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�  ��� ا� ا��	�� ا��	

�����م�� ٍہ��ے  ������م �'�ی��% اس ا� ���ے ���#ے ہ��ے "��! ���  ر	���� ہ�
���*��ر��ر�(� ہے     �ا.3ے �23وں مں س�ے "�! .����         ,اور"! +ے ہ�

ن �:��#ے وہ س���م�ن مہ��� ����دئے "��� ���ے   ہ��� ر	��� �5م�ی��� اورد+��� م��ں ا  
����ان ��<���ں +��ے اس ���    ,ذری'��ہ >����ت م��ں ان ���ے در"���ت �:2��3 ہ���ں   

ا<��ان  ,�5م�+?�دارA .�م2اوم� ��  اوراس ��  @?��دت م�ں "2و"ہ�2 ��               
اورا<����ان ,����*������  .ہ�C���*��  ���D3یہ ادا����� �����ان �:���#ے �ہ�Bہ����ا   
� اوران ��<�ں �ےزم�ے م   ��?G��  D3ہ. %:C�  ں ><#ے "��  ����ئ

ِإ+Pَ���� ُی��RP5�َ ا����PQِ�ُ�وَن َأْ"��َ�ُه� {  :���ے ����رے م��ں ا� �'����  ���� ار*���د ہ��ے
ِ� ِ	َ��ٍبْUَ�ِ {)م��  )10:س�رة ا�

  -"G?���+ے وا��ں ��ا+�C .�را.�را �ے *��را"�دی� "��� ہے "
اورمں <�اہ  دی�B ہ�ں ��ہ ��ے *�^ م���R:�G 2 ا� @:�ہ وس�:� ا� ��ے             

 رس������ل ہ�����ں "�س������رے "ہ������ں �:�����#ے ر	�������     �2�����3ے اوراس�����Cے 
`ے<#ے )�������3�, �ا� �'�����R >پ .����اور>پ ����ے >ل وا�����Gب .�ر	����

  :ام��'2-وسbمB  +�زل �5م�ئے
ا<��اس +�ے >���ت م�ں        ,اس د+� مں ا+��ن �  @��ہ  اس� �C	�Qہ ہ�ے             

c اسB'��ل �� ��ا.3  �`��رت          �G ����@ �5ئ2ہ دی3ے وا�ے ام�ر�ے �#ے
� اور����ے ����م�ں م��ں   اور,م��ں ��م���ب ہ��ے Q��'ا<���اس +��ے @����م

اس��B'��ل ���� اوراس��  ����ے ������ہ .���اس +��ے ا� س��ے م���dbت ���  ����وہ  
ں زم� �ے +Dے د�5 ہ�<#ں      ,��ئe و��س�ہے ���	3  B�!  23 وہ�:g@

*��hi ہ��ے "���ا� ���ے م��س��?ہ ����+ے س��ے .ہ:��ے ا.��3ے >پ ���� م��س��?ہ  
� و�bے <�3ہ اس �  ہCے �ہ اسCاس j?dں ���ے اور3� e?س �� Aد����

  :ا�� م�'�د رl  ا� @3ہ +ے �5م�ی�,وہ ا.3ے <�3ہ�ں سے ڈر"�ئے 
م�م� ا.3ے <�3 ہ�ں ��ای�� س�`(�B ہے <�ی� �ہ وہ ��  .ہ��ڑ�ے +�Dے    "

ٹ(��� ہ��� اورڈررہ��� ہ����ہ وہ اس .�ٹ���ٹ .��ڑے �)" c���Gو Aر���i� c���G
  )م�:�

           ̂ �ہ <�3ہ .�م�Qرہے یہ��ں ��UG  ���" ں ��ہ وہ    �3Bے ��گ ای�ے ہ
����?(��  �(��  ی��ہ +ہ��ں ,اس س��ے م���+�س ہ���<#ےاوروہ <���3ہ ان .�>س���ن ہ�<

� ہے             s@  3B� ں وہ ذات`ہ یہ  ,س��� �ہ "! �  +��5م�+  ��رہے ہB+
               ��3� e?ت ا+�! ��� م���^        ,ہ�ا �ہ یہ  <�3ہ ان �ے س�ء ����ہ ��� س��u�	

ر��l  ا� @��3ہ �5م����ے ہ��ں ���ہ ���� ����گ �ہ��� س��ے ای���ے ����م �����ے         
�C رس��ل R:�G ا�    ,��v+ Aہ م�ں ���ل س�ے زی��دہ ہ:�Cے ہ�ں           ہ�"���ہ�ر��

ہ وس:� �ے زم�+ہ مں ہ� ان ��ہwb ���دی3ے وا��ے <��3ہ *���ر���ے                :@



 4

ا� �'����R +��ے ا.���B�  ��3ب ���d>ن م`��2 م��ں �����م م�م���3ں ��	����   –�(��ے 
� �  }�ف م�B"ہ �� ہے �D+�3ہ �5م�ی�,����ہ �  اہ�:   

} �ْا ا����gُPْا ا�ّ:��َ� َ	����gَ�ُ Pِ���ِ� َوَ~ P��ُ����ُ�َ ِإ~P َوَأ+��Bُ� م{��ْ�ِ:ُ��نَ    َی��� َأی{َ(��� ا���Pِ|یَ� >َم��3ُ  {
  )102 :س�رة >ل @��ان(
ا� �'�������  س�����ے ڈرو"������3B اس س�����ے ڈر+������ �������ہ#ے !اے ای������ن وا������� "
  -"اوردیC(�م��ے دم �^ م�:��ن ہ  رہ�3,

  :اور�5م�ی� 
}�ُgِ  )99:س�رة ا��`� (}َواْ@ُ?2ْ َر�َ �َP	RPB َیْ�ِ�ََ� اْ�َ
  -"اورا.3ے رب �  @?�دت ���ےرہ�یہ�ں �^ �ہ �� ��م�ت >"�ئے"

�ہ|ا �A�g اور@?��دت ��� 	�C� م��ت >+�ے ��^ ����dارہے ����ہ �2�3ہ 	���              
+?  R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی� ہے        ,����ہ �  س'�دت سے�ہ�ہ م23 ہ�     

���ہ �'��� ����گ ا.��3  ز+��2<  ���� ای��^ ��?��ہ @���Gہ �5م���+?�دارA �����ے    
�C و����5ت س���ے �����D .ہ:���ے <����3ہ   ,ر<����3 ہ����ں س���ے دوررہ���Bے ہ���ں  او����

 ���" �� e?ے ��ے ����ہ �� سC+ں "�ا� مں م?bB ہ�"��ے ہ?Q'اورم
  :ا� �ے +?  R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی� ,ہے
"                ��ں وا~ @�j ���� ہے یہ�ں ��^ ��ہ اس�Cے اور"�3B3"  ے*^ >دم�

.(����Bب اس .�����e     ,ے  �ے درم�ن �Gف ای^ <��� G�5:ہ رہ "��� ہ�         
� م�ں دا��j     3>"��  ہ�ے اوروہ "ہ�3��ں ��� @��j ���+ے ���Bv ہ�ے اور"ہ�                 

c م�:�"(ہ�"��� ہے�Gو Aر�i� c�G(  
سہj �� س'2 رl  ا� @3ہ �  	2ی� مں وارد ہے �ہ ای^ م�:��ن +�ے                

�وہ م��ں ���ڑA �ہ���درA    رس���ل R:��G ا� @:��ہ وس��:� ���ے س�����    ���  ����
��ہ >ج   س��C ��ر+�م�ہ ��ڑا ا�(�� ���v اور��ہ .�ڑے       ���Gہ ��ام �� ا   ,د�(�ئ   

رس�ل R:�G ا�    ,b5ں �  }�ح ہ� مں سے ��  +ے د��A +ہں د�(�ئ           
� ����Gہ +�ے    ,وہ "ہ��3  ہ�ے  !���C س�� ���   :@:ہ وس:� +ے �5م�ی��   '����

ا<�وہ "ہ�3  ہے ��ہ� مں سے "B3  ���ن ہ�ے؟ ��dم م�ں س�ے ای�^             :�ہ�
ں اوردی��B)C ہ��ں ��ہ وہ ���       م�ں اس�Cے .�D(ے "�رہ�� ہ��         :>دم  +ے �ہ�    

وہ ���ن ����ے ہ�ں       ,�D+�3ہ یہ ���G  اس �ے .�D(ے +C:�ے          ,���� ہے   
    ��� A 2�:"  ��� ہ اس +��ے ,��ہ وہ >دم��  *��2ی2 ز���  ہ���ا اورم���+ے��D+�3�

