


�ا�ت ضىح ںىم الط�ِق ر�ىع ا�و�ر ر�و�ع اك مكح 
سوال�: ا�ک صخش ےن�ا�ىن وىب�ى وك�ا�ک الط�ق د�ےن ےك دعب�و�ر�ًا 
�اہ ہك ںىم ر�ہت ںیہن وت�ڑ ر�ا ا�و�ر اعم�ی ام�گ ىل�، وت�اى�ر�ف ز�ا�ی 

�ر�و�ع وہ�ا�ے اگ�؟ ویک�ہک وع�ر�ت ا�تِ ضىح ںىم یھت�،�اى�ا�تِ 

�ضىح ںىم الط�ق ےك دعب وع�ر�ت رپ دع�ت زگ�ا�ر�ا  ال�ز�ی ںىہن�؟�ا�ر 

�ال�ز�ی ےہ�وت اى دع�ت زگ�ا�ر�ےن ےك�دعب�ا�ن د�و�و�ں اك د�و�ا�ر�ہ اكن�ح 

�ر�ا رض�و�ر�ى ےہ�؟�ا�س ا�ت ىك ىھب و�ا�ت رف�ام�ںى ہك ا�ر ایم�ں 

�وىب�ى ا�ک الط�ق ىك ا�ت وك ر�ا�ز ںىم ر�ان اچ�ںی�،�وت اى ا�س ا�ت وك 

�ر�ا�ز ںىم ر�ےن ےك ےىل د�و وگ�ا�وہ�ں اك وہ�ا رض�و�ر ى ےہ�؟

واب�: ا�تِ ضىح ںىم الط�ق د�ان�ر�ا ا�دن�د�ہ لمع ےہ�،�ا�م  �ج
�ا�ر ىسك ےن�ا�تِ ضىح ںىم الط�ق د�ے�د�ى�،�وت الط�ق و�ا�ع وہ�ا�ى 

