بسم ہللا الرحمن الرحیم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد
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رہ:ےئگ:نور::نب:نلہ:قح:املعء::رکنؾ:ےک:الخػ::نکی:رطخ:انک::احمذ:گنج:اقمئ:وہایگ۔
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( )8وٹ یگن:ادینؿ:ںیم:یئرثدہن:ہلمح:یک:اینبدی:وہج:
ونجری:8108 :ںیم::دقعنمہ:ذگہتش:اعیمل:یغیلبت:نامتجع:ںیم:ومنالان :دع:حا ب:یک:رشتک:ےک:وسن ؽ:  :ہلگنب:د ی:ونےل:بج:الکشمت:
اک:اسانم:وہن :وت:نس:ہلئسم :ےک:لح:ےئلیک:ڈاھہک:ےک :یغیلبت:رمزک " اک:رکنلیئ":ےک:ناحصب:وشری:،:وکحتم:ےک:نیلع:دہعدیرنؿ نور:
اشمریہ:املعء:رکنؾ:  :لمتشم:نکی:یٹیمک:لیکشت:دی:یئ:یھ:،اتہک:ونیتں:امندنئہ:ندنروں:ےک:ذہم:دنر:رضحنت:یک:رتشمہک:گنٹیم:ےس:
ہلصیف:ایک:یئےکس:،انچہچن:نؿ:ونیتں:ندنروں:یک:اشمورت:ےس :طیے:ہی:وہن:ہک::ونجری: 8108:ےک:اعیمل :نامتجع :ےئلیک :ومنالان :دع:حا ب:
ڈاھہک :ایآ  :آںیئ :ےگ :نور  :نامتجع :ومنالان  : :دعحا ب : :ےک :ریغب :یہ :دقعنم :وہاگ: ،نور :ہلگنب :د ی :ےکذہم :درنؿ :غیلبت : :ےکزری :ناظتنؾ:
نامتجع :یک :اکرونایئں :ناجنؾ :اپںیئ : :یگ: ،نس :ہلصیف :   :نس :وشری :ےک :رقتةی :یھ :رضحنت :قفتم :ےھت :نکیل :رصػ :نیت :نارند  :ےن:
نالتخػ:رنےئ:ایک::نہتبل:نوہنں:ےن:نرثکیتی:ہلصیف:  :دطختس:رک:دےئ:ےھت:۔
نکیل:اقمؾ:نسوسس:ےہ:ہک:نؿ:ونیتں:نارند:ےن:نرگ:ہچ:دطختس:رک:دےئ:ےھت:نکیل:املعء و:اشمخئ:تیمس :یغیلبت:نابحب:ےک :ہقفتم:ہلصیف:یک:
الخػ:ورزی:رکےت:وہےئ:نوہنں:ےن :ہیفخ:اشزس:ےک:تحت:نامتجع:ےک:ومعق   :ومنالان :دع:حا ب:وک:ہلگنب:د ی:نالےن:اک:ناظتنؾ:ایک:
نور:المعرکیل:آیھب:ےئگ:،اظرہ:ےہ:ہک:اعمہلم:رطخانک::وصرت:نایتخر:رک:ت ا:اھت:نور:اچروں:رطػ:املعء:،:ابلطء:نور:وعنؾ:ںیم:ناعتشؽ:نور:
جس
ےب:ینیچ:یک:تیفیک:یلیھپ:وہ یئ:یھ،نس:ےئل:وکحتم :ےن:وصرت:ثدؽ:یک :ینیگنس:اک:ندنزہ :اگ:رک :گنٹیم:الب یئ :،میں:غیلبت:یک:وشری:
ےک:رمیب:رضحنت:نور:نلہ::لح:و:دقع:املعء:رکنؾ:ےک::امندنئہ:اگؿ:وموجد:ےھت::،گنٹیم:ںیم::ثدنالت:اک:یئزئہ:رکیل:ہلصیف:ہی:وہن:ہک:نرگ:ہچ:
ومنالان  :دع :حا ب :ہلگنب :د ی :آےئگ :ںیہ :نکیل :اعیمل :نامتجع :ںیم : :نیکن :رشتک : :اب ث  :ہنت :و :داسد :وہیگ: ،ذہلن :وہ : :نکی :دؿ ":اکرکنلیئ:
رمزک:":ںیم:رہھٹرک :ونسپ:ےلچ:یئںیئ:ےگ:نور: :نامتجع:نور:ہلگنب:د ی :ےک : :دوعیت :اکؾ :ںیم دمنتلخ:یک :وک یئ :نیئزت:نوکن :ہن:وہ :یگ،ہی:
ہلصیف:ثدنالت:اک::یئزئہ:رکیل:وکحتم:ےن:ایک:اھت:نور:املعء:رکنؾ :یغیلبت:نابحب:ےن:یھب::نیکس:اتدیئ:یک:یھ:،نیکس:وہج :ہی:ےہ:ہک :نرگ:ومنالان:
 دع:حا ب:نس:وتق:نامتجع:ںیم:رشتک:رکےت:وت:وخانک اگنہےم:اک:دشدی:رطخہ:اھت:،:ویکہکن:دنرنولعلؾ:دویدنب:ےک:وتفی:یک:وہج:ےس
:91دصیف:املعء:و:نیغلبم:ومنالان :دع:حا ب:ےک:الخػ:وہ:ےکچ:ےھت:،ذہلن:نس:ہلصیف::  :اکردنب:رانہ:نتم:وک :ہنت:و:داسد:نور:ڑلن یئ::ڑگھجے:
ےس:اچبےن:ےئلیک:رضوری:اھت:،نکیل:ومنالان :دع:حا ب:ےن:نس:رضورت:اک:وک یئ:ناسحس:ایآ :ایک:نور::نوہنں:ےن:نامتجیع:ےلصیف:ےک:یلع:
نرلمغ :دجسماکرکنلیئ :ےس :نےلگ :اعیمل :نامتجع :نور :نس :ےس :سیا  :وہےن :ونےل "وجڑ" :یک :اتروخیں :اک : :نالعؿ :نےنپ :ونمہنں :ولوگں :ےک:
اسےنم :رک :ےک :اکرکنلیئ :ےس :نےنپ :ونط :ونسپ :وہ :ےئگ۔ :امہری :دنتسن :ےک :اطمقب :ومنالان  :دع :حا ب :ےن :ہلصیف :یک :الخػ :ورزی:
رکےت:وہےئ::نےلگ :اسؽ:ےک::وجڑ:نور::نامتجع:یک:اتروخیں:اک:وج:نالعؿ:ایک::نور:ہلگنب:د ی:ںیم:رمن :اظنؾ:ےک:تحت:یئر:ی:یغیلبت:اکؾ:ںیم:
وج:دمنتلخ:یک::نےکس:ےجیتن:ںیم::نےکن:نیعبتم:نارند:ےن: ":ناطیتع:امجتع":ےک:انؾ:ےس:ہلگنب:د ی:ںیم :نکی:این:ارہق :منج:دای:ےہ : ،س:
ےن:وپرے:کلم:ےک:پرؽ:و:رعض:ںیم:رضحنت:املعء:رکنؾ:ےک:الخػ:نکی :رطخانک:احمذ :گنج:یک:اضفء:ایتر:یک:ےہ:نور:اہیں:یغیلبت:
اکؾ:ےک:وقیم:نور:نامتجیع:داھرے:ےس:نگل:وہ:رک:نکی:ےئن:رگوپ:یک :لک:نایتخر:رکہ :ےہ:،ابت:ہی:ےہ:ہک:ہلگنب:د ی:ےک:رمزک:غیلبت:
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ےک:نرثک::نلہ:وشری:نور :کلم:ےک:رقتةی : 99دصیف:املعء:رکنؾ:رضحت:ومنالاندمحم:نایلس�رضحت ومنالاندمحم:ویفس�:نور:رضحت:
یج:ومنالاندمحم:ناعنؾ:ننسحل:حا ب�ےک:نوصؽ:نور:جہنم:ےک:اطمقب:رقآؿ:و:تنس:یک:روینش:ںیم:دوعت:و:غیلبت:اک :اکؾ :کلم:رھب:ںیم:
رس :ناجنؾ:دے:رےہ:ںیہ نور :املعء:دویدنب:ےک::ومفق:ےس :لمکم:نافتؼ:رکےت:وہےئ :ومنالان :دع:حا ب:یک:نامرت:وایقدت:وک:میلست:
ہن :رکےن :نور :ہلگنب :د ی :ںیم :دوعت :و :غیلبت :ےک :اکؾ :ںیم : :نیکن :رطػ :ےس :یسک :مسق :یک : :دمنتلخ :ہن :رک :ےن :اک : :نوصہ  :ہلصیف :رک :ےکچ :ںیہ:،
ہکبج:دنچ:ریغ:اعمل:یغیلبت:اکرانکؿ:ک :ںیم اھب یئ:ونفص:ننالالسؾ :نور:اھب یئ:اہشب::ندلنی:میسن :رسرہفتس::ںیہ،نوہنں:ےن :وہمجر:یغیلبت:
رضحنت:نور:املعء:دنی:یک:تخس:اخمتفل:رکےت:وہےئ::ومنالان :دع:حا ب:یک:ونمہن یئ:ںیم::نتم:وک:نلہ:قح:ےک::الخػ:ربن ہتخیگ:رکےن:
یک:اسزش:ںیم:ہمہ:نت:وکاشں:رظن:آےت:ںیہ۔
:نس:ےلسلس:ںیم:ہلگنب:د ی:یک:دوعت:ےک:نابحب:اک:ومفق:ہی:ےہ:ہک::وشرنتیئ:نور:نامرت:اک::نالتخػ:وت:دنہواتسؿ:ےک::اظنؾ:ندلنی:ںیم:
ڑھکن :وہن :اھت  :س :یک :وہج :ےس :آسپ :ںیم :نالتخػ :وہ :رک : :ناکربنی :غیلبت :اک :نکی :ڑبن :ہصح :ومنالان  :دع :حا ب :یک :وہج :ےہ :واہں :ےس :لکن:
یئےن :   :وبجمر :وہےئ :نور :وپری :داینں :ںیم :غیلبت :دو :وصحں :ںیم :ٹب :یکچ،رگم :ہلگنب :د ی :ںیم :وت :ناحصب :وشری :نور :املعء :رکنؾ :اک : :ہقفتم:
ہلصیف :ہی :وہ :ت ا :ےہ (:اسیج :ہک :نو   :لیصفت :آیکچ :ےہ) :جیئک :اظنؾ :ندلنی :اک :نالتخػ لح :ہن :وہ :یئےئ :نس :وتق :کت :ہلگنب :د ی :ںیم:
غیلبت :اک :اکؾ :رمزک : ":اکرکنلیئ" :ےک :ناحصب :وشری :یک :اشمورت :ےک :ذرےعی :اتلچ :رےہاگ: ،نامتجع :نور :وجڑ :تیمس :امتؾ :نومر :ےک :ےلصیف:
اہیں:ےک:اقمیم:نلہ :وشری:ےک:ںولصیں:ےک:اطمقب:وہں:ےگ::،وچہکن:ومنالان :دع:حا ب :یک:تیصخش:زانتز ہ :ن:یکچ:ےہ:،نس:ےئل:
نؿ:ےک :طلغ:ناکفر:و :رظنایت:وک:ہلگنب:د ی:نالرک:اہیں:ےنتف :ڑھکے :رک :ےن:یک:وک یئ:رضورت :ایآ :ےہ:،اماشء:نہلل:دوعت:و:غیلبت:یک:وس:
(: )011اسہل :وتنحمں :اک :نوصؽ :نور :جہنم :رعموػ :و :دتمنوؽ :ےہ ،زبروگں :ےک :نوصؽ :نور :اشنمء :ےک :اطمقب :نس :میظع : :اکؾ :وک :الچےن:
ےئلیک:ہلگنب:د ی:یہ :ےک:ناحصب:وشری:اکیف :ںیہ:،کلم:وک:ناشتنر:نور :اشفلخر:ےس :اچبےن:ےئلیک:نرگ:ومنالان  :دع:حا ب:یک :ارامشئ:اہیں:
انذف:رکےن:ےس::رگزی:ایک:یئےئ:وت:نس:ںیم:رحج:یک::وک یئ:ابت:ایآ :وہین :اچ،ےئی:،دوعت:و:غیلبت:اک:اکؾ :نسح:و:وخیب:اہیں:رس:ناجنؾ:دےنی:
اک:یہی:امومؿ:و:وفحمظ:رطہقی:ےہ۔
رگم:نسوسس:یک:ابت:ہی:ےہ:ہک:ومنالان :دع:حا ب:ےک:انؾ:ویلن":ناطیتع:امجتع":الہکےن:وننال:ارہق:نس:دتعمنالہن:ومفق:وک::امےنن:ےئلیک:
رہ :زگ :ایت ر :رظن :ایآ  :آات: ،ہی :ولگ :رشوع :یہ :ےس :رشن یزیی :ںیم   :الت : :ںیہ: ،ہلگنب :د ی :یک :وموجدہ :یسایس :اضفء :ںیم :اپ ناتؿ :ےس :یسک:
اکرہتش : :وجڑدانی :ای :اپ ناتؿ :ےس :یسک :وک  :بوسب :رکان :در :ک تقی :یسک :وک :کلم :ےک :دب ن :ابور :رکنےن :ےک :دارندػ :ےہ: ،نس   :دص :وک:
ثدلص:رکےن::ےئلیک:نوہنں:ےن :املعء:رکنؾ:وک:اپ ناتین:نٹنجی:رقنر:دانی:،اعیمل:وشری:وکاپ ناتین::وشری:اک:انؾ:دانی:نور:نؿ:نوےھچ:ڈنکھتہوں:
ےک:ذرےعی:املعء:رکنؾ:وک:یسایس:نور:وقیم :حطس :  :وعطمؿ:رک:ےک:نؿ:ےک:لبقتسم:وک:رطخے:ےس:دواچر:رکےن:اک:ہلسلس:یھب:املعء:رکنؾ:
ےک :الخػ :یئری :رج ا :وہن :ےہ: ،نس :ےک :العوہ :کلم  :و :تلم :ےک :نسحم :نؿ :املعء :رکنؾ :وک ":املعء :وسء" :دینی :دمنرس :ےک :املعء : ،:ہبلط :وک:
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دتشہ :رگدی :ےس :ولمث :رقنر :دےنی :یک :ذمومؾ :وکشش :یھب :نؿ :یک :رطػ :ےس :یئری :و :اسری ریہ : :رہبثدؽ :نؿ :ےسیج :دعتمد یفنم:
  وڈنگیپوں:اک:ہلسلس:وک:دنی:اک:اکؾ:ھجمس رک:یئری:رج ا:یئراہےہ۔:نان:ہلل:ونان:نہیل:رنوعجؿ۔
( )1ثدہیل:نہی:نور:داسد :
:ومنالان  :دع :حا ب :ےن :ےلھچپ :اسؽ :نامتجع :ےک :ومعق : ":   :اکرکنلیئ :دجسم " :ںیم نےنپ :رصتخم :ایقؾ :ےک :دورنؿ :یسک :ناقؼ :ےک :ریغب :
ہلگنب :د ی :یک :وشری :یک :الخػ :ورزی :رکےت :وہےئ :وجہلصیف : :دای :اھت :نس :ےک :اطمقب  11 :ونربم :ےس اپچن :روزہ :یغیلبت :وجڑ :نور :ایگرہ:
()00ونجری : 8109 :ےس : :اعیمل :نامتجع :ےکناقعند :اک :نالعؿ :اھت ،بج:ہک :ےلھچپ :اسؽ :اعیمل :نامتجع :ےک :دورنؿ : :اعیمل :وشمرہ :ےک :ذرےعی:
طیے :ہی :وہناھت :ہک :اپچن :روزہ :یغیلبت :وجڑ :ؤمرہخ /7دربمس :ےس :رشوع :وہاگ :نور :اعیمل :یغیلبت :نامتجع : 08:وک :رشوع :وہاگ: ،ےلھچپ :اسؽ :اعیمل:
نامتجع:ںیم:یھب::نس:ہلصیف:اک:نالعؿ :ایک:ایگ:اھت : ،نب:رمزکی :وشری:یک :رطػ :ےس:یغیلبت :وجڑ :نور:اعیمل:نامتجع :ےئلیک:وج :اترںیخی :رر:
وہںیئ :نور :ومنالان  : :دع :حا ب ےن :ہلگنب :د ی :ےک :یغیلبت :اکؾ :ںیم :ےب :یئ :دمنتلخ :رکےت :وہےئ :ک  :اتروخیں :ںیم :وجڑ :نور :نامتجع :اک:
نالعؿ:ایک:اھت:دوونں:ںیم:اعترض:اسےنم:آای:،دورسی:رطػ:ہلگنب:د ی:ںیم:اعؾ:ناختنابت:ےئلیک:رساکری:پرر  /11:دربمس:یک:اترخی:اک:
نالعؿ:ایک:ایگ:،نؿ:ثدنالت:ںیم::وجڑ:نور:نامتجع:ےک:ےلسلس:ںیم::وشمرہ:ےئلیک:وکحتم:یک:اکؽ:  :وصخیص:گنٹیم:الب یئ:یئ:،رتحمؾ:وزری:دنہلخ:
ےک :زری :دصنرت :دقعنم :وہےن :ونےل :نس :نمہ :نالجس :ںیم :نیلع :نرسفنؿ :ےک :العوہ :یغیلبت :امجتع :نور :ومنالان  :دع :حا ب :ےک :ثدیم:
جس
ناطیتع:رگوپ:ےک:نمہ:ذہم:دنر:نور:کلم:ےک::دو:رعموػ:اعمل:دنی:وک:یھب::دموع:ایک:ایگ :،میں:دو:نمہ:ےلصیف:وہےئ-:
( )0الہپ:ہلصیف:ہی:وہن:ہک :وچہکن:اعؾ:ناختنابت :11:دربمس:وک:وہےن:ونےل:ںیہ::،ذہلن/11:دربمس:ےس:سیا  :دوعت:غیلبت:ےس:ونہتسب:وک یئ:
یھب :ارقی : :وجڑ :اک   :ورگنؾ :ایآ  :رک :اتکس (:ونحض :وہ :ہک :رہ :اعیمل :نامتجع :ےس :سیا  :وجڑ :ےک :ونعنؿ :ےس : :وصخیص :نامتجع :دقعنم :وہن:
رکات:ےہ):نور:اعیمل :یغیلبت :نامتجع:ےئلیک::وکحتم:یک:رطػ:ےس:ہی:نلیپ:یک :یئ:ہک /81:ونجری:ےس:سیا : :نامتجع:ہن:ایک:یئےئ:،نس:
ہلصیف : :یک  :وہج :ےس : :دوونں :ارقی :ےک : :اپچن :اپچن :روزہ :وجڑ :اک   :ورگنؾ :وتلمی :وہ :ایگ :نور :ومنالان  :دع :حا ب :ےک :ناطیتع :رگوپ :اک :
نامتجع:یھب :بوسخ:رقنر:اپای:ےہ:،نہتبل:رمزکی:وشری:ےن::وچہکن/08:ونجری:ےس::اعیمل:نامتجع:ےک::رشوع:وہےن:اک:نالعؿ:ایک:اھت:،
نس:ےئل:رمزکی:وشری:اک:اعیمل:نامتجع::ربرقنر:راہےہ(اہیں:ہی:ذنہ:ںیم:رےہ:ہک::نرگ:ہچ/81:ونجری:ےس:سیا :کت:نامتجع:ہن:
رکےن:ےئلیک:وکحتم:یک:رطػ:ےس:نلیپ:یک:یئ:یھ:نکیل/08:ونجری :یک:اترخی:وگنرہ:رکہ :یئ:،ویکہکن:نس:نلیپ:ےک::ےھچیپ:شیپ:
رظن:ہی:اھت:ہک:ناختنابت:ےک:دعب:کلم:ےک:یسایس:ثدنالت:حیحص:وہےن:ںیم:دنپرہ:ےس :سیب:دؿ:گل:اتکس:ےہ:ذہلن ابمل:وتق:زگرےن:
   :نامتجع :دقعنم :ایک :یئےئ: ،اظرہ :ےہ :ہک /08:ونجری :کت :ناختنابت :ےک :دعب :کلم :ںیم :ننم :و :آامؿ :اقمئ :وہیئےن :یک :وتعق :ےہ):
نب :وچہکن :وکحیتم :ہلصیف :یک :روینش :ںیم : :ناطیتع :رگوپ :اک :وجڑ :یھب  :بوسخ :وہ :یئات :ےہ :نور :نامتجع :یھب : :نالعؿ :رکدہ :اترخی :ےک:
اطمقب::وہ:رک:ایآ :ےتکس:،نس:ےئل:وہ:ربمہ:وہ:ےئگ:نور:ناہتن یئ:ذمومؾ:اسزوشں:اک:رنہتس::نوہنں:ےن:نایتخر:ایک۔
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وکحتم :کیطرػ :ےس :الب یئ :یئ :گنٹیم :ںیم :دورسن :ہلصیف :ہی :ایک :ایگ :ہک :وچہکن : :ناطیتع :رگوپ :ےن :ہی :دوعی :ایک : :ہک : :ومنالان  :دع:
حا ب:یک:تیصخش :سیا ::زانتزع :یھ:نب:دنر:نولعلؾ:دویدنب:ےن::دعؾ:نامتعد :اک:ہلصیف::ونسپ:ےل :لۃ:ےہ: ،نرگ:ہچ::امہرے:ملع :ےک:
اطمقب :ہی:دوعی:رسنرس:طلغ:نور:وھجٹ:  :ینبم ےہ:،نکیل:زننع:وک:متخ:رکےن:یک:رغض:ےس :گنٹیم:ںیم:ہی :طیے:وہن:ہک:ناطیتع:
رگ وپ :ےک :دوعے :یک :یدصقی :ےئلیک  :ھ :نارند :   :لمتشم :نکی :امندنئہ : :و د :وک :دنر :نولعلؾ :دویدنب :اجیھ :یئےئ :اگ (:ثدنالہکن :نس:
الخػ:ک تقی:دوعے:یک:یدصقی:ےئلیک:ےلھچپ:اسؽ:دربمس :ےک:ےنیہم:ںیم :یھب:نکی:امندنئہ :و د :ےن:دنر:نولعلؾ:دویدنب :اک :رفس:ایک:
جس
اھت :میں:ومنالان :دع:حا ب:ےک:رگوپ:ےک:رسربنہ:یھب:ےھت):نامتؾ:تجح:ےئلیک:دوابرہ:نکی:و د:وک:دویدنب:ےجیھب:یئےن:اک:ہلصیف:
ایک:ایگ:،:نس:و د:یک:لیکشت:اک:اکؾ:نادی:ےہ:ہک::ناختنابت:ےک:دعب:وہاگ۔

نب:وصرت:ثدؽ :ہی:ےہ:ہک:ڈاھہک:اک :وٹ یگن:ادینؿ :س ںیم::وجڑ:نور:اعیمل:نامتجع:دوونں:دقعنم:وہےت:ںیہ:وہ:ادینؿ:ہلگنب:د ی:ےک:
دوعت :و :غیلبت :ےک :نامتجیع : :داھرے :ےک :اسھت :اشلم :راقفء :غیلبت :ےک :رٹنکوؽ نور :رگننین :ںیم :بسح :ومعمؽ :ی ہشی :ےس :ےہ :نور :نیس:
لسلست:ےک:اطمقب:نس:وتق:یھب:ہلگنب:د ی:یک:وشری::نور:وہمجر:یغیلبت:رضحنت:یک:رگننین:ںیم:ادینؿ:ںیم:فلتخم:مسق:یک::رسرگایمں:
ابوصخلص:08:ونجری:ںیم::وہےن:وننال:اعیمل:نامتجع:یک:ایتری:ںیم:کمہنم::ےھت۔
رہب:ثدؽ /08:ونجری:وک:اعیمل :نامتجع :ےک:دقعنم:وہےن:ںیم::رصػ:ڈڑیھ :امہ:اک:مک:رعہص::ابیق:رہ :یئات:ےہ:،اظرہ:ےہ:داین:یک:میظع:رتنی:
نس:نامتجع:ےک":ادینؿ"وک:ومہنر:رکےن::نور:اسایمےن:تیمس:ےب:امشر:اکؾ:وج":ادینؿ":ےس:قلعتم:ںیہ:نایآ :رس:ناجنؾ:دےنی::نور:
ناتتخؾ :کت : :اچنہپےن : :ےئلیک ":ادینؿ :نامتجع" :ںیم :اکؾ :نور :دختم :ےک :اسویھتں :ےک :آےن :یئےن :اک :ہلسلس :یئری :اھت :نس :ںیم :وک یئ:
چ ہ
ن ھییے :یک:ابت:یھب:ایآ :یھ:،ویکہکن::امیض :ںیم:یھب:رہ:اسؽ:نامتجع :ےس:سیا ::املعء:،:ابلطء:نور:اعؾ:یغیلبت :اسیھ:ڑبی:ادعند:ںیم::آےت:
رےہ :ںیہ: ،انچہچن :بسح :ومعمؽ :نس :اسؽ :یھب :مکی :دربمس :وک ":ادینؿ" :یک :ایتری :ےک :ےلسلس ںیم :املعء: ،ابلطء :نور :یغیلبت :اسیھ :ڑبی:
ادعند:ںیم:ادینؿ:ںیم:وموجد :ےھت:،ونحض::رےہ:ہک :ہی:لیصفت :نس :ےئل:ایبؿ:رکورض  :رضورت :ڑپی:ہک :ومنالان :دع:حا ب:ےک:ثدیم:
ناطیتع:رگوپ:ےس::ونہتسب:ولگ:نےنپ:دتشہ:رگدنہن:ےلمح :ےک:نیگنس:رجؾ:وک :اکلہ:رکےن:ےئلیک:ہی:دیفس:وھجٹ:الھپےت:وہےئ:یھب:رشام:
ایآ :رےہ:ےہ:،ہک:ادینؿ:  :ہضبق:امجےن:ےئلیک:املعء:رکنؾ:،ابلطء:دینی:دمنرس:نور:یغیلبت:اسیھ:ادینؿ:ںیم:وہ :وہےئ:ےھت:،ثدنالہکن:
ک تقی:ہی:ےہ:ہک ::نس:ادینؿ:ںیم:وت:وپرے:اسؽ:ےس:یقیقح:یغیلبت:اسویھتں:ےک :فلتخم:نامعؽ:یئری:ےہ:،دےنھکی:یک:ابت:ہی:ےہ:ہک:
ناطیتع:رگوپ(:ومنالان :دع:حا ب:اک:رگوپ) :یک:رطػ:ےس:نکی:اسؽ:سیا :ومنالان :دع:حا ب:ےن :ےب:یئ:دمنتلخ:رکےت:وہےئ:
/11ونربم:وک":وجڑ" :نور:اعیمل:نامتجع:ےئلیک/00:ونجری :یک:اترخی:اک :وج:نالعؿ:ایک:اھت::نؿ:دوونں::نالعانت:اک:نرث:وکحیتم:ہلصیف:یک:وہج:ےس:
وخد:وخبد:متخ:وہیئات:ےہ:،:اسیجہک:نو  :ذموکر:ےہ:،اہیں":ناطیتع:رگوپ":یک:دنچ:در:دنچ:طلغ:ایمہفں:اسےنم:آیت:ںیہ:،یلہپ:ابت:ہی:ےہ:
ہک:ادینؿ:ںیم :اعیمل نامتجع:":یک:ایتری:ےک:ہلسلس:ںیم:وہےن:ونےل:اکومں:ےک:ابرے:ںیم::نوکن:اشہد:طلغ:یمہف:وہ یئ:ہک:ہلگنب:د ی:یک:
رمزکی :وشری :ونےل :اشہد /7:دربمس :وک ":وجڑ" :یک :ایتری :رک :رےہ :ںیہ: : ،نس :طلغ :یمہف :یک :اینبد :   :نوہنں :ےن : :ہی :رضوری :اھجمس :ہک:
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وکحیتم:اپدنبی:وک:وتڑ:رک/11:ونربم:وک:نےنپ:وجڑ:اک:نالعؿ:رک:دای:یئےئ:،انچہچن::وسےچ::ےھجمسوکحیتم:ہلصیف وک:وتڑےت:وہےئ:نوہنں:ےن:
نانپ":وجڑ/ 11:":ونربم:وک:وہےن:اک:نالعؿ:رکدای: ،وج:انقح:اھت:نور:وکحتم:یک:اپدنبی:یک:الخػ:ورزی:یھب:یھ،:رھپ:اہیں:وسچ:ےن:یک:
ابت:ہی:یھب:ےہ:ہک/ 11:ونربم :وک::رساکری:اپدنبی:وتڑ:ےت:وہےئ:وجڑ:نرگ:رکان:یھب:اھت:وت:نےکس:ےئل:ادینؿ:یک:ایتری:ںیم::نکی:ہنیہم:اک:
وتق:دراکر:وہات:ےہنکیل:بجعت :یک:ابت:ہی:ےہ:ہک:ہی:ولگ:ادینؿ:یک:ایتری:ےک:ہلسلس:ںیم:ہن:نےنپ:نالعؿ:رکدہ::وجڑ:یک:اترخی:ےس:
سیا :ادینؿ:ںیم:آےئ:نور:ہن:وجڑ:ےک:دؿ:آےئ:نےکس:اجبےئ::وہ:مکی:دربمس:رچینس:ےک:دؿ:آےئ:نور:آےن:ےئلیک:رطہقی:ہی::نایتخر:ایک:ہک:مکی:
دربمس:یک:رنت:وک::وہ:ادینؿ :ےک:آس:اپس ::نےنپ:ولوگں:وک:وہ :رکےت:رےہ:نور:مکی:دربمس:حبص:ایگرہ:ےجب  :نروں:یک:ادعند:ںیم:ولگ:
نامتجع:ےک :ادینؿ:ےک:درونزوں :وک:وتڑ:ےت:وہےئ ::زربد یتس:ادینؿ :ںیم ::دن ل:وہےئ :،ینی:اشیدنی :اک :انہک:ےہ:ہک :رواپش:مسق :ےک:
ولوگں:نور:دتشہ:رگدوں:وک:یھب:ہی:اسھت:رکیل:آےئ:،اہھت:ںیم:نالںایھں:،ڈڈنے:نور:ولےہ:یک:داھری:دنر:زیچںی، :ںی:،نےنپ:ولوگں:
یک :اچہپؿ :ربرقنر :ر ےنھ :ےئلیک :ابزؤوں :ںیم :نوہنں :ےن :زبس :نور :یساہ :ڑپکے :ابدےھ :وہےئ :ےھت،ندرھ :نامتجع :اگہ :ںیم :اکؾ :ےئلیک :دینی:
ظ
:عؾ:  :
دمنرس:ےک :ےتہن:ابلطء:نور: :املعء:ڑبی:ادعند:ںیم:وموجد :ےھت:،نینپ :دتشہ:رگدنہن:اکرونویئں :ےئلیک:ہی :ادینؿ:ںیم :املعء:و :ابلطء ۃ
وٹٹ:ڑپے:نس:نسوسانک:ےلمح:ےک:ےجیتن:ںیم:اطابلؿ:دنی:وہل:اہں:وہےئ:،ڈڈنوں:ےس:املعء:و:ہبلط:ےک:رس:ےٹھپ:نور:نؿ ےک:ومسجں:
  ::نےسی:اھگؤ :اگےئ  :ےئگ:ہک:نؿ:زومخں:وک:آوھکں:ےس:دےنھکی:یک:اتب:نالان :لکشم:ےہ:،ویں:اپچن  :نر :ےس:زنہد:املعء:،ابلطء:نور:یغیلبت:
اسیھ :دشدی :زیمخ :وہےئ: ،نؿ :دتشہ :رگدوں :ےن  :ضع :ابلطء :وک :مگ :یھب :رک :دای :ےہ  :اکن :نیھب :کت :وک یئ :ہتپ :ایآ  :لچ :اکس :ہک :اہکں:
ںیہ،نؿ :زمخ :ج اےن :ونےل  :ضع :یک :دؽ :الہ :دےنی :ونہ  :اصتوری :وش لش :ڈیایں :   :دیھکی :یئیتکس :ںیہ : ،س :ےس :نس :نسوسانک:،
رشانمک :نور :امیہبہن :ہلمح :یک :ینیگنس :نور :ملظ :و :ربربتی :اک :ندنزہ  :اگای :یئاتکسےہ: ،غیلبت :و :دوعت :ےک :انؾ :   :نناس :اظاملہن : ،:افساکہن :نور:
رشانمک :ہلمح :اترخی :اک :نکی :نانملک :ابب :ےہ: ،وٹ یگن :ےک :العے :نور :ڈاھہک :ےک :دعتمد :اتپسہؽ :اک :اعمہنی :رکےک :یھب :نس :دتشہ:
رگدنہن:اکرون یئ:یک:ک تقی:اک:وبثت:ایہم:وہ:اتکس:ےہ۔
دنچ:وسننالت
( )0وٹ یگن:ادینؿ :ںیم:نس :دؿ : 0111:نر:ےک:گل:گھب:نارند :اعیمل:نامتجع:یک::ایتری:ےک:اکؾ :ںیم:سیا :ےس:وغشمؽ :ےھت،نؿ :ںیم :زایدہ :رت:
املعء:و:ہبلط:ےھت:،وج:رقتةی:نکی:ےنیہم:سیا :ےس:اب:ری:ابری:آرےہ:ےھت:،ہی:وہ:نارند:ےھت:وج:ناکرب:املعء:رکنؾ:نور:ہلگنب:د ی:یک::رمزکی:وشری:
ےک:زرینامتہؾ:یقیقح:یغیلبت:اسیھ:نور:اکر:نک:یک:تیثیح:ےس":ادینؿ" :اک:ناظتنؾ:اھبنس:ےل:وہےئ:ےھت:ہکبج"ناطیتع:رگوپ":الہکےن:
ونےل:نارند:ےلھچپ:نکی:اسؽ:ےس:ادینؿ:نور:اکؾ:ےس:نال:قلعت:ےھت:،نامتجع:ےک:ادینؿ:ںیم:وپرے:اسؽ:ےس::ناکن:وک یئ:لمع:د ل:ایآ :
اھت:،شیپ :نکی:دؿ:ےک:ےئل:یھب:ذکہتش:نکی:اس:ؽ:ےس:وہ::ادینؿ:نامتجع:ںیم:ایآ :آےئ۔
نب:وسنؽ:ہی:دیپن:وہات:ےہ:ہک:مکی:دربمس:ےک:دؿ:ناچکن:ہی:ولگ:اہک:ں:ےس:آےئگ؟:ویکں:نوہنں:ےن::اباقدعہ:وصنہب:دنبی:ےک:اسھت:ےتہن:املعء:
و :ہبلط :نور :یغیلبت :اسویھتں :   :ہلمح :ایک؟ :ویکں :ادینؿ :ےک :امتؾ :درونزوں :وک :ربی :رطح : :وتڑن؟ : :نامتجع :اگہ :ےک :ندر :وموجد :اکمانت :نور :امہمؿ:
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اخےن:ںیم::آگ :اگ:رک:نایآ :الجےن:یک:اسزش:ایتر:یک؟:نس:ہلمح:نور:تشک:و:وخؿ:اک:ذہم:دنر:وکؿ:ےہ؟:وج:املعء:و:ہبلط::نور:زبراگؿ:غیلبت:سیا :ےس:
ادینؿ :ںیم:بسح:ومعمؽ:اک :ؾ:رکےت:ےلچ:آرےہ:ےھت:نور:نس  :دص:ےک:ےئل:وموجد:ےھتایک :وہ:ذہم :دنر:وہ :ےتکس:ںیہ؟:ای :وموجد:رضحنت :  :
ہ
ابرہ:ےس:آرک:ہلمح:رکےن:ونےل:ناطیتع:رگوپ:الہکےن:ونےل:نس:نانملک:اسحن:ےک:ذہم:دنر:ںیہ:،:نتم:ہملسم:ےک:ریمض:یک:دعنت:ےس:مہ:
ناکس:ہلصیف:امےتگن:ںیہ۔
( )8مکی:دربمس:وک:نس :ادینؿ:ںیم":ناطیتع :امجتع":الہکےن:ونولں:اک:وک یئ  :ورگنؾ :طیے:دشہ :ایآ :اھت:،:ہن :نس:اترخی :یک:اینبد:  :وک یئ:نالعؿ:
نوہنں :ےن :ایک :وہن :اھت :نور :آرگ :ہچ : :نوہنں :ےن /11:ونربم :ےس :نےنپ ":وجڑ ":اک :نالعؿ :سیا  :ایک :اھت :نکیل :نرطسح :اک :نالعؿ :ہلگنب :د ی :یک:
رمزکی:یغیلبت:وشری:نور:وکحتم:یک:اپدنبی:ےک:الخػ:اھت:،نب:مکی:دربمس:وک:ناچکن:حلسم:وہ:رک:اقالتہن:ندنز:ںیم:ہلمح:ویکں:ایک:ایگ؟:ک :
:گ:وہ:یھب:وت:یغیلبت:اسیھ:ےھت:رضحت:ومنالان:نایلس:�:ےک:روثدین:ارزد:ےھت:نالسؾ:دب ن:وک یئ:اطتق:وت:اہیں:رصموػ:اکر:
  :ہلمح:ایک ۃ
ایآ :یھ:،ہکلب:نؿ:یک:نرثکتی:املعء:احلصء:نور:ابلطء:ملع:دنی:یک:یھ:،ایک::نےسی:رضحنت:  :ہلمح:رکےن:اک:وک یئ:ندین:وجنز:یسک:یھب:رطح:وہ:
اتکس:ےہ؟
(: )1یغیلبت :وجڑ :ںیم :آےن :ونےل :وت :رتسب :و :ریغہ :نایشء :رضورت :رکیل :نامتجع :اگہ :آای :رکےت :ںیہ: ،نب :وجولگ :دوعی :وت :ہی :رک :رےہ :ںیہ :ہک :وجڑ:
ےکےئل:آےئ:ںیہ:نور: :اہھت :ںیم:نؿ :ےک :نالںایھں،ڈنڈنے:نور:ولےہ:ےک:نوزنر :و :نےحلس:وہں :،:نےسی :ولگ :یغیلبت :الہکےن:ےک :قحتسم :وہ:
ےتکس:ںیہ؟::نےسی :نارند:وک :رضحت:ومنالان:نایلس� :یک :روثدین:نونالد:اہک :یئاتکس:ےہ؟ :ومنالان  :دع:حا ب:ےک :انؾ:ویلن:نؿ :نارندوک :ایک :انہک:
اچےتہ:،نےکس:ہلصیف:مہ:نتم:  :وھچڑ:ےت:ںیہ۔
(: )4وکحتم :غیلبت :یک :رمزکی :وشری : :نور :ناطیتع :رگوپ :بس :اک :نامتجیع :ہلصیف :وت :ہی :وہن :اھت :ہک :وجڑ :ایآ  :وہاگ: ،رھپ :ہی :ولگ :مکی :دربمس :وک :

:

  دص:ےک:ےئل:آےئ:نور:زربد یتس:ادینؿ:ںیم::دن ل::وہےئ:؟:ویکں:نس:ابمرک:ادینؿ:وک:نوہنں:ےن:املعء:،ہبلط:نور:نیغلبم:ےک:وخؿ:
ےس:رنیگن:ایک؟:ہی:وکاسن:دنی:نور::وکیسن:غیلبت:ےہ؟:رہ:ناصنػ:دنسپ:ےس:امہرن:ہی:وسنؽ:ےہ؟:
(: )0نرگ:یغیلبت:وجڑ:اک::ناقعن د:یہ:نےکن:شیپ:رظن:اھت:نور:نس  :دص:ےک:ےئل:ہی:ولگ:حیحص:تین:ےک:اسھت:آےئ::وہےئےھت:وت:ہی:نمٹیمیٹل:دے:ےتکس:
ےھت :ہک :مہ :ولگ :اہیں :اپچن :روزہ : :وجڑ :رکںی :ےگ : ،:آپ :ولگ :ادینؿ : :اخہ  :رک :ےک :ےلچ :یئںیئ :نےسی :نالعؿ :ےک :ابووجد :نرگ :املعء :و :ہبلط:
ادینؿ :  :اقضب:رےتہ:وت :یھب :ھچک :دری:ےک:ےئل:نیکن:زابؿ:  :اشہد :نزلنؾ :زبی :داتی:،نکیل:نؿ :ںیم:ےس ::وک یئ:نکی:اکؾ:یھب :ایآ  :ایک:نور:
ناچکن :مکی :دربمس :وک : :وٹ یگن :ادینؿ :ںیم :اقالتہن :ہلمح :رک :ےک :املعء : ،:ہبلط :نور :نیغلبم :وک :دشدی :زیمخ :ایک :نور  :نر :ےس :زایدہ : :وصعمؾ :نارندوک:
وخؿ:ےس:الہن:رک:ہی:رصػ:اچر:ےٹنھگ :ےک:ندر:ادینؿ:ےس:اھبگ:ےلکن:،ایک:نس:اک:ہی:ونحض:بلطم:ایآ :اتلکن:ہک:وجڑ:ای:نامتجع:نؿ:ولوگں:اک:
وک یئ  :دص:ایآ :اھت:،نس:ےک:اجبےئ:نلہ:قح:املعء:رکنؾ:اک:لتق:نور:نؿ:ےک:وخؿ:ےس::نےنپ:اہوھتں :وک:رانگن:نؿ:اک:ون د  :دص:اھت:،ایک:املعء:
دنی:ےک:ابرے:ںیم"::املعء:وسء":وہےن:اک:وتفی:درکی:ناکن:ووجد:متخ:رکدانی:ایک:ہلگنب:د ی:ےک:ارۂق :دعہی:اک::نالۂحئ:لمع::ےہ؟
اپچن :وس:ےک :گل:گھب:نےسی:املعء:،:ہبلط:نور:نیغلبم:ےس::امہرن:رنہطب :وہن:وج:نؿ:دتشہ:رگدوں:ےک ::ںولں:ےک:اکشر:وہےئ:نور:ہلمح:ےک:دورنؿ:
نؿ:ےس:زربد یتس:ہی:ولہکنای:گۃ:ہک"::وہکں!:ومنالان :دع:رضحت:یج:ںیہ"":وہکں!:ومنالان :دع:اعیمل:نریم:ںیہ"(:نایعلذ:ابہلل):رہ:دتشہ:رگد:ےک:
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ابزو :ںیم (:اسیج :ہک : :دتشہ :رگدوں :یک :اشنین :ےک :پرر : :   :ابزؤں :ںیم  :یٹ :دنب ی :وہ یئ :وہیت :ےہ: ،نیسی :یہ) :ڑپکے :یک  :یٹ :ابد ی :وہ یئ :یھ:،
وسنؽ:ہی:ےہ:ہک :ہی:

:ابت:یک:اشنین:ےہ؟ ::امرےت:نور:ہلمح:رکےت::وہےئ:ہی:یھب:اہک:ایگ:ہک :":امرےت:روہ،:لتق:رکدو:،ہی:اسرے:املعء:وسء:ںیہ:،

نوکن:لتق:رکےن:ےس:وثنب:ملیگاۃ"(:نرفغتس:نہلل):وسنؽ:ہی:ےہ:ہک::املعء:وسء:وہ:ےن:اک:ناشرہ:نوکن:اہکں:ےس:الم؟
الخہص:الکؾ:
( )0وٹ یگن :ادینؿ :ںیم :مکی :دربمس :املعء :دنی :و :نیغلبم :نالسؾ :   :اچر :ہٹنھگ :اکیئرثدہن :ہلمح :در :ک تقی :ادینؿ :رکالب :ںیم :زیدیی :رگوہ :اک :وننہس:
روسؽﷺـرضحت:نیسح� نور:نےکن :ناحصب:   :اقالتہن:ہلمح:اک:نکی:این:ابب:ےہ۔:
( )8ہی:اقالتہن :ہلمح:ومنالان :دع:ےک:نیعبتم:اک:رضحت:ومنالان:نایلس� نور:رضحت::ویفس:حا ب� نور:رضحت:یج:ومنالان ::ناعنؾ:ننسحل:
حا ب� یک:روثدین ارزدوں:  :ہلمح:اھت۔
( )1ہی :ہلمح :در :ک تقی :ارۂق  :دعہی :ےسیج :الہجےئ :دنی :اک  :ناکرب :و :اشمخئ :دویدنب :ےک :الخػ :نکی :احمذ :گنج :ےہ :اتہک :داین :ںیم : :الہجء :و :ریغ:
دلقمنی:یک:ایقدت:الچ یئ:یئےئ:نور:املعء:قح:یک:یسادت:ےس::ناسنؿ:وک:رحموؾ:ایک:یئےئ۔
( )4ہی:ہلمح::وہیدی:نالیب:ےسیج:دانمشؿ:نالسؾ :اک:نلہ:تنس:ونامجلتع:نور:ثدنیلم:دنی:و:تلم:وک:ایلمٹم:رک:ےن:ےئلیک:ہلمح:اھت۔:
( )0ہی:ہلمح:دوعت:و:غیلبت:ےسیج:میظع:اعیمل:اکؾ:وک:دبانؾ:رک:ےک:وہیدی:و:اصنری:یک:نشیم:وپرن:رکےن:اکہلمح:اھت۔:
( )6ہی:ہلمح:غیلبت:ےک :اعیمل:نامتجع:وک:ی ہشی:ےئلیک :رسزنیم:ہلگنب:د ی:ےس:متخ:رکےن:اک :ہلمح:اھت (وج:ناشنءنہلل :انیقی:اناکؾ:نور:رشدنمہ::وخنب  :ن:
رک:رےہاگ)
نہلل:اعتہ :وخش:رےھک:ومنالان :دع:حا ب:نور:نےکن:ریپواکروں:وک:وج:املعء:دنی:یک:وخؿ:ےس:وٹ یگن:ادینؿ:رنیگن:وہےت:دھکی:رک:ولظمؾ:املعء:دنی:
وک :یلست :ےکدنچ :املکت:ےس::وننزانیھب:رضوری :ہن:اھجمس : ،:نرگ :وہ:دوعت :غیلبت:ےک :رامنہ:وہےت: :نس:ابرے :ںیم:رضور :ھچک :انہک : :اچےئہ :اھت :رگم :وہ:
اخومش:ےہ: ،اشہد:وہ :نےنپ:وکافحت :و :اکایمب:نور:اعسدت:دنم:ھجمس :رےہ:وہں :ےگ،رقنعبی ::نس:ےک:اتجئ :یھب :اسےنم :نان :رشوع :وہاگ: ،نؿ:
اشءنہلل۔

ہ
ہ
سوسػ:رتی:نذن:ننکسف:نلغئاۃر::*:نار:س:تحت:رجلک:نؾ:امحر
نز:رطػ
دنبہ:دمحم:زیمنؿ:نرلنمح:دیعس
رسیئ رمزک:نخیشل:زرکای:للبحوث:ننالالسہیم:
ڈاھہک:ہلگنب:د ی
0441/4/0ھ ـ
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