.(�ا.��3 .��را    ,ا.3  �:�ارزم� .�ر�(  اوراسC  ده�را.3ے س�3ہ .�ر�(��          
س���ل R:��G ا� ی��ہ �����G  ر,��"��� اس .���ڈال ����ا.3ے >پ ��j��Bd ����ڈا~

مں <�اہ  دی��B ہ��ں ��ہ ��ے *�^            :@:ہ وس:� �ے.�س وا.! >ئے اور�ہ�       
وہ ���   :رس��ل ا� R:�G ا� @:�ہ وس�:� +�ے �5م�ی��             ,>پ ا� �ے رس�ل ہں    

؟�ہ� �ہ "! >دم  �ے ���رے م�ں >پ +�ے ا�(�  ا�(�  "ہ��3  �5م�ی�� �(��                 
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ں  ��<��� ����اور��<���ں .�ی��ہ ����ت <���اں <���رA ����مں +��ے �ہ��� ���ہ م��ں       
�D+�3ہ مں اسb�  Cش مں +bC,��اسC  ا}bع دوں <�, �iوہ س �)Cدی

      � A2:" ں�:�ار�ے دس�Bہ ���زم� .�ر�(��    ,ز��  �(� ��اس3ےم�+ے م
�ں ��ے درم��ن          ���)�.(��اس .�ا.��3 .��را    ,اوراسC  ده�ر��ا.3ے دو+�ں 

� ا� ���ے رس���ل R:��G ا�  ,��"��� ڈال ����ا.3ے >پ ��j��Bd ����ڈا~ ��dاس و
   :� +ے �5م�ی�@:ہ وس:

�ں وا~ ���م ����� ہ�ے 	�~+�Cہ وہ "ہ��3               "B3" ں>دم  ��<�ں �  +�vہ م
اورای^ *hi ��<�ں �  +�vہ مں "ہ�3�ں وا~ ���م ����� ہ�ے              ,ہ��� ہے 

  "	�~+Cہ وہ "B3  ہ��� ہے
ا@�����ل ����� داروم2ار�������ہ  :" اور�'���� روای����ت م���ں ی���ہ ا5����lہ ہ���ے    

c م�:�"(.�ہے�Gو Aر�i� c�G(-  
��ن �5م��ئ  ہ�ے           ا�� ���G ے ا.3ے م�م� �2�3وں ��  ی�ہ+ R��'س?��+ہ و� 

  ,�ہ ان �ے ا+2رای^ س��� ا� �� ��ف اور	�� @�j دو+�ں .�ی� "��� ہے
�D+�3ہ �5م�ی�:   

 َوا�Pِ|یَ� َوا�Pِ|یَ� ُه� ِ��َی�ِت َر��ِ(ْ� ُیْ�ِم�3َُن ِإنP ا�Pِ|یَ� ُه� م�ْ� َ�ْ�َِ� َر��ِ(� م{�gُ�ِ�َْن{
َوا��Pِ|یَ� ُیْ�ُ���َن َم�� >َ���ا وdُPُ:��ُ�ُ(ْ� َوِ"َ:�ٌ� َأ+Pُ(�ْ� ِإR��َ َر��ِ(�ْ�           ُه� ِ�َ���ِ(ْ� َ��� ُی�ْ�ِ�ُآ�نَ     

���َ�اِت َوُه���ْ� َ�َ(���� َس�����gُ�ِنَ       َراِ"ُ'����َنْiَ�ْس����رة  ( }ُأْوَ�ِ#���َ� ُی���َ��ِرُ@�َن ����5ِ ا
    )06 -57:ا���م�3ن

� س�ے ڈر��ے ہ�             "�?3ً� "���گ ا.�3ےرب ��  ہgں  یاور"��ا.3ے رب ��     ,
اور"�ا.3ےرب �ے س��� ��  ��*�ی^ +ہ�ں       ,>ی�Bں .�ای��ن ر�(Bے ہں   

اور"���گ دیBے ہں "���D دی�Bے ہ�ں اوران ��ے دل ������Cے              ,���ے  
یہ�  ���گ ہ�ں "�":�A2     ,ہں �ہ وہ ا.3ے رب ��  }��ف ���ٹ3ےوا�ے ہ�ں           

":���b)� A2ئ����ں 	�j���G �����رہے ہ���ں اوریہ���  ہ���ں "����ان ����  }����ف      
  -" وا�ے ہںدوڑ"�+ے

      )� �ام�م ا	�2 +�ے  ,���Gہ ��ام ر�lان ا� @:ہ� ا"�'� �  یہ  	��
���� ہ���ے ����ہ ا+(����ں +���ے        � �ا���2���G�Cی� ر���l  ا� @���3ہ س���ے روای���

 >پ  -��ش �ہ مں ���  م��م� �2�3ے ��ے .ہ:��مں ای�^ ���ل ہ����                  ":�5م�ی�
 %:Biے �(ے �ہ اس  +ے م`� ��مBڑ���ہC.�� ا� @3ہ ا.3  ز��ن  lر

  -".�ا��راہے<(�ٹ 
�وں س�ے �ہ�� زی��دہ ڈر��ے �(�ے                  �@:  �� ا�  }��e رl  ا� @3ہ دو

��?  >رزو >��ت ����(bدیB  ہ�ے       :��?  >رزو اور+�! �  .�وA �5م�ی�     :
ٹ���  : اور�5م�ی��� –اور+���! ���  .���وA 	��� س��ے روw دی��B  ہ��ے      . ���د+

�A ��ے س���� ><�ے �ڑه�  �:�  >رہ�                 �����(�گ رہ  ہے اور>��ت �).
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������� >�����ت ����  او~د   ,ن م���ں س���ے ہ�ای���^ ����  او~د ہ���ں    اورا,ہ���ے 
�+��Cہ >ج ����م ہ��ے اور	����ب +ہ��ں ,��3اورد+��� ���  او~د +��ہ ����3�, jاور���

  -"	��ب ہ�<� ��م +ہں
+�<ہ�+  م�ت اسbم مں j��d م|م� ہے ��+Cہ وہ ا+��ن ��ا��+�^ ا.�3ے              

   ��Bں دیاور����� او���dت وہ , �j��v3 م��ں ���ے ���B  ہ��ے اوراس��ے مہ:��� +ہ��
� .�ہ��� ہےQ'ہ �(  م���� �Cرہ��� ہے ��اس�B5�> ں� مQ'م-  

� ��ے �����ہ س�ے�ہ� زی��دہ ڈرا ����ے �(�ے             ���G %:س,    A�B��� jس�ہ
�5م����ے ہ��ں ���ہ س��Dے ����گ ہ�2��dم .�����ے ������ہ س��ے ڈرا�����ے ہ��ں     

  :�5م�ی�,اوریہ  وہ ��گ ہں "� �  ا� +ے �'�ی% ��ن �  ہے ,
  )60 :��م�3ن ا�) وdُPُ:�ُ�ُ(ْ� َوِ"َ:ٌ�(
  -"ان �ے دل �����Cے ہں "

اس�:#ے �2�3ے �����ہ#ے ���ہ ہ�����ہ س��ء �����ہ س��ے ڈر��� رہ�ے ��+��Cہ         
�� �ہ ا� �ے +?  R:G ا� @:ہ وس:� ���           ,��ف ہ  @�j �� ��@� ہے       "

  :ار*�د ہے
"    ���ا� ���� !س��� ���� ,"�*��hi ڈراوہ ���b اور"��� ���bوہ م��3�ل ����.(�3 <

   -)س�3 ��م|A"(�� س�م�ن "3� ہےا� !س� ��,س�م�ن مہ�v3 ہے
   e����� ���:2 ���� .ہ��"�e >دم��  ���  و���5ت �dی��e ہ���اس��ے ���ہ#ے ���ہ اب ام

�+�Cہ "��ا� س�ے م��dbت        ,ر�(ے اورا� �  م�dbت �� م��Bق ہ�"��ئے       �
+?�  R:�G   ,�� ��اہ� م23 ہ� ��ا� �(  اس سے م:3ے �� ��اہ� م23 ہ�<��      

  :ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی�
  �(�  *�hi اس 	��ل م�ں م��ے ��ہ وہ ا� @�و"�j          �� م�ں س�ے ���ئ      "

c م�:�"(�ے س��� ا�(� <��ن ر�(�B ہ��G(  
      ����i�  Cاوراس�� ��C �ہ��� س��ے "�ہ��j م���:��ن ا� ���  وس��� ر	������
وم����Uت .��(�وس��ہ ���ے�ٹ��� <��#ے اور<���3ہ�ں م��ں ���ے ����vم ہ���<#ے     