�ےہ�،�ا�س ےس ر�و�ع ر�ا و�ا�ب ےہ�،�ر�و�ع دع�ت ےك د�و�ر�ا�ن 

�ى وہ�ا�ےہ�،�ر�و�ع ز�ا�ی ىھب وہ�ات�ےہ�ا�و�ر ىلمع ىھب�،�ىن ا�س ےك 

�دعب رتسبمہ�ى ر�ے�ا�س ےس ىھب ر�و�ع وہ�ا�ا�ےہ�،�ا�ر دع�ت ےك 

�د�و�ر�ا�ن ر�و�ع ہن ر�ے وت دع�ت زگ�ر�ے ےك دعب�د�و�ا�ر�ہ اكن�ح 

وہ�ا�ےہ�۔ رض�و�ر�ى  �ر�ا 

�ذہ�ا وص�ر�ِت وئسم�ہ ںىم ا�تِ ضىح ںىم و الط�ق د�ى ےہ و�ہ و�ا�ع 

�وہ�یئ�،�ا�و�ر ا�س ےك دعب ر�و�ع ىك تىن ےس ا�ر اہ�ہك ںىم ر�ہت ںیہن 

رب�ر�ا�ر  اكن�ح  اك  وہ�اى�،�د�و�و�ں  اث�ت  ر�و�ع  ےس  �وت�ڑ�ر�ا�،�وت�ا�س 

�ےہ�۔�ا�ہت آ�دن�ہ وش�ر ر�ف د�و الط�و�ں اك ام�ك ر�ےہ�اگ�،�ىسك ىھب 

�و�ت زم�د د�و الط�ںى د�ے اگ وت وىب�ى رح�ا�م وہ�ا�ے ىگ�۔

حــال  يف  راجعتــك  )فالــرحي(:  وكنايــة(  رصحي  الرجعــة  لفــاظ 
أ
�(

ونم  يضــا 
أ
� وحضورهــا  غيبهتــا  حــال  يت 

أ
امــر� راجعــت  و 

أ
� خطاهبــا 

ومســكتك  مســكتك 
أ
و� ورددتــك  ورجعتــك  ارجتعتــك  الــرحي 

 : نية.)والكنايــة(  بــا  هبــا  مراجعــا  يصــر  فهــذه  مســكتك 
أ
� مبزنلــة 

ال ابلنيــة  يت فــا يصــر مراجعــا اإ
أ
نــت امــر�

أ
نــت عنــدي كمــا كنــت و�

أ
�

)۴۶۸ /۱ كــذا يف فتح القــدري. )الفتــاوى الهندية، 

ىلع  يــدل  فعــل  و 
أ
� قــول  فهــو  الرجعــة  ركــن  مــا 

أ
الرجعة[و� ]ركــن 

و 
أ
� رددتــك  و 

أ
� راجعتــك  لهــا:  يقــول  ن 

أ
� فنحــو  القــول  مــا 

أ
� الرجعــة: 

و 
أ
� رددهتــا  و 

أ
� راجعهتــا  و 

أ
� يت 

أ
امــر� راجعــت  و 

أ
� عدتــك 

أ
� و 

أ
� رجعتــك 

)۱۸۳ /۳ عدهتــا، وحنو ذلك)بدائــع الصنائــع يف رتتيب الرشائع،
أ
�

ن الرجعــة مبزنلــة ابتداء الناكح عنده ىتح حيــرم وطؤها، وعندان 
أ
ل

تعــاىل.  هللا  شــاء  ن  اإ وســنقرره  بينــاه،  مــا  ىلع  النــاكح  اســتدامة  يه 

خيتــص  فعــل  والداللــة  االســتدامة...  ىلع  داللــة  يقــع  قــد  والفعــل 

)۴۵۷ /۵ فاعيل ختتــص به)البنايــة رشح الهداية،
أ
ابلنــاكح، وهــذه ال

بفعــل  تتحقــق  الداللــة  ي 
أ
� ش:  ابلنــاكح(  خيتــص  فعــل  )والداللــة 

ي 
أ
� ش:  فاعيــل( 

أ
ال )وهــذه  م:  فعــل  بــل  ال  ابلنــاكح  خمصــوص 

ىل الفــرج الداخل بشــهوة والمــس بشــهوة والتقبيل بشــهوة  النظــر اإ

رشح  )البنايــة  داللــة.  فيقــع  ابلنــاكح  ي 
أ
� ش:  بــه(  )ختتــص  م: 

 )۴۵۷ /۵ الهداية،

واحــد  طهــر  يف  مرتــن(  و 
أ
� مبــرة  ثنتــان  و 

أ
� متفرقــة  ثــاث  )والبــديع 

و( واحــدة يف )حيــض 
أ
و واحــدة يف طهــر وطئــت فيــه، �

أ
)ال رجعــة فيــه، �

)وجتــب  فيــد 
أ
و� وجــز 

أ
� لــاكن  خالفهمــا  مــا  والبــديع  قــال  لــو  موطــوءة( 

للمعصية)الــدر  رفعــا  احليــض  يف  ي 
أ
� )فيــه(  حص 

أ
ال ىلع  رجعهتــا( 

)۲۳۲ /۳ لمختار، ا

ي الموطــوءة المطلقــة يف احليــض )قولــه ىلع 
أ
)قولــه وجتــب رجعهتــا( �

ن المعصيــة وقعــت 
أ
هنــا مســتحبة ل حص( مقابلــه قــول القــدوري اإ

أ
ال

حص قوله -صىل هللا عليه وســلم- لعمر يف 
أ
فتعــذر ارتفاعهــا، ووجه ال

حديــث انب معــر يف الصحيحــن »مــر ابنــك فلراجعهــا« حــن طلقهــا 

نه يشــتمل ىلع وجوبن: رصحي وهو الوجوب ىلع  يف حالــة احليــض، فاإ

ليه  مــر ومضــي وهــو مــا يتعلــق اببنه عنــد وتجيــه الصيغــة اإ
أ
ن ي�

أ
معــر �

ن معــر انئــب فيــه نع النــي -صــىل هللا عليــه وســلم- فهــو اكلمبلغ،  فــاإ

الوجــوب  نع  للصيغــة  صارفــا  يصلــح  ال  المعصيــة  ارتفــاع  وتعــذر 

ذ بقــاء الــيء بقــاء  رثهــا وهــو العــدة وتطويلهــا اإ
أ
جيــاب رفــع � جلــواز اإ

