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 (#< ا� ا�� �? ا�� �< 

������
 وا���لۂ ذ� ا���ہ �ے   

  ا()��'�ن %��� $�� ا�#"�!  ��ہ ا� : ا��اد و�����
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(���@) !%ABہ ��'�م ذ� ا���ہ ہے یہ     !اGہ�% ��IJ ل �ے�B ���K
QR �) ا� ���P! 'ے   یO ہے%ہ�Gہ ان  �%N وا�ے %ہ�G)ں %�ں Bے ا

ا�G)    !B ر�@� ہے،   ز%�? و��BJن �! �S�"T ہ! �ے وB NKے %��0م
�]�ہ ادا ��� ���R ہے، Z)رے ���< اABم %�ں    %ہ�Gہ %�ں  �R X#� اہ< 

�K(�'! �! ��R! ہے اور �Bل �� دو�Bا اAB%! �ہ)ار %�Gی� ���R ہے، اس 
ے ان دس د')ں %�ں '�O �ے Zہ"ے دس د')ں �! (ڑ� ��"N ہ  %ہ�Gے

  ا���ل دو�Bے د')ں �! (N`#G ا� ���P! �) زی�دہ %�`)ب ہ�ں۔


���:    bcوا N"����0ب وB NGBے ���ۂ ذ� ا���ہ �! ���N و
” ) ٢۔١: B)رۃ ا���� JیN(} َوَ�َ��ٍل َ�ْ�ٍ� َوا�َ�ْ�ِ�{ ہے، �%�ن (�ر� ���P! ہے 

��  “اور دس را�)ں �!    K#< ہے 

�م (-)� ر �ۃ ا� �"�ہ ا� !GZ���P% ��#< ا�nG0ی
 %�ں ا%   %�ہ)ر %�#�
�%��ے ہ�ں 
o' ہ��G� �] و���ل ���[     (�)ا�ہ �`�ا� ا(? �`�س رc! ا

اور یہ! K)ل %��ہ� ، �0Kدہ،    Bے %�اد ذ� ا���ہ �ے ا(�0ائ دس دن ہ�ں
�  ���P! �� ہے۔   ��B ،s��c اور �"`! ر �ہ< ا

%��� !��P� �x َأ]�vٍم َ%Pُْ")َ%�ٍت {�ن ہے دوtR ��Bہ اِ �} َوَ]zُْآُ�وا اBَْ< اِ
)NیJ X  رۂ(B :٢٨(  

”�  “�� '�م ی�د ��یں  اور%P")م د')ں %�ں ا

   ا%�م (�Tر� ر �ۃ ا� �"�ہ 'ے (�)ا�ہ �`� ا� (? �`�س رc! ا� �Gہ��
�%�ی� ہے �ہ ان %P")م د')ں 
o'   ے %�ادB   ذ� ا���ہ �ے ا(�0ائ دس

�ہ ہ) دن ہ A% ،ی?(�ں��Pر� ،��0ب ا��T) b��|(  

�%�ن '`)� |"~ ا� �"�{ وB"< ہے }  ?@� bا���� 
�Pأ]�م ا� ?% �%
 x��o)ا ]� رB)ل ا� و� ا��@�د  ��Pا�]�م ا� �zه ?% �أ � إ�~ ا
 
�`B x
 ا� ؟ �oل رB)ل ا� |"~ ا� �"�{ و B"< و� ا��@�د �`B


 �Iج (Rإ� ر �  }G�#{ و%��{ و�< ]��R %? ذ�� (��� ا
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QR %�ں   ذ� ا���ہ �ے ان دس د')ں Bے (ہ�0 ای#� �)ئ دن 'ہ�ں”
 ~"| �
 ا� �ے 'nدیO %�`)ب ہ)، |��)ہ 'ے �(Z@� ی�رB)ل ا�� O�'