�:��Cہ ا� �'����R ���ے م��|��رہ ����~ ����Gت   ,اور��ائ���ں س��ے ����ز+ہں >ئ��ے 
�"�ن �3ے �ے �'2 ا+ہ�ں +ے اس  ��<�3ہ�ں .�م�Qرہ3ے �� سe سے  �

 ���	�~+��Cہ ی��ہ ای��^ �(:��  �:���  اورمہ:��^ اس��2B~ل ہ��ے    ,���ڑا �ہ�+��ہ ����3 �
,�اس��  ,ر	��� ����+ے وا~ ہ��ے ,+��Cہ ا� �'����R "��! }���ح �3���iے وا~  �

� @��|اب دی��3ے وا~ ہ��ے  iس��   ,}���ح س�� ����� ���ہ ���d>ن ����ی� م��ں �ہ��"
  :�5م�ی�,�ت �  �Gا	� �  ہے"vہ�ں مں اس +ے اس �

}     ُ�	ِPُ��ُر ا��Uَ�ِْدي َأ+�� َأَ+� ا�?َ@ِ ¡ْ�?+َ          �َس��رة  (} َو َأنP َ@َ|اِ�� ُهَ� اْ�َ'�َ|اُب اَ¢ِ��
   ")50-49 :ا��`�
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م�ے �23وں ���?���دو�ہ مں �ہ� ہ�  �3��iے وا~ اور�ڑاہ�  مہ����ن              
  -"ںاورس��� ہ  م�ے @|اب �(  +ہ�ی� ہ  درد+�w ہ,ہ�ں 

  :اور�5م�ی�
}���	 �ِ5ِ����َِ� ا���|eِ+P َوjِ���ِ�dَ ا���PBْ�ِب َ*��2ِی2ِ  3�َِ�ی��jُ اْ�ِ£���Bَِب ِم��َ� ا�:��Pِ� اْ�َ'ِ�ی��ِ� اْ�َ'ِ:��

  )1-3 :س�رة ���5(} اْ�ِ'�gَِب
اس ��Bب ��� +��زل �5م�+�� اس ا� ��  }��ف س�ے ہ�ے "�����e اوردا+��                      "

� @|اب وا~ ہےسi,<�3ہ �3�iے وا~ اور���ہ d?�ل �5م�+ے وا~ ,ہے "-  
       2��م'���وف �����  �ہ��Bے ہ��ں ���ہ ��ہ���را اس *��hi ���  ر	���� ���� ام
� م��ں دا���j ہ��ے   ��d��	ہ ����و رس���ائ  اور��+ �-ر�(���3"! ���  ���� ا}�@��

"! +ے د+�� م�ں ��� درہ�� ��  ���رA       "اور�'� @:��ء +ے �ہ� ہے �ہ    
"�� ��� ای�^ @����uٹ دی�� اس س�ے�� م��م�ن +�ہ        �ے "�م مں ��ہ�رے    

  – "س�ا اس  "�  ہ�< رہ� �ہ >��ت �  
ای��^ م���:��ن ������ہ#ے ���ہ ��<���ں ���ے ���dض اوران ���ے م����s� س��ے      

3ے �� 	�یh ہ�     ��� jG�	 را�Cٹ)��+Cہ ا<��23ے ��� اس�Cے �(��ئ         ,�
�م���� ����ے دن اس س���ے   d رہ "����ئے <������وہ  d�����  ���)� ����D� ے .����س����

��ں ہ��ں <�  ���ان م�ں س�ے                ,�lورم���?ہ ��ے <�  Cا<�اس �ے .��س +
  v�ں +ہں ہ�ں <�  ����dض ���اہ ��          ,��ے �� "�ئCاورا<�اسCے .�س +

رس���ل R:��G ا� @:��ہ وس��:� +��ے ,��ائ���ں ���ے ����اس .�ڈا���A2 "���ئں <�� 
  :�5م�ی� 

م�م� ��  روح اس�Cے ��dض ��ے س���� م':�� ہ���  ہ�ے یہ��ں ��^ ��ہ                        "
  -"اسے ادا��دی� "�ئے

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ��ء ����ہ �ے ا���ب
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  :���ہ �ے اس?�ب  ��ن ���ے ہںاب ذیj مں ہ� ا��QBر�ے س��� س�ء �
  :���ہ ��+ے مں ٹ�ل مٹ�ل ��+� -1

ہ�مC:% .�وا"e ہے �ہ وہ ہ����ہ ا.3ے ���م <�3ہ�ں سے ا� �'��R سے      
ِ�ً'�� َأی{َ(�� اْ�ُ�ْ�ِم��3َُن َ�َ':Pُ£�ْ�           { :ا� �� ار*�د ہے   ,���ہ ��ے   "َ �ِP:ا� R�ََوُ��ُ��ا ِإ

  )31:س�رة ا�3ــ�ر(} ُ�ْ�ِ:ُ��َن
  "�� سe ا� سے ���ہ ��و���ہ b5ح .�ؤ! م�م�3اے "

.D:(�ے س�e <��3ہ ���i دئ�ے      ,رس�ل ا� R:�G ا� @:�ہ وس�:� ��ے ا<:�ے       
<#ے �(ے ��C اسCے ���و"�د >پ ای�^ دن م�ں س��م��?ہ ا� س�ے ����ہ                 

	�uت ا��م�+  رl  ا� @3ہ روای�� ����ے ہ�ں ��ہ ا�              ,���ے �(ے   
  :م�ی��ے رس� ل R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5

��ے *�^ م�ں ای�^ دن م�ں س��م��?ہ ا�              ,ا� سے ����ہ ���و     ! اے ��<� "
c م�:�"(سے ���ہ ���� ہ�ں�G(  

  :اور+?  R:G ا� @:ہ وس:� �� ار*�د ہے
<�3ہ�ں سے ���ہ ��+ے وا~ *hi ای^ �ے <�3ہ �  }�ح .�w ہ�"����              "

� ہے اوراسC  س23 	�� ہے" ہے � �  -اسے ا�� م�"ہ +ے روای
 �:ں �ے ذری'�ہ ا�:�! ��<��ں ��ے س���� �(:��اڑ ����� ہ�ے ان م�ں                     "� 	

ای^ ��م�ب ��ی� 	:ہ ی�ہ ہ�ے ��ہ وہ ����ہ ���+ے م�ں ٹ��ل مٹ��ل ��وا���               
وہ <3ہ�vر��وس�سہ دی�B ہے �ہ وہ ����ہ ���+ے م�ں ":�A2 +�ہ ���ے                  ,ہے
�+��Cہ اس��Cے س���م3ے ای��^ ��?��� زم�+��ہ ہ��ے  ,�,  ���� �����ہ �����dا<�اس��  و

�ٹ <� ��دو���رہ اس�C  ����ہ d?��ل +ہ�ں ہ��<               اور.(�<�3ہ�ں �  }�ف �   
ی�اس�C ی�ہ وس�س�ہ د~��� ہ�ے ��ہ "�e وہ .��Dس            ,اوروہ "ہ�3  ہ�"�ئے <�   

م����`2 �����~زم ,س����ٹ� س����ل ����  @������� ہ�"����ئے ��������h ������ہ ������ے 
�C ا�(��  وہ ا.��3  "���ا+   ,.Cڑ�ےاور+��^ ����م زی���دہ س��ے زی���دہ ����ے ���
�����! ������>زاد  �ہ����|ا وہ ا.����3ے + ,اور@�������ے 	������ م�	:����ہ م����ں ہ����ے   

� م�ں            ,ر�(ےg23 ہ���+�! ��م���. �� �� سے ا� �  ا}�@dاوراس  و
  -+ہ ڈا�ے

  -���ہ �ے ٹ�ل مٹ�ل �ے س:�:ہ مں یہ ا�:! �ے �'� 	��ے ہں
� �� �dل ہے ��ہ م�ں ��� ��ٹ��ل مٹ��ل س�ے ڈرا��� ہ��ں                   ���G %:س �'�

دا+����23 م���م� "���ا� ���   ,��+��Cہ وہ ا�:��! ���� س��e س��ے ���ڑا �����Cہے  
� <��3ہ س�ے ����ہ �����                م��dاور��ے ����ہ �ے ڈرسے ہ�و�{��  � �?