)قولــه  الفتــح  يف  ومتامــه  احلقيقــة،  تــرك  فــا  وجــه  نم  رثه 
أ
� هــو  مــا 

ن الدفع 
أ
ي ل

أ
وىل نم نســخة الــدال ط �

أ
رفعــا للمعصيــة( ابلــراء، ويه �

وقعــت،  هنــا  والمعصيــة  للواقــع  ابلــراء  والرفــع  يقــع  مل  لمــا  ابلــدال 

رفــع  ن 
أ
ل علمــت  كمــا  وتطويلهــا  العــدة  وهــو  رثهــا 

أ
� رفــع  والمــراد 



)۲۳۳ /۳ الطــاق بعد وقوعه غــر ممكن. )حاشــية انب عابدني،

�وك�ر�و�ا و�نیس ىك ر�ی تیثیح
سوال�:�آ�دن�ہ دنچ د�و�ں ںىم وك�ر�و�ا و�ا�ر�س و�نیس اپ�ات�ن ںىم 
�د�ای�ب وہ�ا�ے ىگ�، ا�س وح�ا�ے ےس دنچ اظفحت�ت ںی�۔ ا�س 

�و�نیس ںىم DNA ےك ا�ز�ا�ء اش�ل ےیک ےئگ ںی�۔ ا�س و�نیس 

�ےك ا�امع�ل ںىم ا�ک وت ریغ ا�ال�ی ولہپ اش�ل ےہ�، د�و�ر�ا ہی ا�اس�ی 

DNA ںىم دبت�یل اك ىھب ا�ث وہ�اگ�۔ اى ا�س اك ا�امع�ل الح�ل 

�ےہ�؟ ا�س ےس قلعتم ولعم�ام�ت فلتخم اق�ل ا�ام�د ذ�ر�ا�ع ےس ا�ل 

�ىك ا�یت ںی�۔

ز ےك ےلسلس 
�
�
�
یکس�ی� واب�:�وك�ر�و�ا ای ا�س یسیج د�رگ امیب�ر�و�ں ىك و� �ج

�ںىم ر�تع اك مكح ہی ےہ ہك ا�ر وك�ی ام�ر د�ن د�ا�ر ڈ�ا�رٹ ا�س ا�ت ىك 

�دص�ق ر�د�ے ہك ہی رضم تحص ںیہن ا�و�ر ہن ى ا�س ںىم وك�ی  ا�اپ�ک 

�ا�س  �ای رح�ا�م زیچ اش�ل ىك یئ ےہ�، وت ا�ن اك ا�امع�ل ا�ز ےہ�۔ ذہ�ا 

�ےلسلس ںىم د�ن د�ا�ر ام�ر ڈ�ا�رٹ�و�ں ىك اقیقحت�ت ىك رط�ف ر�و�ع ایک 

�ا�ے�۔ ا�ر و�ہ ذم�وك�ر�ہ  �ا�وت�ں ىك دص�ق ر�ں وت ر�ًا ا�امع�ل ىك 

�ا�ا�ز�ت وہ�ىگ�، و�ر�ہن ںىہن�۔ زین وچ�ں ہك ہی لبقتسم ىك ا�ک وم�وہ�م 

�امیب�ر�ى ےك دس ا�ب ےك ےیل ےہ�، ا�س ےیل ىسك وك ا�س ےك ا�امع�ل 

�رپ وبجم�ر ںیہن اى ا�ات ۔

�الح�ل و�رح�ا�م ںىم رف�ق
سوال�:�اى قح ا�و�ر ا�ل ںىم رف�ق ر�ے ےك ےىل الح�ل ذغ�ا 
�رض�و�ر�ى ےہ�،�م ےسىك اچہپ�ن ےتكس ںی ہك ا�ز�ا�ر ںىم ےنلم و�ا�ىل 