>"Bو }�"� �
 ا� (@! 'ہ�ں؟! ا�`B !Jپ 'ے �%�ی� Rہ�د    ��� Rہ�د 

 ا� (@! 'ہ�ں، ہ�ں %�t وہ +�`B !�T   ن و%�ل �ے�R !GZا (R

@��B ”ہ�د %�ںR ن “ راہ�R !GZا !GPے ی�J ے�� 'ہ� QZ1"ے اور ��@ وا'
'ے اس  �ی� �)  �A%ہ ا�`�'�� �ہ ا� “ و%�ل اB! راہ %�ں �K(�ن ��دے

  )|��GB b? ا(! داؤد( |���K bار دی� ہے۔ 


 أزآ~ ��G ا� �{Jپ |"~ ا� �"�{ وB"< 'ےیہ (@! �%�ی��� ?% �% n
 x
 و� ا��@�د �K ~�cا� ��� x }"�P[ ��I ?% ا�Rأ >�
 و� أ�R و
 }#�G) ج�I 
Rا� ر 
R و n� �
 ا�`B x
 ا� �Kل و� ا��@�د �`B


 �ے 'nدیO ���ۂ ذ� ”} و%��{ "< ]��R %? ذ�� (�xءRوn� �یGP! ا


 ��'ے Bے زی�دہ n���Zہ اور زی�دہ �)اب ��  �%�� O�' ئ �  ا���ہ %�ں(

�
 ا�`B !Jپ 'ے �%�ی�   (@! 'ہ�ں؟  ��
 'ہ�ں ہے، �ہ� ��� �ہ Rہ�د 

 ا� (@! 'ہ�ں، ہ�ں ا�`0ہ اس +R �� �Tہ�د QR 'ے �`B !Rہ�د 
 �1B� ہ' QZے %�ں ڈال دی� اور ��@ (@! وا��I (� ن و%�ل�R !GZا “

�ہ ہ) ارواء ( A% ،د  #? ہے�GBا �� ،دار%!، اس  �ی� �! ا �G#%
٣٩٨/ ٣
 جا�-"�(  

Jی�ت J�K'�ہ اور ا �دی� '`)یہ Bے ���ۂ ذ� ا���ہ �! ����z%   N)رہ
�%��ے  ?�oo�%ٔے��"� �Z�G) !Bہے ، ا bcروزرو+? �! $�ح وا N"��و
ہ�ں �ہ ���ۂ ذ� ا���ہ �ےای�م %��)�! $)ر �Z ���ۂ ر%��ن Bے 


 ہے، اس ��ے �ہ اس %�ں�(ہ��G) !B Nد� �`�د��ں ا�ٹ@!    (@! ا
!��R(ے '��ز ،  ہ�ں ہ#�R   وہA� و���ہ اور یہ ان �ے X  ہ اورK�| ،روزہ

�#! اور دن %�ں ��R 'ہ�ں ہ)��ں، اس ��ے ا� �ے '��G) Oے ان دس 
زاد �IJت ��R ��'ے �!    زی�دہ Bے زی�دہ '���1ں ���ے   د')ں %�ں

  �)+� ���ے�@ے۔

S"P0% ے� �
  ا%�م دار%! ر �ہ ا� 'ے  ��ت R ?) ��PB`�� ر �ہ اo'

 ہ)R ?) ��PB (� ���R`�� �� �   ��� ہےIۂ ذ� ا���ہ دا��� �R ہ�

  اN���0B �`�دت ���ے �@ے۔


 %�ں Bے ایO (�ت یہ (@! ہے �ہ اس ��   ���ۂ ذ� ا���ہ����ے 
QR %�ں ا� ���P! 'ے دی?   ی)م ��ہ ہے، یہ وہ! دن ہے   ')اں دن

�%�ی� 
Z (� N)را �%�ی� اور یہ! اور اہ
 اABم �Z ا�P' !GZ   اABم �) �1%
�) RہG< �!    وہ ���< دن ہے QR %�ں ا� ���P! ���ت Bے �Gہ�tروں
 0! ا�%�1ن   Jگ Bے Jزاد� ����%��� ہے، اس ��ے ہ� %#"��ن �)