ٹ���ل مٹ���ل ����+ے وا~ "���ا.3  �����ہ     ,اور	��2 س��ے ���ڑہ "���+ے وا~   ,ہ��ے 
ان دو+���ں ���  م¨���ل اس م�����d�5م ���  ہ��ے "�����   ,��م�����دی���B ہ��ے

��B  مں دا��j ہ��ئ  ���دا+� م2�3 م��م� +�ے "���م�3س�e زادراہ ��ی�2ا             
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    j�Cم Aر��C 	2 سے �ڑه "��+ے    , ���ے �ٹ� <�   اور��چ ��+ے �  ��
��رA ���وں <��                 � j�� ںاس�   ,وا~ دوس�ا*hi ہ�دن یہ�  �ہ��B رہ�� ��ہ م�

اوراس�Cے .��س    اث��3ء م�ں ام����رواں +�ے ���چ ���+ے ��� ا@�bن ��دی��         
دا+�� م2�3م�م�    ,د+� مں ��<��ں ��  یہ�  م¨��ل ہ�ے           -��D �(  زادراہ +ہں   

م�v<3ہ�vراور@��j م�ں    ,��� �  "e �(  م�ت >�  ہے ���وہ +��دم +ہ�ں ہ�            
م`(��ے د+��� ���   !������ہ  ����+ے وا~ یہ��  �ہ���B ہ��ے ���ہ اے م���ے رب    

  -}�ف وا.! ��دے ���ہ مں �(�ڑے ہ�ئے +^ ��م ����ں
  :��?  >رزو-2

��ن "�e ���     ,��?  >رزو �ہ� سے ��<��ں ��  ��Bi�2  ��� س�?e ہ�ے          �*
ے ��ہ   ���5یe وده��ہ دی�3 ��ہ�B ہے ��اس �ے �#ے یہ +�gہ .� ����� ہ�              

ں وہ  ,ا�(  اسCے س�م3ے ای^ ��?�  @��اورای�^ ��?�� @��Gہ ہ�ے        ���"
���ڑA ���ڑA >رزوئ��ں ������ ہ��ے اوراس ����?ے زم���+ے ����<�ار+ے اوران      
� ����Gف ��دی����B ہ���ے     ���d�{ Aے ����#ے ا.���3  .����ر���� j����C�  ���� رزؤں<

اورا<���  دن م�ت ,م�ت ��ی� د +ہں ����  ,اور>��ت ���(�ل "��� ہے     
�+�Cہ م��ت ��  ی��د     ,��3» دل ہ�"���� ہ�ے      ��ی�د �����B ہ�ے ���اس س�ے          �

رس�ل �G:    ,اسC  �|��ں ��اوراسC  ��ش @�  ��م2Cر��دیB  ہے        
  :�5م�ی�,ا� @:ہ وس:� +ے ہ�ں اس سے سBi  �ے س��� م3B?ہ �� ہے 

�یں ہ���ں "���� س���ے م���ں ��ہ����رے �����رے م���ں زی����دہ ڈر����� ہ����ں    "����دو
A 	� سے روw    ��اہ��ت �  .�و  ,��اہ��ت �  .�وA اور��?  >رزو    :

ا�� ا�  ا��2+� +�ے اس�ے        "دیB  ہے اور��?  >رزووہ ��د+� �  م�?� ہے         
� ہے� �  -روای

ا+���ن "��e >����ت س��ے زی���دہ د+��� س��ے م�?��� ������ ہ��ے ��اس��ے >����ت  
اس�C  زی�3� و�����Qر�  اوراس�C  ��|��ں م�ں       ,.��(  ��"c دی�B ہے    

3� مں ا� �ے ا+'          " ��م ی�B5ہ �23وں   .(3! "��� ہے اورا� �  "�ارر	�
� �ے س���� رہ�3ے �:�#ے >���ت م�ں               ,���Gاور*ہ2اء و �g2یGء و�ا+?

  -ا.�3 ٹ(�C+ہ +ہں ����3
                 �g?ا@��ل �  }��ف س� ^��?  >رزو +ہ ��+ے �ے >ث�ریہ ہں �ہ �23ہ +

� "���+ے   ����+��Cہ س�+���ں م���2ودہں  ,����ے اور@�����ے او���dت ���3�
� ہں'Bر"��� ہے وہ,اوردن م�> �D��"اور �BCں >س  , ہ�<�وا.! +ہ

اورراسBے .�	� سے رو�3ے وا�  �ے *��رم�bCت ہں "3ہں رس�ل          
  :ار*�د ہے,R:G ا� @:ہ وس:� +ے ��ن �5م�ی� ہے

�وں ���ے >+��ے س��ے .ہ:��ے ا@����ل ���  ":��A2 ����و     "������ ��ہ��ں  :س���ت �
    ���� �ی�	��2 س��ے �ڑه��  ہ���ئ  م����2ارA     ,ا+���sBرہے �(bدی��3ے وا���  �����
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ی��� @j��g م���ردی3ے وا���ے �ڑه���.ے    ,ا���  �����رA ����  ی���ہwb ����دی3ے و ,����
ی�د"�ل ��� "�����2ی� .�*�2ہ *�hi ہ�ے           ,ی�در<�ر��+ے وا�  م�ت ��   ,��

�م�� س�e س�ے زی��دہ ��ڑو�C�",         A ا+�sBر�� "�رہ�� ہ�ے   d�� ��� ��م�d ی��
  )س�3 ��م|A"(اور���+�w *ے ہے

@?2ا� �� @��ر�l  ا� @�3ہ ���ن ����ے ہ�ں ��ہ رس��ل R:�G ا� @:�ہ                      
  :دو+�ں �23ه�ں ��.Cڑا اور�5م�ی�� +ے م�ے وس:
  "د+� مں اس }�ح رہ�<�ی��ہ �� ای^ ا"3?  ہ�ی� م���5"

  :ا�� @��رl  ا� @3ہ �5م�ی� ���ے �(ے
"e �� *�م ���� ��c?G �� ا+�sBر+ہ ��و اور"c?G e ������� *��م ���           "

� ���ے زم�+��ہ م��ں ا.��3  �����رA ���ے ���#ے     ���G  ��3.ر+��ہ ����و اورا�sB+ا
���ر���� اورا.��3  ز+��2<  م��ں م���ت ���ے ���#ے  س���م�ن �)" Aر���i� c���G

c م�:��Gو(  
�وں ���  }���ف    ���رس���ل ا� R:��G ا� @:��ہ وس��:� +��ے م�م���3ں ���  ان 
� س�ے                  �gg	  �� ��رہ��3ئ  ��  ہے"��ان س�ے ��?�  >رزؤں ��دوراورد+

d?��وں ��    ,�D+�3ہ >پ +ے یہ 	C� دی� �ہ م��ت ��ی��د ���یں        , ><�ہ ��دیں 
ں    ,ں �����j دی�ں  م�دو,زی�رت ��یں   �:�م�ی��uں ��    ,"��3زہ ��ے س���� 

� س��ے م���dbت �:��#ے "���ئں�����Gدت ����یں اور���@, Aہ ی��ہ س���ر��C+��
� س�ے             �gg	  ے وا���+< ��یں دل ����:� س�ے ��2ار���  ہ�ں اور.��

���B ہ��ے ,><���ہ ��دی��B  ہ��ں��� Aر���ذی��j م��ں ہ��� ,����دل �(��  اس��Cے ���#ے �
� ���ے ہں	�lو�QBiم|��رہ ��~ ام�ر�  م-  

  : ی�د م�ت-ا�%
            Bاور>���ت ��� ���اہ� م2�3 ���3دی �ی�د م�ت ا+��ن ��د+� سے ��ے ر�?�

اسے +^ ا@��ل ��ے ���رے م�ں .��رA "2و"ہ�2 ���+ے .�ا�(��ر�         ,ہے  
                  �Bہ��+ے س�ے رو� jام ��اہ���ت ��  }��ف م�ئ��	اوردار�5+  �ے ا+2ر

	�uت ا��ہ�ی�ہ ر�l  ا� @�3ہ س�ے روای�� ہ�ے ��ہ +?�  R:�G ا�                 ,ہے
  ::� +ے �5م�ی�@:ہ وس

س���3 ��م��|A  "(�����¨�ت س��ے ی���د ����و  ) م���ت(���|��ں ������ڑ+ے وا���   "
  )وس�3 ا�� م�"ہ

  ���G Aر�Q+ں �ہ ای^ ا	�uت ا�� @��رl  ا� @3ہ ��ن ���ے ہ
��<�ں مں سe سے زی��دہ ���~w        ! +ے س�ال �� �ہ اے ا� �ے رس�ل         

