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��
��� ا� ا�	
�� ا�	  
  

  ����	 آے ��� آ� 
	�� آ� ���
   

��ں ����	0ے��ٹ ،��	ا-	ب �)+ �ے *()' ہے اور���ٹ� ��ں رہ�"!  ��	ہں 

م 0	�3 �2ہ�1 ہں ()� ��� �0 ��	
�03=ہ ��	ے �:زم دو�� �67 �ے ،50 

  ا�=ے �1()' در��?� 0	*ے ہ�ں؟

� @�Aا� :  

ہ وہ ا� آے ا
���Iت ��ں ا� آ� ا�G-� و ��)��ن آے ��ے اDE �ہ� ہے آ

 �O"ے،  ?	���3	دارى آ	ے اور NO ��2 �ے ا� 3ے ��M آ�� ہے اس �ے رك

  3ہ ے اس ��ں ا� ��3�Aہ و *(��� آے 
�I اور ���3(� آ� 
�Q ��Iہ	 ہ �� ہ�2

  . ہ

اور ��)��ن آے ��ے �	-� 
�I �ے ا�I3ر آ	�O �3"� 3ہ�ں، اور ا�	 اس 
�I آ� 


 ��)��ن آے ��ے اس 
�I آ �3?� آ	3ے اور ا�ے *�)�� * �Q ��Iہ	 3ہ �S� ہ

 T3 �S� �O ہI(�اور اس  	 -�D آ	3ے �ے *VW آ	�3 �S� �O"� 3ہ�ں ہے؛ 

ل آ	�3 �2ہ�ے؛ �2ہے اس آ� �W 
)� و 
	�� ��ں �	-� 
�I آ * �� ہ�Y


��I اس آ� ��67 ��ں Z"ے �� 3ہ Z"ے .  

َوَ�� َآ�َن fْ�ُ�ِِ�ٍ� َوdٍ�َ�ِfْ�ُ g ِإَذا Wََ_� ا�)[6ُ  : (  ہے آ� ?	��ن ا� ��3�Aہ و *(���

 gً:iَ ]Diَ @ْjَ?َ 6ُ�ََن Sُ�َُ� اnِ�َْ�َ	ُة ِ�ْ� َأْ�ِ	ِهْ� َوَ�ْ� َ�ْTِ) ا�([6َ َوَرُ�Iُ�َ ًا َأْن	6ُ�ُ َأْ�َوَرُ�

 �ً���ِ�ُ(      



 4 

 (  اور "SIا�) د� E)� (  *(��� اور اس آے ر�ل آ�� ��� �	د و -رت آ

آے ?�q)ہ آے �(@ ا �ے آ�� ا�	 آ� آ"� ا���1ر ��W� 3ہ�ں رہ�1، ) ا� -)�ہ و�)� 

 ) Sل ) ��د رآ�S� E ()� ا� -)�ہ و�)� ( ا� *(��� اور اس آے ر� O �آ

 �rں  ڑ��� �اہ	�� t�	E وہ �r�	آ �3��	اب "[�3?�
g36 :ا  [   

َل اfْ�ُ�ِْ�ِ��َ� ِإَذا : (   ��د ��رى *(��� آ}6 اس G	ح ہےاور ا��j� yم  	 ارْWَ ِإ3[َ�� َآ�َن

َن Aُُهُ� اْ�ُ�ْ|ِ) yَ}ِ�َ(َ�� َوُأوْGَا َ�ِ�ْ(َ�� َوَأ�ُjُ�َ َأْن �ْSُ�َ�ْ�َ �َIُAْ�َ�ِ 6ِ�ِ   ) ُدُ-ا ِإَ�� ا�)[6ِ َوَرُ�

":�ل * �ہ ہے آہ �O ا3ہ�ں اس ��ے W ں آ��� �O*� ہے آہ ا� *(���  ا���ن وا�

اور اس آ� ر�ل ان ��ں ?�q)ہ آ	 دے * وہ آہ1ے ہ�ں آہ ہ� 3ے ��� اور ��ن 

   ] 51 :ا��ر "[���، �ہ� �گ آ����ب ہ3ے وا�ے ہ�ں 

  . د�� ا�:م ��ں ����	 آ� ��� W T3	3Z� آے ��*6 
	ام آ�� ��� ہے

  )َم َ-َ)Iُ�ُْ� اdَ1َ�ْ�َ�ْ َوا�@[َم َوAْ�ََ� اnِ�ْْ�ِ��ِ	 ِإ3[َ�� َ
	[( : ا� ��3�Aہ و *(��� آ� ?	��ن ہے


	ام آ�� ��� ہے �	دار اور �ن اور ����	 آ� ��� اور NO  	 ا� آے " 	  �* 

   ] 173 : ا��j	ة "[�ا دو�	ے آ� �3م  �Iرا ��� ہ


	�َ�ْ� َ-َ)Iُ�ُْ� ا1َ�ْ�َ�ْ{: اور ا�y دو�	ى ��Z ��ں �S� اس G	ح ?	����ُ �ُAْ�ََواْ�@[ُم َو dُ

 Dََوَ�� َأَآ dُAَ��ِ]َوا�� dُ�َد�	َذُة َوا1َ�ُ�َْWُاnِ�ْْ�ِ��ِ	 َوَ�� ُأِهD[ ِ�َ�ْ�ِ	 ا�ّ)6ِ ِ�6ِ َواdُjَ�ِnَ�ْ�ُ�ْ َواْ�َ�ْ