�د�ا�ںى�،�زب�ای�ں وگ�ت و�ریغ�ہ و ا�امع�ل ىك ا�ى ںی�،�ا�ى رط�ح 

�ر�ہت د�ا�ر�و�ں ےك رھگ ا�ا وہ�ا ےہ�،�ا�و�ر و�ا�ں اھك�ا انىپ�ىھب وہ�ا�ےہ�،�وت 

�م وت�ىسك ےك ىجن اعم�ال�ت ےك ا�ر�ے ںىم ںیہن ا�ےت  �ا�و�ر ہن ى 

�ىسك ےس وپ�ھ ےتكس ںی ،�وت م ےسىك ا�ںى ےگ�ہك امہ�ر�ے ٹىپ ںىم 

�ا�ےن�و�ا�ال ر ہمقل الح�ل ى ےہ�،�ہك ا�رث وہ�ل و�ریغ�ہ ےس ىھب ے ر 

�اھك�ے ںی�؟�ا�س ا�ر ے ںىم امہ�ر ى ر�ام�ی رف�ام�ںى�؟

واب�:�الح�ل رح�ا�م ےس قلعتم ىبن ر�م ىلص ا�ہل ہىلع و�مل اك ا�ر�اش�د ےہ�:  �ج
يعلمهــن  ال  مشــتهبات  وبيهنمــا  بــن،  احلــرام  ن  واإ بــن،  احلــال  ن  اإ

 لدينــه، وعرضه، ونم 
أ
كثــر نم النــاس، مفــن اتىق الشــهبات اســترب�

احلمــى، ويشــك  اكلــرايع رييع حــول  احلــرام،  يف  وقــع  الشــهبات  يف  وقــع 