  :اور��رگ ��ن ہے؟ ��رس�ل R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی�
"             Aر��م�ت ��سe سے زی�دہ ی�د��+ے اوراسCے �#ے سe سے زی��دہ �

�           ,��+ے وا�ے   :u�5 Aو��یہ  سe سے زی�دہ دا+� م2�3 ���گ ہ�ں "�د+
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س���3 ا���� م�"��ہ وا���� ا���  "(اور>����ت ���  ��ام��� س��ے �ہ���ہ م2��3 ہ���ئے 
�  )ا�2+

��� وہ م��u?�ط "���� وا���ے  ,.(�ا+����ن م���دوں ���ے ����رے م��ں س����ے  �
�C >ج   ,	�C� دی�Bے اورم��3 ����ے �(�ے           ,اورم�ل �ے م��^ +ہ�ں �(�ے      ��

ڑے ان �ے "�� .�م�:� ہ����ان ����س�2ہ اوران ��  ہ�ڈی�ں ���ری�ہ           �
ری�ہ ���Cے ہں؟ .(�وہ س��ے ��ہ ��� وہ م��ت س�ے ��� "��ئے <�� ی��                      

ہے "ہ�ں وہ ��گ "� �Cے ہں؟ .(��وہ اس     اسے �(  @�g3یe وہں "�+�      
م��3�ل ���ے ���#ے ����رA ����ے اورا@����ل �����Gہ ���� ��*��ہ "���� �����ے       

�+Cہ یہ  >��ت مں ��م >+ے وا~ سCہ ہے,�-  
  : d?�وں �  زی�رت-ب

� ہ�ے ��+�Cہ               �Q�+ے ای�^ م�ث�#:رہ  d?�وں �  زی�رت ��یہ د��ں �
 >����A م�	:��ہ ا+����ن ��ری��^ اورا+��2ه�ے <��ڈه�ں ��دی���B)C ہ��ے اوراس 

                �Dے اور�+��� jں دا����دی�B)C ہے �ہ اس م�دے ��ای^ �3» ��2 م�
ای3ٹ���ں س��ے اس �����2��3+ے ���ے �'��2 م���دے ���ے ا@���اء وا�����dء اس        

Bے ہ����ں ,.�مٹ���  ڈال دی����Bے ہ����ں  ������� ������g� م�ل�Cوا.! ہ���اس���������).
�وں ���ے م����^ ہ�"����ے ہ��ں     ���اس��C  @�ر����ں ���    ,اوراس��C  ذا���  

 ہے اورم'���  م2ت �ے �'2 اسے �(�b دی��           دوس�وں سے *�دA ہ�"��    
	��C� دی,  ���B	���C+~ہ ز+��2<  م��ں وہ <(���مں ���� اث�*��hi �(���    ,"����� ہ��ے 

�سے رو��B �� ���  م�ں +��5م��+              ����5م�+?�دارA �  "��  اور��  
  -�  "�أت +ہں ہ��  �( 

"����e م�����م� d?�س�����Bن �����  زی�����رت �������� ہ����ے اوراس س:�����:ے م����ں      
    :G  ?+ ہے ��وہ �����C5ہ وس�:� ��ے اس ار*��د ��� �5ئ�2ہ       ��روR ا� @:

  :"�ن ��B ہے
�+���Cہ وہ م����ت ��ی����د د~����  ہ���ے   ,d?����وں ����  زی����رت ������ے رہ����  "�
c م�:�"(�G(  
  : م�دوں ����j دی�3 اور"�3زہ �ے س��� �:�3-ج

� ����ے "����� �����ا�ٹ3ے .:ٹ���3ے م���ں        ���� .�م���i� ئ���ے "����+ے وا����ےbہ+
� ہے   �Q+م�ث�,    	  � �d�{وہ ا.3  ز+2<  اور e"    ں �(�� ���ئ� م��

�اسC  ا"�زت �ے اسCے �dیe ہ��+ے            Uا�ٹ3ے .:ٹ3ے اور� �Cاس hi*
� اورر@��e ود����2ہ ���� ,���  "���أت +ہ��ں ������ �(�����?����� او���dت وہ ���ڑA ہ

�C وہ م��ت ��ے �'�2 ای�^ .�ڑا ہ��ا "��� ہ�ے "�! م�ں            ,م��^ رہ� ہ�<� ��
  -��j دی3ے وا~ "�ے ��ہ�B ہے ا�ٹ .:ٹ ���� ہے,��ئ  	��� +ہں
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Cہ���          م ���:�����ل دم���e��"  g ����ئ  "���3زہ دیB��)Cے ���5م����ے ���ہ ���� 
� ہ�ے اور��3B  ���ڑA     ,��ہ��رے �'�2 >+�ے وا��ے ہ�ں      �Q�+��3  ہ�  م�ث�B�

 �  .ا<b "� رہ� ہے �D. �C(:ے *hi �� س�`� +ہں >رہ  ہے,��:
	����uت @¨�����ن ر���l  ا� @���3ہ "���e �����  "����3زے ����ے س������ "�����ے  

ے �ہ� <� �ہ "3� و"ہ3� >پ س,��d?��ے .�س �(ڑے ہ��ے اوررو.ڑ�ے 
�� �|��ہ ���ے ہں ��+ہں رو�ے اور"d e?��ے .�س �(ڑے ہ���ے ہ�ں    

مں +ے رس�ل R:G ا� @:ہ وس:� ���5م��ے ہ��ئے  :�ہ�,��رو.ڑ�ے ہں   
  :س�3 ہے

d?���مں "���+ے وا~ ا<���اس س��ے +`���ت  ,d?�>����ت ���  .ہ:��  م��3�ل ہ��ے  "
<��اس س�ے +`��ت      اورا,.�<� ��اسCے �'2 �ے م�ا	j اور>س��ن ہ��ں <�ے          

� ہ���ں <��ے   iاورس�� j��	ے �'��2 ���ے م�اCاس���� �Cں .�س��اس��ے ام���م " +ہ��
�� ہ�ے         ,��م|A,ا	�2� ����م�|A +�ے اس�ے      ,ا�� م�"ہ اور	��� +ے روای�+

�d cاردی� ہے�G +ے ���	اور ��	-  
� سے م�dbت-د���G :  

��2ا���  ہ��ے  . �� س��ے م���dbت د����ں �����2ار���  اور@���م وہ��������G
�+Cہ م�dbت ��  ,�     �� ��دی�B)C ہ�ے ��ہ وہ ا� ��  ا}�@����G ~ے وا+

ا+��C م��G 2Q�gف ا� ��  ر��l      , و�23<  م�ں ��ڑA "2و"ہ�2 ����ے ہ�ں          
د+���� ����ے .���D(ے .���ڑ+ے اورد+����وA  , مA2���3 اور"���3� ����� 	����Qل ہ���ے

�    , ام�رمں م��Uل ہ�+ے سے ا@��اض ����ے ہ�ں      �s@ اس ���+�Cہ د+�
ے ا.�3ے +?�  ��ی�ہ رہ���3ئ      اورا� �'���R +�  , راسBہ .��:3ے سے م�+� ہے   

ار*��د  ,�5م�ئ  ہے �ہ وہ ا.3ے >پ �� c��G �23وں �ے س��� ر�(� ��یں   
  :ہے
َواGِْ?ْ� َ+ْ�َ�َ� َم�َ� ا��Pِ|یَ� َی�2ُْ@�َن َر�2َ�Uَ�ْ��ِ ��)ُPاِة َواْ�َ'�ِ��� ُیِ�ی�2ُوَن َوْ"َ(�ُ� َوَ���              {

� َوَ��� ُ�ِ��ْ� َم�ْ� َأْ�َ�ْ:dَ ��3َْ:َ?�ُ� َ@�� ِذْآِ�َ+��        َ�ْ'2ُ َ@ْ�3ََك َ@3ُْ(ْ� ُ�ِ�ی2ُ ِزی3ََ� اْ�َ�َ�ِة ا��2{     َ+ْ
  )28:  س�رة ا�£(%(} َوا�Pَ?َ� َهَ�اُ± َوَآ�َن َأْمُ�ُ± 5ُُ�ً}�

اورا.3ے >پ ��ا+ہں �ے س��� ر�(� ��"�ا.3ے .�ورد<�ر��c?G و*��م          "
���ہBے   (.�Cر�ے ہں اوراس  ��ے �ہ��ے ��� ارادہ ر�(�Bے              A23م��lر (

