) ١١ ج ٥١ ، ٥٠



٩
�ے ���ت �ے �(_ے ا �6ٰ  ���	
�ے ۔ � ~F�A اور =@�F 6 ��ہ�� �4ر�)�
او�xف ہ�ں وہ "�م ا��م ہ�uم ��ں q��& ��ے ہ�ں �8 �� ���� یہ 

	A ے ان �6 #��ن ��دہ�یU د!�= اور ہے �ہ ا �6ٰ در�ہ �ے �h#= ا ("�د 
6 ��6 ہے �8 �� ���� یہ ہے �ہ وہ A	یq� Uے ہ�uم ��� MGA

�6 ہA 6	یU ہے �3 دی� �� ایk ��ءہے اور ££££#��ن ��یں ر3Lل ا< 

اس A	یU ��ں �3 #��ن ہ3ا ہے وہ درML اور B�s  "= ہے ۔ !ہٰ:ا 
�3x3ف �� ا��م ہ�uم �3 �:اب �ہ_� ان �� �
* اF(�اءاور ا!�ام ہے #��ہ 

#�h اس kے �6�3 ایL ں�� ���	
ہ"M ہے ۔ � �
= ا ("�د ا��م �� �xی
�ہ�ں ہے ۔  1�L ں��1 �� اس #�رے !l� 6�# �e<

����ت : ا��م #�eر2 �� ا

GّA ں��1 �!�ۃ اjLsم ا��م ا!"
	��� �3x3ف �ے ا�_6 اjLم >�� 
qّC"!ج ا�
��e# wر2 �� دل وا!�Cہ�ءx ر2 اور ان �6 �(�ب�e# م��ی� ا�

���	2 ا#�ل ���s ہے اور ا��م #�eرg�h �� 2ن �� �
�ف ، �T	ل ��3ل � �
�ے واs اور g�hن Lے �+�� MC!�e� �
ہ�@��اور #��g�h �Pن ��x 6ی

�3 #�_ے واq�� sے ا!�ام  ��	 ��ے ہ�ں ۔ ان �� ہ& C%��6 ����ہ �L
 =�"��!�1 ��ں !ے رہے ہ�ں �3  =�)q� kں ای��ا< اس #�رے  	"
#

2�Pg ر2 �ے �ے�e# م��ں ہ& ا��ہ !��� �%)e� ہ& اس� ��A�ہ ��ں ہے 
ے ہ�ں � �ہ �hر��� ��ام اس �� z�� تs��P 	_� 3ف �ےx3� ں��رے �#

�L Mے ���o ہ�L 3ے��P اور M��TP 6_۔ �6 ذہ 

یہ ا��م ا!�eا�Fت #�eر2 >�ی1 �6 ایA k	ی��g 3� Uز و6A �ے #�رے 
 �� ا�(6 ££££��� ایg �qد�6 �6T ” ��ں ہے �� T%�ہ ��ے ہ�3ے !��(� ہے 

�6 ر��(� ہے ��� یہ ا��م #�eر2 �� 	ّی# BA �� ے�� ہے ی� !+_(6 �ہ�3ا
راوی3ں �� ��ٹ� 2�4 ہے ��� ا��م #�eر2 اس ��م Lے #�2 ہ�L 3(ے ہ�ں ۔ 

 ) ١٥ص ( “ 

>3�M"qh 6 �ہ اL_�د �ے ��� ��ں �ڑ�ے اور ” ��ی	 !��(ے ہ�ں 
�� ( �Cہ3م g�hن � 3�Gہ3ر ( 6��ے وا!ے روات �ے ا��م #�eر3� 2 #�� 

��ی� �ہ �ہ ان �g�h 3ن �6 %�یL wے �4gہ6 ہ6�3 �ہ ��Lت G!ا �qای

�#ہ ��ام �ے ��� ��3L 3� M_�v ۔ x ہ� ) ٢٧ص ( “ �3Tیہ �� ��س gی� 

#�eر2 ” �ع �hار دی(ے ہ�3ے !��(� ہے ��qے ���م �� ا��م #�eر2 �3 وّ@
�ے !+_(6 راوی3ں �� ا ( �A�x 2ڑ د� Mے روایL د �� �ے #ڑے و�3ق�"

�ے ا< Lے �+�ذ ا< #/�وت �� �ے �xیg�h wن � 6�MC!�e �� ££££�ہ gپ 



١٠
)  ��e%ً� ٧١ص ( “ د2 ۔ 

�ہ  ��ا��م #�eر2 #�6 راوی3ں �MF�4 ��G  6 ��ں �gے �ہ �ہ g�hن دی�
�6F�  M���A 6 �� ��س ، ��� ذہ� #_	 �� �ے روایM ٹ��k د2 ۔ ££££gپ 

�6q !+_(6 ” م #�eر 3� 2��h ��uار دی(ے ہ�3ے !��(� ہے ایk �}ہ ا��
راو2 �ے #�eر2 �3 >�� �6 �ٹ6 �ڑه��6 ہے �ہ ہ3ش ی�F(ہ ہ3 �� ا��م 
 Mر2 �6 روای�e# 6�
�w ��ں درج �� دی� ہے ��� اب #x 6_ے ا��#�eر2 

�#ہ د>"_6 �� ا!�ام  ��	 x �� 2ر�e# م��ہے ۔ ا �)�L �� ��� ر�T) ا ��


�#ہ ��ام �3 #	��م ���ے ��ں �6�3 ” �(� ہے ��ے ہ�3ے !�x 2ر�e# م��ا
���ہ�ں اٹ �q�

 ) ٥٤ص ( “  ر��(ے ۔ 

�ے �3 ا��م #�eر2 �ے �(+�B �3!1 �ے h�L &ے �xدر یہ �_	 ه3Cات 
�!�1 ��ں !ے رہے  =�)q� ں��3 ہ& اس #�رے ہ�3ے ہ�ں C%��6 ����ہ 