�! �Kر ���ے زی�دہ Bے زی�دہ  �)ل �)اب �! �1   ���ۂ ذ� ا���ہ
  ��'! ��ہ�ے۔

%�ں   اس ���ۂ: ڑه����Gت Bے �#`�b و����� اور �ہ"�
 Z   :ا���ل
َ%� ِ%ْ? َأ]�vٍم َأْ�َ�ُ< { ،�1`��و����� اور �ہ"�
 �� (��1ت ورد ��'� %#G)ن ہے
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 ?ْ%ِ v?@ِ�َ ْآِ�ُ�وا َِ �ِ�ْPَ�ِْم ا�v[ َ�ْا �ِzَِه ?ْ%ِ v?@ِ�ِ 
ُ�َPَ�َْوَ�� َأَ �¡ ِإَ�ْ�ِ{ ا }ِv"ا� �َGْ�ِ
�ِ��ِ�ْv0َوا� �ِ�ِ̀¢ْv0َوا� 
ِ�"ِ@ْv0ا�{  

ا� �ے 'nدیO ان دس د')ں %�ں ��
 |���K QR �'�� bر %�`)ب اور ” 
اس ��ے �< ان    ���< ا����`N ہے ا��G دو�Bے د')ں %�ں %�`)ب 'ہ�ں ہے

( “ دس د')ں %�ں ���ت Bے � ا�ہ ا� ا� ، ا� ا�`� اور ا���� � �ہ� ��و
  )%#�G ا �� ، $`�ا'!

"~ ا� �"�{ وB >"Bے ��(J Nپ |  �1`�� �ے �)ئ �Iص ا���ظ و|�-ے
 ?�P)�� ظ و|�-ے ہ�ں وہ |��(ہ ��ام اور��ے (@! ا�G0R ہ�ں ہ�ں ("1ہ'

�ہ ہ)   ���م رc! ا� �Gہ< اB ?�P�Rے %��)ر و%oG)ل ہ�ں A% ارواء ( ۔
  )¥١٢/ ٣ا�-"�
 ج

  .  ا� أآ`� ا� أآ`�آ`��ا  )١(   :�1`��ات �ے |�-ے یہ ہ�ں 
  .� � إ�{ إ� ا� وا� أآ`� ا� أآ`� و� ا����ا� أآ`� ا� أآ`) 2(    

���o% ��`1۔ ) ٢(�S"�% ��`1۔ ) ١(اور �1`�� دو$�ح Bے �ہ�G %��وع ہے۔ 
�S"�% ��`1 �� %�"� یہ ہے �ہ ہ� Jن اور ہ� ���ہ %#��وں ،�@�وں، 
(�زاروں، �"! �)�)ں، را0B)ں، �ض اور '�"! '��زوں �ے (�P، اورہ� اس 

 �ے ذ�� �! ا�Rزت ہے �1`�� �ہ�0 رہے ، یہ �S"�% ��`1 ہے Rہ�ں ا�   tRہ
اور اس �� وNK ذ� ا���ہ �� ��'� 'G"1ے ہ! Bے +�وع ہ)���R ہے اور 

�ے (B �Pے �1`�� �ہ�G    �ہ ��ہ �ے دن �� �! '��ز  ���o% ��`1 یہ ہے
+�وع ����R�ے اور ای�م ���یS �ے ��IJ دن �ے '��ز ��� �O �1`�� �ہ�0 

  رہے ۔

�  �b0 ا�`�ر� %�ں �1`�� �! ا(�0اء اور ا'0ہ�ء �ے  © ا(?  �� ر �ہ ا
(�رے %�ں %ª"0T اK)ال ذ�� ��'ے �ے (�P �1@0ے ہ�ں �ہ '`! �"�ہ ا��Aۃ 
وا�#Aم Bے اس B"#"ہ %�ں �)ئ  �ی� ��(N 'ہ�ں ہے ، ا�`0ہ  ��ات 
|��(ہ Bے اس B"#"ے %�ں R) ��@ وارد ہ�ں اس %�ں B �Bے زی�دہ 

