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                                         ��5 ا- ا$	�#� ا$	��5

  

��6 ��� اور���� اور��س و>�	ہ ر/+ ا- :��$� �"ہ5 6+ �	وں 6+ ز��رت 6	,� 

GCل ا6	م &�� ا- ���ہ وC�D�� 5 ا- BC �6	��ر�A 6	,ے 6ے �	ا�	ہے؟ اور��6 ر

6ہ *�� ,ے )�	L و��ت 6ے ��! )�	ے اہD�� J 6+ ز��رت 6+ :"�6 �ہ �	)�ن ہے

�	اRے )ہ	��,+ اNCے )�B�G: " 0اNCے $Qے BC	�GP �6 Aاب $�MN *�:� ہے 

  )��G)�ت �	اہ5 6	�ں ا- :��$� Vپ T*G6اRے 
�	���S	R�(ے؟

  :ا$'#! - 

	�ں �	وں آ� ز��رت آ	,� D"C ہے ا� Y* ،ہے D'�[, ت و	ور اس )�ں �

 5�Cہ و��ا- � ��5 &�	آ �)��#�,Gں آ� ہGں :G ان آے $�ے د�� آ� *�Rے، ,

	وں آ� ز��رت آ	:ے :G� Gت 2!^�ن آے $�ے د�� آ	:ے، اور ا�C [	ح &'��ہ �

  . آ	ام ر/Gان ا- ���ہ5 ا*#��� ��M اس _	 �#J آ	:ے رہے

5�Cہ و��ا- � ��5 &�	ل آGC)�ن ہےر	آ� �  :  


	ت آ� ��د دa:� ہ�ں " V ہ �ہ :#ہ�ںb,Gو، آ�	وں آ� ز��رت آ�� آ	� "  

	وں آ� ز��رت آے و�D درج � Gام آ	5 &'��ہ آ�Cہ و��ا- � ��5 &�	ل آGCر

  : ذ�J د�� _ڑه"ے آ� :���5 د�� آ	:ے :Mے
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 �Gk�a 5bن ، jم ���5b أهJ ا$!��ر )� ا$#i)"�� وا$#��#�� ، وإ,� إن �2ء ا- ا$ّ�(

  ),�lل ا- $"� و$5b ا$����� 

 :_ 5	 �B(jC ہG، اور ��k"� ہ�M� 5 :#ہ�رے !اے )G)� اور )��#�ن ^M	وں وا$Gں

  . n:�C )�"ے وا$ے ہ�ں، ہ5 ا_"ے اور :#ہ�رے $�ے �B(jC و ����] D�Y آ	:ے ہ�ں

  : اور ��pRہ ر/� ا- :��$� �"ہ� آ� �!�o )�ں ہے

  " ے وا$Gں اور ��! )�ں *�,ے وا$Gں _	 ا- ر�5 آ	ے ہ5 )�ں Cے _ہ�ے *�," 

  : اور ا�� ��س ر/� ا- :��$� �"ہ#� آ� �!�o )�ں ہے

ا- :��$� ہ#�ں اور :#ہ�ں �rs دے، :5 ہC 5ے _ہ�ے q�ے ^Qے ہG، اور ہ5 " 

  " :#ہ�رے _�Mtے V,ے وا$ے ہ�ں 

B	 ہے، اور ان �Gت 2!^�ن آے $�ے �ہ اور اس [	ح آ� دوC	ى د���Rں آ	,� �ہ

	�BCن *� آ	 �	وں آ� ز��رت آ	,ے )�ں ,]�'D و �	ت _��R *�:� ہے � 	M_

 G: ا	�M^ V ت ,ےG( ہ ا,ہ�ںb,Gے، آ�	ت آے $�ے :��رى آG( �"_ا �M� �(G( آہ �:

  . اس آG( �M� Gت V,ے وا$� ہے

 5�Cہ و��ا- � ��5 &�	ل آGCے اور ا- :��$� اور ر	رى آ��: �M� اس $�ے وہ

! آ	ے، اور ا- :��$� اور رGCل آ	�5 &�� ا- ���ہ وC�5 ہآ� ا[��D آ� *!و*

آے �	ام آ	دہ ا)Gر اور ���� �Cرى ,��	)�,� و )��&� Cے ا*B"�ب آ	ے، اور 

14BCہ و ا�G: ےC ہے اس �bq 	ہ� آ�:Gآ#� و آ G*ے	ر آ� .  
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	وں آ� ز��رت Cے )��1B! ہ�BbC G ہے� �(G( ح	اس [ G: ... G* پ ,ےV �b�$