 ��ں ا�"ہ اA_�ف #�6 ��(ہ�ں یہ�ں �e(%�  �ض ہے �ہ "�م ا�"ہ ا��#� 
 �� ا��م #�eر2 �6 ���ہM ،  	ا!T@ ، ~CA ، M¥ اور ا��ن �� )>��= ہ�ں

ا�"�ع اور ا�Cق ہے gج 6q� k ای k�q�"ہ ا��م �ے ا��م #�eر2 �6 
 Mہ���ہ�ں ��� ہ�ں ا!T(ہ �_��ی� A	یU اور وہ #�6 و £_��� 3� M!ا	  

3اس #�(ے رہ(ے ہ�ں ۔ زی�دہ � #�x/�� �ے ا��م #�eر2 �ے #�رے ��ں #�
� 1!3�3x3ف �ے #�6 یہ "�م #��ں ان ہ6 �_��ی� Lے h�Lہ �� �ے 
�3ں ��ں gج #�A �F 6	یU ��ں �"�q� 6 ہ�ں ۔� =Pں دا��ا�_6 �(�ب 
� ہے اور اس A �F	یU ��ں ان �6 �� ��G"L 6رٹ��ا��م #�eر2 �3 ا

�ہ�ں ۔  ��"� ����رٹ3� 6 ���_£ ��ا

tF ے_�� �6 ا��م #�eر2 �ے ا# �����= ہ�ں �ہ ان ���L 6ت ��Tر�ہ �� د

�ی� ہ6�3 ہ�ں اور ہ3 رہ6 ہ�ں �+�وف اور ز�	ہ ز#��3ں ��ں در�_3ں �(� 

�ّ# �� M!ا	اور   Mہ��� ، M"�  6� ا (�اف ہے ۔ �3 ان �

ے ہ�ں ���F ے ہ�3ے: ا��م ا#� �Pی"ہ ان �M"�  6 �� ا (�اف ��

M ادی& ا!q"�ءا �& ( (  Mرای �� ��ہ ! ~CAا s3ل ا< وLر Uی	
#

��ں �ے Lg"�ن �6 ��M �ے ���ے  ”  )٩ ج ٥٢ہ:ی� ص  ( ) )ا!�eTر2 
�ہ�ں دی��� �3 ا��م #�eرL 2ے A	یU ر3Lل �� زی�دہ  �e< 6�3�

“  �!& اور F�A~ ہ3 ۔ 

ے ہ�ں ���F ق #� راہ3یہ�
Lہ ا"�sم ا��ا :

�ب ا!
	یM �"� 6� U اس �3�3ان ” xر2( اے ا�e#(  Uی	A ےL 

�6 !3گ اس # � 3�� ��و ا�4 یہ �qA #%�2 �ے ز���ہ ��ں ہ3ے �!



١١
�A 6	یU دا�6 اور �Fہ ��ں �+�MF اور �ہ�رت �6 #_� �� اس ��v 6ف 


(�ج ہ3ے ۔ � “ ) �tای (

�ے >�ی	 ا�v 6Lح �ے 3Aاس #�P(ہ !�� ز#�ن !343ں �ے  2	_q� م��ا
 ��ہ�ں ��e< 3 ان �3 ا��م �ہ�ں ا��م #�eر2 ا��م ” : #�رے ��ں �F��ی� 

�(� اLے �(ہ& �hار دو ۔ ��“ )  �tای (
#T<jہ اس ��م �ہ�د >�r ا!
	یU �ے ه3Cات Lے ا��م #�eر2 �6 

 6� Uدی�Aا w�
x ہ)T!ے �4 ا�g ہ�ں��A 6�3� 3ف  �� Mو ���ہ M"� 
�3ں �ے ہ�ں @�ور �"�q� �e< �qے ایL ی� �6 و�ہ:�
�k اور t

�(ہ& �hار ���ے �4 ۔

ے ہ�ں ���F >ہ و!6 ا�< :
 ) ) �� �"��F �� o�"� 6 ان�3ن  �	

�ن �F	 اBC ا!"�
ا��م ا!%

�� وا�ہ �= �� �C_%� 6!ان ا ��� �(3ا�
�o��!�# w واx 3عF�"!ا!"(%= ا
3ّ�� 3�T(	ع �(�TL ��� oT= ا!"3�_�� یF �"ه��ۃ ا< ص  ( ) )ن اGA
"�م �
	��� �� ا�Cق ہے �ہ ”  )١ ج ١٣٤ 6� #�eر2 و �q�& ��ں �3 #


�w ہے اوریہ دو�3ں �(�#�ں x �+�h ہ وہT<j# (%= ہے�3ع F�� Uی	A
ا�_ے �%_3Cں k �(3ا� ہ�ں ��e< 3 ان �ے ا�� �6 3ہ�� ��� ہے وہ 

 �3�_3ں �ے راL(ہ �ے  jوہ �6q دو�Lے راL(ے �6 اور#	 (6 ہے 
“ ���و2 ��� ہے ۔ 


�T<j# wہ �tAت >�ہ رA"ہ ا< �ے درx ے�ML �ہ� ہے �3x3ف 
�ہ #_� �� �3�_3ں �ے راL(ہ �ے  jوہ �u�#�eر2 �6 ا�Aدیj# 3� U د!�= 
 w�
x �� 3ں��"�q� م�"دو�Lوں �ے راL(ہ �6 ���و2 �6 ہے ��3��ہ 


M �� ا�Cق ہے ۔ x 6� 2ر�e#

	"
� �_�T� ��  &�Lا< و ��xو 


T¦ أ�"+��xو ¦!gو                                                          