K b��| ہ��G� �)ل  ��ت �"! اور  ��ت �`� ا� (P#% ?)د رc! ا
NKو �� ��o% ��`1� ہے �ہ��   !G% ��(ے +�وع ہB b`| !� ہی)م ��

  �ے ��IJ دن �O رہ�0 ہے، ا(? ا��zGر و���ہ 'ے اس �) (��ن ��� ہے ۔
�ہ ہ)  A%)ا�`�ر� ج b0٢ /46٢(    

!B�oا%ہ ا���K ?)ے ہ�ں �ہ ا   ا��%�%�م ا �� ر �ۃ ا� ا��-G! %�ں 
�"�ہ Bے دری�N ��� �ہ �Q  �ی� �! (��Gد J �Zپ یہ �ہ0ے ہ�ں �ہ 
 Sے اور ای�م ���ی��R ��� ے +�وعB ��ہ �ے دن '��ز �� ��o% ��`1�

'ے �%�ی� اس �Z   �) ا%�م ا �� ر �ہ ا�    �ے ��IJ دن ��R ��� >0I O�ے
c! ا� �Gہ<  ��ت ���،  ��ت �"! اور ��ت �`� ا� (? %#P)د ر

�ہ ہ)   ا�P�R? �� ا��Rع رہ�ہے۔ ا'0ہ! �A%ہ،  A%  ) !G-٢٨٩٣٣ا��  ،
  )¥١٢/ ٣ارواء ا�-"�
 ج
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%�د (واز ("�G �1`�� �ہ�ں �ے اور �)ر��ں Jہ#0ہ Jہ#0ہ �1`��یں �ہ�ں �!، 
�ہ ان دس د')ں %�ں  ��ت    ہے   ا%�م (�Tر� ر �ۃ ا� �"�ہ 'ے ذ�� ���

(�زار    ی�ہ رc! ا� �Gہ�� ��1Z ��`1ر�ے ہ)�ےا(? ��� اور  ��ت ا()ہ�
�ہ ہ)  '1"0ے A% ،وع ��دی0ے�+ �G1`�� �ہ� @��B اور �)گ (@! ان �ے  

  )��0ب ا���Pی?  |���T) bر�(    

%��o یہ �@� �ہ �B ��`1? �� �)�)ں �) �1`�� ی�د �RJ�ے اور �)گ (@! �1`�� 
  J Oواز اZ��`1� !���0Rڑه�G +�وع ��دیں ، ہ�ں ایO (�ت %� '�� رہے �ہ (�

'ہ �1Zرا �R�ے ��)ں �ہ ای#� ��'� %��وع اور �R�n 'ہ�ں ہے، ("1ہ ہ� Jد%! 
NGB !� ےGج �1`�� �ہJ ،�1رےZ ��`1� ہ��رے در%��ن    �"���ہ �"���ہ

Bے 0I< ہ)�! �Rرہ! ہے، (ہN �< �)�)ں �) Jپ �1`�� �ہ0ے ہ)�ے�GBں 
�ت Bے �1`��ات �� �ے، اس ��ے NGB �) ز'�ہ ��'ے �ے ��ے ہ��ں ��

اہ��0م ��'� ��ہ�ے، ا�� ہ< 'ے اس %�دہ NGB �) ز'�ہ ��� �) ی�R ?�o'�ے 
��< �)اب ہے، �%�ن '`)� |"~ ا� �"�{ وB"<   اس %�ں ہ��رے ��ے �


 %? {ہے �% �Rن �{ %? ا�®%? أ �� �K x0GB ?% °GB أ�P) N0�%ي 

 (@� %? ��� أن ]�oG %? أR)ره< +��� ��{  ” (� NGB ���% ے' QR

ز'�ہ ��� R) %��ے (�P �@)ڑد� �� �@! �) اس �ے ��ےان �)�)ں �! 