 .�ئں ��ہ د+��A ز+�2<  ��ے        ��v+ Aہں ان سے +ہ ہٹ3ے     �! �?�دار,ہں  
اوراس�C �ہ�3 +ہ م�+�3 "�! ��ے دل ���          ,ٹ(� ٹ� �ے ارادے مں �» "�ئں        

ہ� +ے ا.3ے ذ��سے ��j5 ��دی� ہے اور"�ا.3  ��اہ� �ے .�D(ے .�ڑا            
  -ہ�ا ہے اور"��C ��م 	2 سے <�ر��C ہے

           2 ہ�� ��� ���یں؟      !	�uت 	�� رl  ا� @3ہ سے �ہ� <� �ہ اے ا��س�'
� ای�  �dم�ں �ے .�س �ٹ(ں "�ہ� ����ف د~�ے رہں یہ�ں ��^ ��ہ         �
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ں ؟ �5م�ی�   v� ہ��رے دل اڑ+ے:   ���d  �� م ��ے س����      ! ا���d  ا<���� ای��
  j��G�	 ں ام���اٹ(��ٹ(��� "�����ہں ����ف د~���ے رہ��ں یہ���ں ���^ ���ہ ��ہ��

��� ��وہ ��ہ�رے �#ے اس سے �ہ�Bہے ��ہ ��� ای��  ��dم ��ے س�                 ,ہ�"�ئے  
رہ��� "��� ���� ���� ا}����3ن د~���ے رہ��ں یہ���ں ���^ ���ہ ��ہ��ں ����ف ~	���     

  -ہ�"�ئے
� سے م�?� اوراس�C @�دA ہ�"�+� -3Q'م:  

"��e ا+����ن ����  <���3ہ س��ے م���+�س ہ�"���ئے اوراس س��ے �����ہ +��ہ ����ے  
� ہ�"��� ہے           ��d�. ے دلCن اس  <�3ہ �ے ذری'ہ اس��اور��د ی�ہ   ,��*

  ̂ اس�   , اسe����.�C5  C رہ�B ہے <�3ہ اسC  ز+2<  �ے >��A ���ہ �
� ����ے ہ�ں ����ہ          �g:�  �� ہ *�ہ�دت#�:��Cداراس� ��#ے "e اسCے �dا�

����یہ  <���3ہ اس��e������.�C5  C  , �:���ہ ~ ا���ہ ا~ ا� اس��b��� A����< �Cم ہ��� 
�         ,>"��� ہے  Q�'ے مCہ�ے "�! س�ے اس� ��B��� ای��  ���ت hi* وہ�).

  –مں م?bB ہ�+ے �� .Bہ �:�B ہے 
3�  :2 واd'�ت درج ���ے ہں  ذیj مں ہ� 

� >ی��       ,ای^ >دم  ��زارمں د~�  ����� م ����� �(��    �dو��5ت ��� و  Cاس� e�"
              �� ��g:�  �� ہ *ہ�دت�:� �Cے �ڑ��ں +ے اسCوہ ���گ اس س�ے      ,��اس

  -س�ڑهے ��ر,��وہ �ہ�B س�ڑهے ��ر,�ہBے �ہ ~ ا�ہ ا~ ا� .ڑه�
� �ہ��� <��� ���ہ ~ ا���ہ     ��dا~ ا� اورای��^ دوس���ے >دم��  س��ے و���5ت ���ے و 

  :��اس +ے یہ *'�.ڑه�,.ڑه�
��ی�رب �dئ:?'� 2dی�م� و   

 %  ا���ی� إ�R 	��م م3`�ب�
                    �#>  �� ��g:�  �� ا��ہ ا~ ا� ~ ��dو�5ت ��ے و�� hi* ای^ دوس�ے

�v� وہ <�+� <�+ے��-  
��� او�dت ا+��ن �  م�ت +��5م�+  ��  	���� م�ں >.ہ�BD3  ہ�ے ���وہ ا�          

� م��ں ا� س��ے م���dbت ������ ہ��ے ���� ���Qہ د~+��ے وا���  اس��  	���� ,  ��?+
  :R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی�

� .�م��ے <�� ا� �'���R اس�ے اس�  	���� .�اٹ(��ئے                "���	 !" hi*�"
�>"                   c��G�. ہ�ے اورم��:� ��  *��ط ��� �اس 	2ی� �� 	��� +ے روای�

c �  ��ئ2 �  ہے�Q�  � ���	 اردی� ہے اورذہ?  +ے�d-  
  
  
  :��د�� -4
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  �� e"�� ب س�ے ���م           م�:��ن���B	وا�?G ہے اوروہ  BD3ہ. �?Qئ  م
� اسCے �#ے ��@� ا"�ہ���  ہ�ے          Q'ہے ��یہ م �B�C ا<��وہ "��ع      ,���

و5�ع ���� ہے اوریہ س�`(�B ہے ��ہ ان ام��اض وم����j س�ے �(ٹ��Cرا            
, 	�j��G ����+ے ���� س��e س��ے >س���ن }�ی��gہ ی��ہ ہ��ے ���ہ ��د����  �����ے    

   Aد c":A2 ��  اورا.�3ے   ا� �ے �eu �  }�ف     , ��اس3ے <�3ہ ����"
�� jBd �	�+�� !�+-  

�� ہ�ے ��ہ              � �ام�م ��iرA +ے 	�uت ا��ہ�ی�ہ رl  ا� @3ہ سے روای
  :رس�ل R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی�

"�*hi ا.b> �3 <(�+ٹ ��م�ے <� ��"ہ3� مں �(  <b <(�+ٹ�B رہ�ے             "
�ہ م�ر��ہwb ��ے <� ���"ہ3� م�ں �(�              ,<�  اور"�*hi ا.3ے >پ ��+
�  -"ہ م�ر�� رہے <�+

  ��?���iرA وم�:� مں ا��ہ�ی�ہ رl  ا� @3ہ سے م�وA ہے �ہ �+
>پ R:G  ,�ڑائ  مں ای^ >دم  رس�ل R:G ا� @:ہ وس:� �ے س��� �(ے           

"�اسbم ��� د@��ى ��رہ��    , ا� @:ہ وس:� +ے اس *hi �ے ��رے مں     
"���e �ڑائ���  ہ����ئ  �����اس *���hi +���ے    ,�5م�ی���� ����ہ وہ "ہ����3  ہ���ے  ,�(����
��اس *hi �ے ��رے مں   ,ردار�ڑائ  �  یہ�ں �^ �ہ ز��  ہ�<�        زو

"! ��ے  ! رس�ل R:G ا� @:ہ وس:� سے �ہ� <� �ہ اے ا� �ے رس�ل      
��رےمں >پ +ے ا�(  ا�(�  "ہ��3  �ہ�� �(�� >ج ��ے دن ز��دس�� �ڑائ�                     

       ��وہ "ہR:�G  �?+ :    ��3 ا� @:�ہ وس�:� +�ے �5م�ی��            ,�  یہ�ں �^ �ہ م�<
ں   �dی��e �(���  ,ہ��ے ��v� م���:��ن *��^ ����+ے �اس��  درم���ن اس  ,���ہ �'��

*hi �ے ��رے مں م':�م ہ�ا��ہ ا�(�  م��ا +ہ�ں ہ�ے ���C �ہ�� زی��دہ            
"e رات ہ�ئ  ��ز���ں �  ��ب +ہ ~ ��اس +ے ��د ���     ,ز��  ہے   

  :+?  R:G ا� @:ہ وس:� ��اسC  �?�دA <#  ��>پ +ے �5م�ی�, ��� 
3َ� مں ا� �� �23ہ اوراس�C رس�ل ہ��ں    مں <�اہ  دی�B ہ�ں �ہ یg     ,ا� ا�?� "
.(�>پ +ے 	�uت �bل رl  ا� @�3ہ ��� 	�C� دی�� ��ہ وہ ��<��ں م�ں               ,

�C ا� �'���R     ,ا@bن ��دیں �ہ "3� مں �Gف م�:� +�! دا��j ہ��<            ��
��i� cرA    " (اس دی� ��hi*�"�5 �ے ذری'ہ �(  ��gی� دی��B ہ�ے          ��G

c م�:��Gو(  
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  ���ہ �/ ����تح#3 �
+?  R:G ا� @:ہ وس:� +ے ان ���ر��ں ��واcl �5م�دی�� ہ�ے "��ا�(ے       

