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������ ا���� �!� ا  ا
   

 �"�# $%�� : ٥٨  
   

  ه٤/١٢/١٤٢٩۔٣:��� ا������ ���� ا�-�ط �+�ر%� : درس 
   م٢٠٠٨/ ٢/١٢۔١

   

 ��ل �� �� �ے ا��� دن 
   

�� ر��ل ��
 ا� ���ہ و��� �� ��م : �� ا�
 ���دة ر�
 ا� ��ہ ��ل �
��ل �                      ۔  !'&  ا$%�" وا$#���": !�م � �ہ ؟ 

  }ا$�0م ٢٤٢٥:ا$��0م ۔۔ ��� ا��داود١١٦٢:�,�+ *%�� {                    

���ت ا��<+�دہ ر>� ا  �;ہ ���ن ��:ے ہ�ں �ہ ا  �ے 
روزے �� ���B  ر��ل ��A ا  ���ہ و��� �ے ���ہ �ے 

 �%�E�� پ #ےG �: ��H ��� ہ ��ل : ��ال�;IGہ اور+�JH وہ
  �ےH;�ہ�ں �� ��Kرہ ہے ۔

                                                                                                
  }E N�OA!�� و�;� ا��داود{                        

 QR� �� د#�ں QR� ے� B�S� �;Tے ا# ���R:و Uا  :"�ر
 QR� ہ� �+� �T ہ�;�ںE QR� �� ہ�;�ںE QR� ، �T د#�ں

�T ں�%�A QR� �� ں�%�A  ف�A ں��دي ہے ، ا� B����
ا��E �S>� اور �S�B �� د]� ہے �!� ��Z ��د 
ور�_ " �[��� اس ��رے �Eں ��ئ ا]+��ر ���A #ہ�ں ہے ۔ 

اور Gپ �� رب �E c�a% " �d%[�ء و%a+�ر ���Eن �ہ� ا���aة 
�fہ+� ہے ��Tا ���E:� ہے اور �f �S!dہ+� ہے ا#+�aب ����+� ہے 

  }٦٨ا�ghi {ں ہے ۔ ���Hں �� ا���ں ��ئ د]� #ہ�
���A ہے  B���� _%دJ# ے� ���R:  ں ا�Z;d ا%�م �Z#ا

 �� دن kO�ا%_ دن ���ہ �� دن ��Z ہے %R;� #�و%ں ذl ا
 �� n� �d ں <��م ��:ے ہ�ں�E ان ����ت��E ج ��ام�k� �d
 n� �� �d�� �Z� �!� ��-� ےSہے �ہ ا� �ا#+ہ�ئ اہ� ر�

  SE�� #ہ�ں ہ�:� ۔

�� #ے ہ��رے �ۓ د%�  %ہ� وہ E"�رU دن ہے�R:  دن ا qd
 B�rO� م ��� اور��ں �� ا:�+�R# �;Tا �T ہ� ،�%�E�� ��SE ��

  د%� �ے ا�sم �� ہ��رے �ۓ �E�� �;!T%�۔

     ا$��م ا;6�7 $'� د!�'� وا:677 ���'� �789
 ور��6 $'� ا4�5م د!�� ۔
  }٣ا$�7<=ہ۔{
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T �: د%� اور�� �E�� �� �� اT;� ا#�Rم Gج �Eں #ے :�ہ�رے ��ےد%
 �;E�<ر�T ہ�#ے ���T �Zر ��د%� اور :�ہ�رے ��ے ا�sم �ے د%

  ہ� ��H ۔

�� اہ� ����ت �R:و Uدن ا  :"�ر qd دن ہے Uر�"E ہ� وہ%
�� �vف #�u ر��B ��:� ہے ، ا#�S اس ���t �� <�ر 
��:� ہے اور ���+�ں �ے ��E;ے ��wر ��a ���ن ��:� ہے �ہ 

  د%�ZS ؟

;Hا�T ے �;�ے��E ر>� %ہ l��E �S����د fہ�ے G د�H ہ ��ل اور�
���ۓ %ہ�ں ��>� ہ�ۓ ہ�ں :� �Hاہ رہ� �ہ ہ� #ے ا#Sے :��م 
 ta� �Z� �� ہ�ں�;H ں �ے�H��H;�ہ�ں �� �ta د%� اور ان 

�"�ن {            د%� �S;d %ہ ��Kرش ��رہے ہ�ں۔ �N�OA ا�
  }و}��ہ

���R:  ا �u# t�T ے� B��اہ �S!d دن ہے Uر�"E ہ وہ% 
<!� ہے " وا�[K| وا��:�" #ے اس دن �� <!� ��Zئ 