 ��� (-�� اس �ے �ہ ان �ے �)اب �� �Z ہ)ں 'ے اسGR اب ہے(� �G'�%

  �z%�� ?GB ، یہ  �ی� اGZ! +)اہ� �!( “ %�ں Bے ��@ �< ��� �R�ے
  )(�Z�G  #? ہے 

د')ں %�ں ���ت Bے ا� ان ا(�0ائ دس   اس ��ے ہ��ں ذ� ا���ہ �ے
  رب ا�nPت �! (ڑائ ،(nر�! اور اس �! ����� و��oیQ (��ن ��'! ��ہ�ے۔

�G@ہ ��روزہ ر�اور یہ   اس دن روزہ ر�@Gے �� )ڑا ا�R و�(اب ہے :ی)م ��
دو�Bل �ے ��Gہ)ں�1 ���رہ ہے،  ��ت ا() �0Kدہ رc! ا� �Gہ �ہ0ے ہ�ں 

�|��م ])م ��° إ'x {   %�ی��ہ رB)ل ��ی< |"~ ا� �"�{ وB"< 'ے 
��P) x0وا� }"`K x0ا� °G#ا� ��أن ]¢ �ذ� / ��٩ہ ”}  أ 0#� �"~ ا

�ےدن �ے روزہ �ے (�رے %�ں %�@ے ا� �B !��Pے ا%�� ہے �ہ   ا���ہ
  )|��b %#"<(“ ا�"ے اور �Z@"ے دو �Bل �ے ��Gہ %�Pف ہ)�R��ں �ے 

�R)ں �ے ��ے اس دن ا�`0ہ  �  یہ روزہ ���  ��R)ں �ے ��ے %#��0 ہے
'ہ�ں ہے، ��)ں �ہ '`! ��ی< |"~ ا� �"�{ وB"<    ��روزہ ر�@G#% �G)ن

ہ %�ں روزہ 'ہ�ں ر�@� �@�، ��G'�ہ ام �� �Z �K(% ے  �ۃ ا�)داع �ے'
ا���
 (NG ا���رث رc! ا� �Gہ� �ہ0! ہ�ں �ہ ��@ �)گ ان �ے �Zس 

ہ �) روزہ ر�@� t@Rڑا ��'ے �tے �ہ J'���ت |"~ ا� �"�{ وB"< 'ے ��
ہے ی� 'ہ�ں ��@ 'ے �ہ� Jپ روزے Bے ہ�ں اور ��@ 'ے �ہ� 'ہ�ں Jپ روزے 
 }�"� �Bے 'ہ�ں ہ�ں ، Z@� ام ا���
 'ے دوده ��ای���Z Oہ Jپ |"~ ا

|��b (   “وB"< �ے �Zس (@��� ،Jپ او'ٹ B �Z)ا ر �@ے، Jپ 'ے Z! ���۔
 >"#% b��|ر� و�T)(  
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دن د�� ��'ے �! (ڑ� ��"N ہے  ��ہ �ے :��ہ �ے دن د�� ��'�
Iَْ�ُ� ا��¡َ��ِء ُدَ��ُء َ]ْ)ِم َ�َ�ََ° { :'`! ��ی< |"~ ا� �"�{ وB"< 'ے �%�ی�

 x"ِْ̀ Kَ ?ْ%ِ َن(¡�ِ̀vGَأَ'� َوا� Nُ"ْKُ �%َ �ُ�ْIََوْ َ�ُ� َ�� َ+ِ�]َ� َ�ُ{ َ�ُ{ { َو }ُv"ا� �vِإَ�َ{ ِإ� ��َ
ہ   B �Bے (ہ�0ی? د��   } َ) َ�َ"~ ُآ
¶ َ+xٍْء Kَِ�]ٌ�اْ�ُ�ْ"ُ� َوَ�ُ{ اْ�َ�ْ�ُ� َوُه��

 د��  �ے دن �! د�� ہے�R) %�ں 'ے اور %�@ Bے   اور B �Bے ا

  “Zہ"ے ا'`��ء �"�ہ< ا�#Aم 'ے �! وہ یہ ہے 

ُآ
¶ َ+xٍْء َ�� ِإَ�َ{ ِإ��v ا�"vُ{ َوْ َ�ُ� َ�� َ+ِ�]َ� َ�ُ{ َ�ُ{ اْ�ُ�ْ"ُ� َوَ�ُ{ اْ�َ�ْ�ُ� َوُهَ) َ�َ"~ {   
�ٌ[�ِKَ {     

    

 ��%��ے ہ�ں �ہ اس  �ی� %�ں یہ (@! د��
  �A%ہ ا(? �`� ا�`� ر �ہ ا
�ہ ہ)  A% ل ہ)�! ہے۔(`K 
)�K �0��)ہ �! د�� ا���وہے �ہ ی)م ��

  )4١/ �0�6ب ا��0ہ�� ج(

ا'ہ�ں (@! ��ہ�ے �ہ اس ���<    اس ��ے R) �)گ  �Z X 'ہ�ں ��ے ہ)ں
��0م ��یں اور N��(`K د�� �! ا%�� %�ں اGZے ��ے اور دن %�ں د�� �� اہ

 ��G")�B !� مABے وا��ی?، (�)�، (�ے، ���م %#"��')ں اور دی? اGZا
  �ے ��ے د�� ��یں۔

اس ���ہ %�ں ��ے �R'ے وا�ے (ہ�0ی? ا���ل %�ں    : X و���ہ ��'�

ا� �ے �@� �� X (@! ��'� ہے اور R#ے ا�   Bے ایO (ہ�0ی? ��

�S دے اور وہ  X �ے ا���ل �) (�#? وI)(! اGZے �(� !� X  ے� �@
 S)��% ن �ے�%�ا'��م دے �) اBے '`! ��ی< |"~ ا� �"�{ وB"< �ے 

ُْ̀�وُر {�c NGRور %"ے �!، ار+�د'`)� |"~ ا� �"�{ وB"< ہے، اX�َ�ْ¡ اْ�َ�
°ُvG�َ�ْاٌء ِإ� اnَRَ }ُ�َ Qَ�ْ�َ{ ”ہ! ہے NGR (� ہ��) �� ور�`% X “  


 ا� ���P!: ا���ل |���ہ �� اہ��0م�� O�' ہ!    اس ���ہ %�ں Nہ) (�
�ہ اس    اس ��ے �K �Z X  �T+ (Rدر 'ہ ہ) اBے ��ہ�ے �ہ  %�`)ب ہے
اور %`�رs او�Kت �) ا� �! ا$��N %�ں ��t�ے، یGB    ،��' !GPہ�ے ای�م

%� �Aوت J�Kن، ذ�� ا�ہ!، د�� ، K�Bہ ، وا��ی? �! ا$��N، |"ہ ر �!، ا
�1Gوف اور 'ہ! �? ا���P���)   !@)(R ے� N��$اور ا O�' وہ ازیںA�
  را0Bے ہ)ں اس �) ا'��م دے ۔ 

وی#ے ���م ہ! او�Kت %�ں %#"��')ں �Z �)(ہ ��'� وا�B:    �R! �)(ہ
 Nت %�ں �)(ہ ��'ے �! (ہ�Kت و او���B sہ�ے ای�م اور %`�رGB ?1�� ہے

) (��� ���B N��G@0ے اس ��ے ہ��ں اس ���ہ �   زی�دہ اہ��N ہے،
 ��I�� (ہ ��'� ��ہ�ے اور �)(ہ ��'ے %�ں(� !�B ےG%�B ے� �ہ)�ے ا