   } ٌ ا��[Mُ�ُ ِإg[ َ�� َذآ[1ُ�ْْ� 


	ام آ�� ��� ہے �	دار اور �ن اور ����	 آ� ��� اور NO  	 ا� آے " 	  �* 

 آ�� O اور ، �: �Sٹ�ے �ے �	ا ہO اور ا دو�	ے آ� �3م  �Iرا ��� ہ�

 آ�� آے ���� O اور i	ب �ے �	 ��� ہ، اور او{3� rOہ �ے �	 آ	 �	ا ہ
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، ���I ا�ے *� ذ�t آ	 ��ر3ے �ے �	ا ہ، اور �Oے در3@وں 3ے  �Sڑ آ���S ہ


	ام 3ہ�ں  *    ] 3 :ا���"@ة " [ڈا�


��� ��ں *��ول آ	�3 ���ح 3ہ�ں، ��E �I	ف اس  �S���)��ن آے ��ے ا�ے آ�� 

ف ہ آہ Wi	ورت ��ں NO ��ں ا��3ن آ� ز3@�� اس آے *��ول آ	3ے  	 �

�� ہ اس آے  �س آ}6 3ہ�ں اور ا�	 ����	 آ� ��� 3ہ آ�S"ے * �	3ے آ� 3

i	ور��ت ���ع آ ���ح آ	 د�1� " * E	ف �Oن �}�3ے آے ��ے �	-� �W-@ہ 

  . آے ����' *��ول آ	 ��1I ہے" ہ�ں 

 �"ص ��ں ����	 آے ��� آ� 
	�� درج ذ�D -)� آے -:وہ آq3 �-	�

  : -)� وارد 3ہ�ں

  : ?	��ن ��رى *(��� ہے

   . "�ہ N73 ہے"

	�(� اور ?�	ت �)��ہ ا�ے t��W اور رNO آ� اG:ق اس  	 ہ*� ہے �Oے �

 O ہے �"Z �S�3�Oے، �ہ� ا�y -)� آ�?� ہے، اور اس آے -:وہ ا�y -�م -)� 

 ����	 آ� 
	�� آ� G	ف ہ��رى O -�م ا���ء ��ں ہے �3ے  ��ے وا��Sآ

  : راہ���"� آ	*� ہے، اور وہ -)� درج ذ�D ?	��ن ��رى *(��� ��ں ���ن ہ"� ہے

    ) َوSُ�َ �DAِ�ُُ� ا��[��َ��ِت َوAَ�ُ	�ُم َ-َ)Sِ�ُْ� اnَ�َْ��ِ"َ� (: ?	��ن ��رى *(��� ہے
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 اور ان آے ��ے  �آ��ہ ا���ء 
:ل آ	*� اور ان  	 ���� اور ��@ى ا���ء 
	ام "

   ] 157:اg-	اف "[آ	*� ہے 

�S� ���D ہے، اور �ہ  م آے ��Aظ �ے -)� ����	 آے ��� آ� 
	�� آ�-

ہ ����	 �	�(� ا�:��ہ آ� �3	 ��ں �� �O)ہ ���� اور ��@ى ?�"@ہ د�1� ہے آہ �

  . ا���ء ��ں ���D ہ*� ہے

 �� �AE �ا��3ن آ O اد وہ ا���ء ہ�ں	"� اور ��@ى ا���ء �ے ���� 	م  �j� اس

��2 O 3@ہ ہ�ں، 3��2}ہ�qj3 اور 	ں�اس آے ��ل �� ا�:ق آے ��ے �_ �آ� 

�S� ا-��1ر �ے ا��3ن آ� ز3@�� آے ��ے � اور اس آے �13"� �)� ہں ں_	 ہ

�r3 �ہ ���"� آے -�م ��ں ���D ہ* .  

3روں ��ں �ے ����	 ہ� �O �� ہے آہ �I2 �� ہ�Y چ �ے	� ��G اور ��(-

 ا��3ن آے ��O آے ��ے 3�qj3@ہ اور �_	 O	ا��Y آ� �ٹر O ر3�O ا��� yا�

� Dہے ذ� D�G ہ���ں ہ� ا��q1ر آے ہے، ان �3�qj3ت اور ����ر�ں آ� ?ہ	�� 

  : ��*6  �! آ	*ے ہ�ں

�� ا�	اض و��	ہY	O ،اض	ا� ��	اض، وا"	ى ا�	ٹ�I��  . G|�)� ا�	اض، 

 0ےآ� د��D ہ�ں آہ 
��I ��رع 3ے ����	  ��ت �ہ اور دو�	ے ا�	اض اس 

 ���
	ام آ�� ہے * اس ��ں �ڑى -��� 
��I ہے، وہ �ہ آہ �Oن آ� 0 �3�Sآ

)�	� O ،ےI� �O �آ �Q�|
  . � ��ں i	ور��ت ��N ��ں �ے ا�y ہے

اب ��ں د�1I� 6Iے ہ�ں ) Z @��� )751پ �ال ��3	 O آے .  
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اب ��3	 O م آے  ) 26792( اور�I
ل ا��(�� اj)� اب ��ں *(�@ى اورO آے

���ن آ� �{� ہے D�q|* ہ� اہ�� '()1� .  

اب                                                         .وا� ا-)� O ال و  ا�g:م �

  

  

 