���ن آ�� ہے آہ ��� ر/� ا- :��$� �"ہ اور ��� و ���� ر/� ا- :��$� �"ہ#� 

و>�	ہ آ� �	وں آ� ز��رت آ	,� BC	 �A آے �	ا�	 ہے، �ہ ��ت ��[J اور *GMٹ 

Gت ,ہ�ں )��B، اور ,ہ ہ� اس ہے ,� آ	�5 &�� ا- ���ہ وC�C 5ے اP �RGآ ���

  . آ� آ�RG ا&J و د$�( J��B ہے

 J&�� 	_ آ� ز��رت 	� آ	�5 &�� ا- ���ہ وC�5 آ� �, G: ابGPو	ہ ا*� 	M_ اور

 ،�:Gہ�ں ہ, �M� ابGP آ� A� wہ ا�b�� ،ہ�ں Jxے ا�C قG�s( YC آہ G* �:Gہ�ں ہ,

�b�$ ہے G: D��x� اور D$�� آ� ز��رت آ� 	 �A آے �	ا�	 ,ہ�ں، :M_ G	 آ�� �

  اور آ� �	 آ� ز��رت آ	,ے _	 ا��� ا*	 و GPاب آ��ے ؟ 

  : �ہ :GM* !�1C Gٹ ہے اور ا�C [	ح ان آ� �ہ آہ"� آہ

 " 	BC اس آے $�ے G: آ� ز��رت آ� D�� Jے اہ	ى و��ت آے ��! )�	ے )�, z*

  " �A آ� GPاب $�Mb *�:� ہے 

�RG ا&J ,ہ�ں، �ہ YC آnt آ}ا�Gں آ� آ}ب �ہ J]�� YC اور *GMٹ ہے اس آ� آ

� آ	�5 &�� ا- ���ہ , G* ڑت ا��2ءM^ �( ح آ�	اس [ Gآ �(G( ہے، اس $�ے

  . وC�5 آے ذ)ہ *GMٹ $|��Q^ �R ہ�ں Cے ا*B"�ب آ	,� �qہ�ے

	وں آ� ز��رت آ	,� )�"Gن ہے �qہے وہ اہD�� J آ� ہGں �� دوC	ے )��#�,Gں �

ں اور �Gت 2!^�ن آے $�ے د�� )14	ت آ	 آے آ� )��#�ن ان آ� ز��رت آ	�

  . وا_R�* V zے
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$��b ا^	 آ�1ر آ� �	�ں ہGں :G &	ف �	ت آ� 
�[	 ز��رت آ	ے $��b د�� ,ہ�ں 

آ	 z* ،�BbC [	ح ,� آ	�5 &�� ا- ���ہ وC�5 ,ے ا_"� وا$!ہ آ� �	 آ� ز��رت 

 �rps آے $�ے آ� :�M اور ا- :��$� ,ے Vپ &�� ا- ���ہ وC�5 آG وا$!ہ آ�

د�� آ	,ے Cے )"~ آ	 د�� :V ،�Mپ ,ے ز��رت �	ت آے $�ے آ� اور اس آ� 

�R�(	� آے $�ے د�� ,ہ�ں rps� .  

t,�"qہ ا�C [	ح �	ت آے $�ے دوC	ے آ�1ر آ� �	وں آ� ز��رت ��M آ� *� 

�BbC ہے $��b وہ�ں د�� آ	,� *�TR ,ہ�ں، اور ,ہ ہ� وہ�ں jCم آ	�|� اور ,ہ 

  .  آ�b,Gہ وہ آ�1ر اس آے اہJ ,ہ�ں ہ�ں�rps آ� د��

  

! ا- �� ��ز ر�#ہ ا- � �� T�T�$ا !   ).٢٨٣ / ٩( )�#Gع ��Bوى و )a�kت )G"B�ۃ ��x�ۃ ا$j� ��p)ہ �
  

  

 

 