�0'�R ہ %)ت    'ہ�ں ��'! ��ہ�ے ،��)ں �ہ �) ئ 'ہ�ں��� Q� ےBہ ا�
اور ا�� �#! %#"��ن   �RJ�ے اور Z@� اBے �)(ہ �! �)�S '��� 'ہ ہ)

(�� Jور� �ے  �) اس GBہ�ے ای�م اور %`�رs او�Kت %�ں '�O ا���ل �!
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��B @��B@ �)(ہ �! �)�S (@! '��� ہ)�R�ے �)یہ اس �! ��%��(! �! 
Pََ#~ َأْن {  د��
 ہے ، �%�ن ا�ہ! ہےَ ��ً�ِ�|َ 
َ %�v َ%ْ? َ��َب َوJََ%َ? َوَ�ِ�ََ

ہ�ں �T+ (R �)(ہ ���ےای��ن �ے J�ے اور '�O ��م ” } َ]ُ¢)َن ِ%َ? ا�ُ�ْ�ِ"ِ��َ?
B)رۃ (    “ت �Z'ے وا�)ں %�ں Bے ہ)�R�ے �� ��ےی�o? ہے �ہ وہ '��

��oا�   NیJ :67(  

�'�� !'�)�K (� ر� د'�� �ے %#"��ن   :دس ذ� ا���ہ�B اس دن
اس دن ���م ا���ل   �K(�'! ���ے ہ�ں QR �) ی)م ا���G �ہ� ���R ہے،

 >"Bو }�"� �
 �K(�'! �� I)ن (ہ�'� ہے، �%�ن '`)� |"~ ا�Bے ا
َ̀�َرَك َو�Pَ�ََ�~ َ]ْ)ُم ا�v>�ُ �ِ�ْvG َ]ْ)ُم ا�oَ�ْ¶ِإنv َأْ�َ�َ< ا {ہے �َ }ِv"ا� �َGْ�ِ ِم�v[�َ { ” م���

د')ں Bے (ہ�0 ا� �ے 'nدی�K O(�'! �� دن ہے ، G% �@Z! %�ں ٹہ�'ے �� 
�ہ ہ) ( “ دن ہے  A% ، ہے ��R د�GBا()داؤد اس  �ی� �! ا ?GB

  )٨١٠/ S�o��٢ %��1ۃ ج

J�K ت(`� �� !'�)�K �ن و �ی� اور ا��Rع ا%B Nے ہے، J�Kن s�Z %�ں ا
�Z ت�%�o% ے دو' !��P�   !'�)�K ���%�'��ز اور �K(�'! �� ای��B O@ ذ�� 

واbc $)ر   ،B)رۃ ا�1)�� %�ں ا� ���P! 'ے   �! اہ��N �) ا���R ��� ہے
َ�
¶ ِ�َ�(¶َ� َواْ'َ�ْ�{ �Z '��ز �ے �K @��B(�'! ��  1< دی� ہے َ  { ”QZ  (�
 �� !'�)�K ڑه اورZ ے رب �ے ��ے '��زGZہ   “اtR ��Bدو Oاس $�ح ای

�� !'�)�K ز اور��'  @��B @��Bہے ، ، ار+�د ا�ہ! ہے    ��� ���  ذ�� } 
ْKُ
?َ��ِ�َ�Pََرب¶ ا� �ِ x�ِ��َ%ََوَ%ْ�َ��َي َو x¢ِ#ُ'َُو x�ِ�"َ|َ vز ” }  ِإن��' ���% O��)

، !'�)�K ���% ،  ا �G�R ہ! �ے ��ے ہے%��ا �B)رۃ (“ ور %��ا %�'� ا
NیJ م�P'162: ا� (  

'�n اس �! اہ��N �� ا'�ازہ اس (�ت Bے (@! ��tی� �01B�R ہے �ہ Jپ 
'ے ہ��ت %�یGہ �ے (�P %�'! ز'��! %�ں (�����K! �ے ��B@ ہ� �Bل 