�R% |K;� %�م ا�;�O �� اور <!� ہے و:��� %R;� %�م 
  }:K!�� ا�� ���r{���ہ �� 

�� #ے E!���#�ں �ے �ۓ ��� �� �R:  دن �� ا Uر�"E اس
���ہ �� دن اور <���#� �� : دن ��ار د%� ہے ۔ ار��د #"�l ہے 
�#���!E ہ� c%�]: ں �ے ��� �ے دن ہ�ں۔دن اور ا%�م} �;�

l}E�+�  }ا��داود و�;� ا
�� ��Eان ����ت �Eں �R:  ا �d دن ہے Uر�"E ہ� وہ%

ٹ�Zے ہ�ۓ E!���#�ں �ے �ہB <�%� ہ�:� ہے اور اT;ے �;�ے 
�;�%�ں �� اس ��R: ��rاد �Eں dہ;� �ے Gزاد ��:� ہے �ہ 
 �:�d �ZS%ں #ہ�ں د�E ہR>�E اد �!� اور�R: ��r� �;:ا

  }E!�� ��وا%I�� B[ہN�OA {۔
%�م ���ہ �ے �I��� �;f �� %ہ �h+aE ذ��:�Z ، ا�ے �dن 
��;ے �ے ��R وہ �ga �ڑاہ� ���Ba ہ��d �H ا��S ا#+�uر 
#ہ ��رہ� ہ� ، �d ا��T �EG �S ]�ش #ہ ہ�راہ� ہ�اور �d اس 
��گ اس ��ل �H �T nۓ �d ،ےZk�� ہ# B��;{ �� ہR>�E

�ہے ، ا�H ا#B�# �S ہ�ں ان ���ۓ :� ا#[�ءا  ]��ہ� ]�
�Aدق رہ� ، اT;ے H;�ہ�ں �ے ��� :��ہ �ۓ ہے ، اT;ے 

���S# �Sے  lروز U�Tل وs��n ���ۓ   n�ہ�ں Hے اور اT;ے 
 �Hہ�����-�و �ے ہ�دہ ��م اور �tO ��:�ں �ے �KOEظ ر�ہ ��
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:� ان �ے ز%�دہ ]�ش #��h اور ��ئ #ہ�ں ہے ، ا�"+ہ 
��گ ��T n #ہ�ں S��dے ا#ہ�ں ��Z ا�d �;Tا ���R:  

#R�B �ے �OEوم #ہ�ں ر��Z ، ا��ۓ �fہۓ �ہ وہ درج ذ%� 
  ��م ��%ں ۔

۔۔ اT;ے H;�ہ�ں �ے ��� :��ہ ��%ں ]��I�"� �SA اور ١
�����iق ا�R"�د �ے اور ا���ں �w> �SA�[ �Z| ر   

  اور��� �ے ۔

۔۔ اس دن �� روزہ ر��Zں �d ا#Sے دو��ل �ے H;�ہ�ں �� ٢
O� �%ہ ز� �!�d رہ ہے�Kر ہے ۔���}E ں�E $%�� $  

۔۔ ��rت �ے �"�دت ، ذ�� اور دو��ے ]��و ���B وا�ے ٣
���Eں �Eں E[-�ل رہ�ں اور اT;ے �STG ا  �ے �ۓ ��رغ 

��ں ۔��  

۔۔ ����ہ :� ��� �ے RE;� وKEہ�م �� ��Zk+ے ہ�ۓ ��rت ٤
  �ے ا��S ورد ��%ں۔

ار��د #"�l ہے �ہ �� �ے �ہ+�%� د�� ���ہ �ے دن �� 
ر اس دن �� ا�Zf ��ت �d ہ� #ے اور ہ� �ے د�� ہے او

  "<"� ا#"��ء ���ہ� ا�!sم #ے �ہ� ہے وہ 
� ا�ہ ا�ا  و��ہ ���%_ �ہ �ہ ا���_ و�ہ ا�O�� وه���� 

� ا�+�l}E{�� ��� <�%�۔ ;�{  

  :��ا��
  ۔۔ ���ہ �� دن ��ل �� اب �ے ا��� دن ہے ۔١

   
٢�K� �� ہ�ں�;H رہ ہے ۔۔ ���ہ �ے دن �� روزہ دو��ل �ے

�� �ے �E �T �� د�"R��[�S�vہ �;�ہ �"��ہ H;�ہ اور ��iق ا
  ��+� رہے ۔

   
٣ B��۔۔ ��aEق �T ��� اور ���Hں �ے ��iق �� ہڑپ ��#� ر

  ا�ہ� �ے دورl �� �"� ہے ۔

    