�23ے �  و��5ت "�e ان م�ں س�ے ���  	����         ,����ہ .�د~�� ���  ہں     
  -.�ہ���وہ ای^ ا�(  �5ل اور�ہ�Bی� ��*A�?i ہ�< 

� �23ے �� �:�ہ ��	2 .ڑه1-�3dم��ے و:  
�3ہ س�ے م��وA ہ�ے ��ہ ا�      م�2Bرw 	���� م�ں م'��ذ�� "?�j ر�l  ا� @            

  :�ے رس�ل R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی�
اس��ے " "��! ���� >����b��� Aم ~ إ���ہ ا~ ا� ہ�����وہ "��3� م��ں دا���j ہ�<���  "

�d cاردی��           ��G +�ے اس�ے ����	ہ�ے اور ��� �ا��داؤد اور	��� +ے روای�
  -ہے
:#ے *ہ�دت �  م�ت -2� A23:ا� �ے �:�ہ �  س��:  

َوَ~ َ�ْ�َ�َ?�P ا�Pِ|یَ� Bِdُُ:�ْا �5ِ َسِ?jِ ا�ّ:ِ� َأْمَ�اً��� jْ��َ           { :ا� �'��R �� ار*�د ہے    
َ� ِ�َ��� >َ���ُهُ� ا�ّ:�ُ� ِم�� uْ�5َِ:ِ� َوَیBَ�ْْ?�ِ�ُ�وَن               َأْ	َ�ء ِ@2َ3 َر��ِ(�ْ� ُیْ�َز��dُنَ     	ِ�ِ�5َ

 ُه���ْ� َیْ�َ�ُ+����َن���P���ِِ|یَ� َ����ْ� َیْ:����gُ�َْا ِ�ِ(���� م����ْ� َ�ْ:ِ�ِ(���ْ� َأ~P َ����ْ�ٌف َ@َ:���ِْ(ْ� َوَ~   

} َ�ُ� َأْ"��َ� اْ�ُ���ْ�ِم3ِuِا�ّ:��َ� َ~ ُی�� Pَوَأن jٍuْ��5َِ�ُ�وَن 3ِ�ِْ'َ���ٍ� م���َ� ا�ّ:��ِ� َو��?ْBَ�َْی {
  )171-169 :س�رة >ل @��ان (
ہ +��ہ د"�����گ ا� ���  راہ م��ں *��ہ2 ���#ے <��#ے ہ��ں ان ����ہ�<�م�     "

�:�Cہ وہ ز+�2ہ ہ�ں ا.�3ے رب ��ے .��س روزی��ں دئ�ے "���ے           ,س�`(ں  
ا� �'����R +��ے ا.ju��5 ���3 "���ا+ہں دے ر�(��� ہ��ے اس س��ے �ہ���    , ہ��ں

اور��*�ں م�3رہے ہں ان ��<�ں �  ���� "��اب ��^ ان   ,��ش ہں  
اس .��ہ ا+ہں +ہ ��ئ  ���ف ہ�ے       ,سے +ہں م:ے ان �ے .D(ے ہں      

� ہ�ں <ے    v�� اور+ہ وہ,    ju�5اور �وہ ��ش ہ��ے ہں ا� ��  +'��
'��R ای��ن وا��ں �ے ا"�������د +ہ�ں  اوراس سے �(  �ہ ا� �     ,سے  
����"-  
�وہ ���ے ہ�ئے ی� 	³ مں ا	�ام �  	��� مں م�+�-3�:  

  :+?  R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی�
� وہ *ہ2 ہے         "> �� jBd ںاور"��ا� ��ے راس�Bہ    ,"�ا� �ے راسBہ م

c م�:� وم�23 ا	�2"(مں م�<� وہ �(  *ہ2 ہے�G(  
 R:��G رس���ل ا�� ا� @:��ہ وس��:� +��ے اس م����م ���ے ����رے م��ں       +

  :�5م�ی� "�ے اس �  او+ٹ3  +ے <�ا��م�رڈا~ �(�
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اسے .�+  اور���ے .Bے سے ��j دواوراسCے دو+�ں ��ڑوں ہ�     "
     �Cے س���+ہ ڈهCں ��� دو اوراس�م�� ��ے دن وہ �:?�ہ          ,مd ہ�C+��

c م�:�"(.�Cر�� ہ�ا اٹ(ے <��G(  
  : �  ا}�@� ہ�م�+ے وا�ے �� >��j�@ A ا�-4

	�uت 	|ی�ہ رl  ا� @3ہ سے م�وA ہے ��ہ رس��ل ا� R:�G ا�            
ہ وس:� +ے �5م�ی�:@:  

���ہBے ہ��ئے ~ ا��ہ ا~ ا� �ہ�� اوراس�           " A23م��lے ا� ��  ر�+ !�"
اور"��! +��ے ا� ���    ,.�اس���C ������ہ ہ���ا ����وہ "��3� م��ں دا���j ہ���ا      

��ہBے ہ��ئے ���  دن روزہ ر�(�� اوراس�  .�             A23م�lہ   ر����� �Cاس�
���ہBے          ,ہ�ا ���وہ "�3� م�ں دا��j ہ��ا           A23م��lاور"�! +�ے ا� ��  ر

              jں دا��ہ�ئے ��ئ  d2Gہ �� اوراس  .�اس�C ����ہ ہ�ا��وہ "�3� م�
  )م�23 ا	�2"(ہ�ا
  :�lوری�ت ���ہ �ے د�5ع مں م�+�-5

>��واور@j��g ���ے د���5ع م��ں ,م���ل,+���! ,���lوری�ت �����ہ ی'��3  دی��� 
  bاس� �ی�ہ �(�  	���    ,مہ +�ے 	��´�� ��  ہ�ے    م�+� "� �  ��د*�ی'
��D+�3ہ 	��uت س�'2 ��� زی�2 ر�l  ا�       ,����ہ �  ای^ @bم� ہے   

@��3ہ س��ے روای��� ہ��ے ���ہ ا� ���ے رس���ل R:��G ا� @:��ہ وس��:� +��ے       
  :�5م�ی�

"��ا.3ے اہ�j ��     ,"�ا.3ے م�ل �  	��´� مں jBd ہ��ا وہ *�ہ2 ہ�ے          "
� مں jBd ہ�ا وہ *ہ2 ہے      ´��	,     �مں jBd ہ��ا    "�ا.3ے دی� �  	��´

    2وہ *���ہ2 ہ���ے اور"����ا.3  "����ن ����  	��´���� م���ں j���Bd ہ����ا وہ *���ہ
  )س�3 ا�  داؤد وس�3 ��م|A"(ہے
 6-         2�� ����  و����ئ  م���ض م��ں ��G?����ے ہ���ئے اورث���اب ���  ام

  :ر�(Bے ہ�ئے م�+�
       �	���lری�ں ���  و����+?��  R:��G ا� @:��ہ وس��:� +��ے �'��� و����ئ  �

  :�5م�ئ  ہے "� مں سے �23 درج ذیj ہں
	�uت ا+! رl  ا� @3ہ سے روای� ہے �ہ ا� ��ے     : }�@�ن-%ا�

  :رس�ل R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی�
}�����@�ن �����  �������رA م����ں م�+����� ہ�م�����:��ن �����ے �����#ے *����ہ�دت     "

�i� cرA وم�23 ا	�2"(ہے�G(  
	�uت را*��2 	�� رl  ا� @�3ہ س�ے روای�� ہ�ے ��ہ               :  سj -ب

  : ا� �ے رس�ل R:G ا� @:ہ وس:� +ے�5م�ی�
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}���@�ن ���  �����رA م��ں م�+���  ,م���:��ن ���� j��Bd ہ�"�+��� *��ہ�دت ہ��ے  "
� م��ں م�"�+��� *��ہ�دت ہ��ے       ,*��ہ�دت ہ��ے  ����	  ���  C�@���رت ����ز

��رA مں م�+� *ہ�دت ہے �  � j2"(اورس�	م�23ا(  
	�uت ا��ہ�ی�ہ رl  ا� @3ہ سے روای� ہے        :  .ٹ �  ���رA   -ج

  :�ہ رس�ل ا� R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی�
c م�:�" (.ٹ �  ���رA مں م�+ے وا~ *ہ2 ہے"�G(  
^ رl  ا� @3ہ سے روای� ہے �ہ +?           :  ذات ا�`e3    -وB@ �����"

  : R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی�
����رA م��ں م���+ے وا~ *��ہ2 ہ��ے "�  ��� e��3`2ی� >ئ2��3ہ " ذات ا���	ی��ہ 