!� !'�)�K   ل�B ئ �ہ ان �� ہ� �@�ا'ہ ہ��%� ����� !@) (� N%ا !GZاور ا
َأ�Kََم  {ے،  ��ت �`� ا� (? ��� رc! ا� �Gہ�� �ہ0ے ہ�ں�K(�'! د

x¶��َ[ُ ?َ�GِBِ �َ�ْ�َ °ِGَ[�ِ�َ�ْ�)ِ >َv"Bََو }ِ�ْ"َ�َ }ُv"ا� ~v"|َ }ِv"ُل ا�(Bُل ” }  َر(Bر
ا� |"~ ا� �"�{ وB"< 'ے دس �Bل %�یGہ %�ں ��Kم �%�ی� اور ہ� �Bل 

 !� !'�)�K “ )�z%�� ?GB(  

�ہ0ے ہ�ں �ہ ہ< رB)ل ا� |"~   B ?) ª"�< رc! ا� �Gہ%GT   ��ت
 >"Bو }�"� ��ت %�ں �@ے �) Jپ |"~ ا�� @��B ے� >"Bو }�"� �ا

x آ
 ��م أ��c°{ 'ے �%�ی�  N�) 
اے ”} ]� أ]@� ا��Gس إن �"~ آ
 أه
GB? ا()داؤد ،�z%�� ?GB، (“     ہ� �Bل ہ� �@� وا�)ں �K �Z(�'! ہے! �)�)

'ے اس  GB? ا(! داؤد �ے ہ�ں �A%ہ ا�`�'! ر �ہ ا�   ی�ا���ظ  �
�ہ ہ)  A% ،ار دی� ہے�K b��|(� )ج �z%�� ?GB b��|٢/٩٣(  

اور اP%   !%AB")م ہ)ا �ہ NGB !'�)�K %#��0ہ ہے یہ اABم �� +�Pر
ایO (ڑا '��ن ہے، �ہ� '`)� |"~ ا� �"�{ وB >"Bے    �ہzی� و��ری½ ��
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�ے �� Jج �O ���م %#"�� �Z !Bں ��ا('��   N%��K م��K �� رہ�ہے، اور
�
 رہے ��۔ان +�ء ا�� �Z اس  

�R')ر �! �K(�'! ���ے وNK ایO %#"��ن �ے ا'�ر یہ zR(ہ ز'�ہ 
رہ���Gہ�ے �ہ ���ہ ہ< ای�R O')ر �) ا� �! راہ %�ں �K(�'! ��رہے ہ�ں 
 ��1? در No�o ہ< ا� �ے را0Bہ %�ں اGZ! %�`)ب Bے %�`)ب ��ی?

(-�� ای��ر    د'�� �� �)ئ '��م   +� �) (@! �K(�ن ��01Bے ہ�ں ، ی�د ر�@�ں
 !'�)�K ء �ے ��ے�o)ں �ے ��وج و(%(K ، �01B ے ز'�ہ 'ہ�ں رہ� !'�)�Kو
'��nی� اور �cور� ہے، د'�� %�ں �Bدار� و�B("B ��Gے وہ! K)م ہ��G1ر 

�� !'�)�Kے ا'�ر ای��ر و� QR 01! ہےB(ہ   R(% >ہ ا�Rر�) ہ)zRد ہ)۔(  

  Jج (@! ہ)R) ا(�اہ�< �B ای��ں ��Zا

  Jگ ��01B! ہے ا'�از �"#�0ں ��Zا

�IJ %�ں ا� �B !��Pے د�� ہے �ہ ہ< ���م %#"��')ں �) ذ� ا���ہ �ے 
 S�Zہ"ے دس د')ں %�ں زی�دہ Bے زی�دہ '�O ا���ل ��'ے �! �)

�%��ے۔���   )?����Pی� رب ا� ?�%J(  
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