  -س��رمں ��مj >رہ  ہے
7-�  : مں م�+�@�رت �� �Dہ �  و"ہ سے +��س �  	��

@?�دہ �� �Gم� رl  ا� @3ہ سے روای� ہے �ہ +?  R:G ا� @:�ہ    
  : وس:� +ے �5م�ی�

"       2� مں �Dہ �  و"ہ سے م�"�ئے وہ *�ہ��	  �  v�@�رت "�ز
" اسD� �Cہ ا.3ے +��ف ��ے ذری'�ہ اس�ے "�3� م�ں ��ے "��ئے <��                ,ہے  
  ) م�23 ا	�2(
  :"j ��اوردب ��م�+�,ڈوب ��-8

@3ہ سے روای� ہے ��ہ رس��ل ا� R:�G ا� @:�ہ              ا��ہ�ی�ہ رl  ا�    
  :وس:� +ے �5م�ی�

ٹ �  ���رA ,}�@�ن �  ���رA مں م�+ے وا~    : *ہ2اء .�+� ہں    ".
دب ��م����+ے وا~اورا� ����ے  ,ڈوب ��م����+ے وا~,م���ں م����+ے وا~ 

c م�:�"(راسBہ مں *ہ�دت .�+ے وا~�Gو A|س�3 ��م(  
^ رl  ا� @3ہ سے       B@ �����"ا�        اور R:�G ہے �ہ رس��ل �روای

ہ وس:� +ے ار*�د �5م�ی�:@:  
ں            "��d �2  س�تا� �ے راسBہ مں *ہ2 ہ�+ے وا�ے �ے @bوہ *ہ

ڈوب ��م�+ے وا~ ,}�@�ن �  ���رA مں م�+ے وا~ *ہ2 ہے : ہں
����رA م��ں م���+ے وا~ *��ہ2ہے,*��ہ2 ہ��ے�  ��� e��3`ٹ ���  ,ذات ا���.

دب ,"��j ��م���+ے وا~ *��ہ2 ہ��ے ,ے�����رA م��ں م���+ے وا~ *��ہ2 ہ��  
 2��م�+ے وا~ *ہ2 ہے اور	��� ز�C  مں م�+ے وا�  @�رت *ہ

��� ہ��ے  ,ا����داؤد ,اس��ے ام���م ا	���2 " ہ��ے� �+����ئ  اور	����� +��ے روای��
                 2�c ا~س��3د ��Bی�� ہ�ے اورذہ?�  +�ے ان ��  ��ئ�G +ے اسے ���	اور

  –�  ہے 
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  :"�'ہ �  رات ی� "�'ہ �ے دن م�+�-9
� @��ورl  ا� @3ہ سے روای� ہے �ہ +?  R:G ا� @:�ہ      @?2 ا� �  

  :وس:� +ے �5م�ی�
"��! م���:��ن ���  م���ت "�'��ہ ���ے دن ی��� "�'��ہ ���  رات م��ں ہ���ا� "

  )م�23 ا	�2 وس�3 ��م|R��'�)"A اسd�C?��ے @|اب سے ���Dے <�
��+  �� @�ق ری�ہ�+� -10. �dم�ت �ے و:  

e رl  ا� @3ہ سے روای�� ��  ,	�uت ��ی2ہ Q	     �?+ ں ��ہ��ے ہ�
  :R:G ا� @:ہ وس:� +ے �5م�ی�

� م�م� �  .���+  @��ق ری�ہ���  ہ�ے            "dم�ت �ے و)"    A|س��3 ��م�
  -)وس�3 +��ئ 
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  ح3# ����ہ �ے ا���ب وو����
              ��� jں ��ہ ہ�� ان وس��ئاس م�dbت �ے ا��مں ہ� م�3سe س�`(Bے ہ�

  :�ہ �� س?�d eاردی� ہےم�QBiًا ذ����دیں "� ��ا� +ے 	�� ���
´�ہ�و.�*2ہ ہ�	�ل مں ا� سے ڈر+� اور+?  R:G ا� @:�ہ وس�:�               - أ

���ہ یہ��  +`���ت  ,���  ~ئ��  ہ���ئ  *���ی'� ��م��u?�}  س��ے .Cڑ+���   
َی��� َأی{َ(��� ا���Pِ|یَ� >َم���3ُْا { :ا� �'����R +��ے �5م�ی���,و��م����  ���  را ہ ہ��ے 

    P��ُ�����ُ�َ ~ََو �ِ����ِ�gَ�ُ P����	َ �َ���:ّْا ا�����gُPم{���ْ�ِ:ُ��نَ ا� �Bُ���+َوَأ P~س����رة >ل (}  ِإ
 )102:@��ان

    
ا� سے ا��3 ڈرو "�3B اس سے ڈر+� ��ہ#ے اوردیC(�  ! اے ای��ن وا��  "

  -"م��ے دم �^ م�:��ن ہ  رہ�3
�+�Cہ �?��ہ <��3ہ ہ�wb     ,اوریہ �ہ �23ہ <�3ہ�ں سے ا+Bہ�ئ  دوررہ�ے      �

�ہ <���3ہ .�ا���Gاروم2اوم�,����دی3ے وا���ے ہ��ں U��Gہ اور��� ا+ہ��ں �?
�ہ <���3ہ زی���دہ ہ�"���ئں اوران   , ����3دیB  ہ��ےU��G ٹے���)�اور�(���ٹے 

سے ���ہ واس��UBر+ہ ��� "��ئے ���ان س�ے دل ز+�» >���د ہ�"���� ہ�ے                    
  :رس�ل ا� R:G ا� @:ہ وس:� �� ار*�د ہے ,
ان �  م¨�ل اس �dم �  ہے , �(�ٹے �(�ٹے <�3ہ�ں سے �BDے رہ�"

��ای��^ *��hi ای��^ ����C3 ~ی���   ,ڈا~"3ہ���ں +��ے ����  وادA م��ں .��ڑاؤ  
  �C3دوس���ا� hi��* یہ���ں ���^ ���ہ ا+ہ���ں +��ے ا.��3  روٹ��       ,اوردوس���ا

 ����C. ,    ٹے <���3ہ�ں .�ا<��2��3ے ���� م�ا���|ہ ہ�"���ئے���)�اور�(���ٹے 
  -)م�23 ا	�2"(��یہ اسے ہwb ��دیں <ے

"�*��hi ا� ���ے ذ��.�م��2اوم�  : ا� ���ے ذ��.�م��2اوم�    - ب
.��B� ���ے اورد+�� م�ں    ��ے اورا.3ے س�رے ا@��ل ا� �ے ذ��     

��اس�ے +?�  ���ی� R:�G ا� @:�ہ      ,اسb� A��< �Cم ~ ا��ہ ا~ ا� ہ��      
  :وس:� �  یہ ���رت 	�jG ہ�"�ئے < 

اس " "��! ���� >����b��� Aم ~ ا���ہ ا~ ا� ہ���وہ "��3� م��ں دا���j ہ�<���     "
��� ہ��ے اور	����� +��ے اس��ے       � �	��2ی� ��ا����داؤد اور	����� +��ے روای��

�d cاردی� ہے اورذہ?  �G2 �  ہےc �  ��ئ�Q�  � ���	 ے+-  
وہ 	���� ر��l  ا� @��3ہ س��ے  ,اورس��'2 ���� م�Q��3رسے روای��� ہ��ے  

روای��� �����ے ہ���ئے �ہ��Bے ہ��ں ���ہ +?��  R:��G ا� @:��ہ وس��:� س��ے       
� ہے ؟ >پ +ے �5م�ی�� j�@ ju5سے ا eہ س� �> �� �  :دری�5
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"��e ��ہ���رA م���ت >ئ��ے ����ہ���رA ز����ن ا� �'����R ���ے ذ��س��ے        " 
  -"��ہ�

اور�ہ�Bی� دن ��A م��dbت    ,�ہ�Bی� @�j�@ A��< j ��3     ہ��را! اے ا� 
اورہ����ں ا.���3ے ا+'����م ی����B5ہ �2���3وں ����ے س������ ا.���3  "���3� , ����� دن ہ����

  ->م�,اور"�ارر	�� مں "vہ دے
?�Gہ و�< R:@�3 م��2 و?+ R:@ �:ا� وس R:Gو�-  
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  ا� �  راہ مں *ہ�دت*
�وہ ���ے ہ�ئے ی� 	³ مں ����� ا	�ام م�+�*�  
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  �lوری�ت ���ہ �ے د�5ع مں م�+�*
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  7ہ��5 ���وی#*
  
  