ن محــى هللا حمارمه)حصيح  ال واإ
أ
ن لل ملك محى، � ال واإ

أ
ن ريتــع فيــه، �

أ
�

۵۰(�ر�ہم�:�” الح�ل و�ا�ح ےہ ا�و�ر رح�ا�م ىھب و�ا�ح ےہ ا�و�ر  /۵ مســلم،

بھ�ا�ت ںی ںیہنج ا�رث ول�گ ںىہن  �
ت
�
ش
�ا�ن د�و�و�ں ےك د�ر�ایم�ن ھچک م�

�ا�ےت سپ و ہبش ںىم ڈ�ا�ےن و�ا�ىل زیچ ےس اچب ا�س ےن ا�ےن د�ن ا�و�ر 

�ز�ت وك وفحم�ظ ر�ای ا�و�ر و ہبش ڈ�ا�ےن و�ا�ىل زیچ�و�ں ںىم ڑپ ایگ وت و�ہ 

�رح�ا�م ںىم ڑپ اى ا�س ىك اثم�ل ا�س رچ�و�ا�ےہ ىك ےہ و ىسك د�و�ر�ے ىك 

�رچ�ا�اگ�ہ ےك ا�ر�د ر�د رچ�ا�ا ےہ�، وت ر�ب ےہ ہك ا�و�ر ا�س رچ�ا�اگ�ہ 

�ںىم ےس ىھب رچ ںى ونس�! ر ا�د�اش�ہ ےك ےیل رچ�ا�اگ�ہ ىك دح وہ�ى ےہ 

�ا�و�ر ای�د ر�وھ�! ا�ہل ىك رچ�ا�اگ�ہ ىك دح ا�س ىك رح�ا�م ر�د�ہ زیچ�ں ںی ‘�‘�۔

�ىن ھچک زیچ�ں ا�ىس ںی نج اك الح�ل وہ�ا ا�و�ر ابم�ح وہ�ا بس وك ولعم�م 

�ےہ�،�ےس ز�نى ےس ےنلكن و�ا�ىل ىنتج مسق ىك دىپ�ا�و�ا�ر�ںی دنگ�م�، اچ�و�ل�، 

وہ�ا  رح�ا�م  اك  ا�ىس ںی�نج  ا�و�ر ھچک زیچ�ں  و�ریغ�ہ�۔  یھ�و�ں�،�وج�ر  گ�

�صِ ر�آ�ی و ا�ا�د�ثِ ابم�ر�ہك ےك�ذ�ر�ہع ا�لک و�ا�ح وط�ر رپ ولعم�م 

�وہ اى ےہ�،�ےس�ر�ا�ب�،�زن�ر�،�ر�د�ا�ر�ا�و�ر�،�ےن�و�ا�ال وخ�ن�،�ز�ا�، 

�و�د�،�وھ�ٹ ،�تب�،�لغ وخ�ر�ى و�ریغ�ہ�۔�نك ضعب زیچ�ں ا�ىس 

�ىھب ںی نج ىك رح�ت ای�تل ےك�ا�ر�ے ںىم وك�ی و�ا�ح مكح ولعم�م 

�ںیہن وہ�ا�، ہکلب ہی ا�اب�ہ وہ�ا ےہ�ہك ہی رح�ا�م ںی ای الح�ل�؟�ا�ن زیچ�و�ں 

�ےك ا�ر�ے�ںىم ہلصیف ر�ا�ر صخش ےك�س ىك ا�ت ںىہن وہ�ى�،�ا�ىس 

�زیچ وك ہن الح�ل اھجمس ا�ے ہن رح�ا�م ا�و�ر ہن ابم�ح�، سج اك بلطم ہی ےہ 

�ہك ا�ىس زیچ و�ں ےك ا�ر�ے ںىم دنتسم اىتفم�ِن ر�ا�م ےس وشم�ر�ہ ر�ای 

�ا�ے�۔

ن اكن غالــب مالــه نم احلــال فا  ضافــه اإ
أ
و ا

أ
یل رجــل شــيئا ا اھــدی اإ

ن 
أ
ن اكن الغالــب ھــو احلــرام ينبیغ ا نــه حــرام  فــاإ

أ
ن يعلــم اب

أ
ال ا س اإ

أ
اب

و 
أ
نــه حــال ورثتــه ا

أ
ن خيــربہ اب

أ
ال ا لک الطعــام اإ

أ
ال يقبــل الهديــةوال ای

مراء 
أ
اســتقرضته نم رجــل  کــذا يف الينابيــع وال جيــوز قبــول ھديــة ا

مالــه  کــر 
أ
ا ن 

أ
ا علــم  ذا  اإ ال  اإ احلرمــة  مالهــم  يف  الغالــب  ن 

أ
ال ؛  اجلــور 

موال الناس 
أ
ن ا

أ
س به؛ ال

أ
و زرع فا اب

أ
ن اكن صاحب جتارۃ ا

أ
حال اب



لک طعامهم کذا 
أ
ال ختلــو نع قليــل حــرام فالمعترب الغالب وکــذا ا

وب الليــث  رمحه هللا تعایل  
أ
يف االختيــار رشح المختــار… قــال الفقيه ا

خــذ اجلائــزۃ نم الســلطان قــال بعضهــم جيوز ما 
أ
اختلــف النــاس يف ا

خذ 
أ
نــه يعطيــه نم حــرام قــال حممــد  رمحــه هللا تعایل  وبــه ان

أ
مل يعلــم ا

هللا  رمحــه  حنيفــة   یب 
أ
ا قــول  وھــو  بعينــه  حرامــا  شــيئا  نعــرف  مل  مــا 

۵؍۳۴۲( حصابه  کــذا يف الظهريــة)يف الهنديه)
أ
تعــایل  وا

نع  احلمــوي  نقــل  خل(  اإ تتعــدد  احلرمــة  )قولــه  تتعــدد  احلرمــة  مطلــب   

نــه قــال يف كتابــه المــن: ومــا نقــل 
أ
ســيدي عبدالوهــاب الشــعراين �

عنــه  لت 
أ
ســ� ذمتــن،  يتعــدى  ال  احلــرام  ن 

أ
� نم  احلنفيــة  بعــض  نع 

ذا مل يعلــم بذلــك،  الشــهاب انب الشــلي فقــال: هــو حممــول ىلع مــا اإ

ثــم  المكــس  نم  شــيئا  حــد 
أ
� نم  خــذ 

أ
ي� مثــا  المــاكس  ى 

أ
ر� لــو  مــا 

أ
�

اهـ.)حاشــية  حــرام  فهــو  خــر 
آ
� خــر 

آ
ال ذلــك  نم  خــذ 

أ
ي� ثــم  خــر 

آ
� يعطيــه 

)۹۸ /۵ عابدني، انب 

�ز�نى ےك وع�ض ر�ض انیل
سوال�:�ز�د ےن ا�ىن ز�نى اخ�د وك نیت اس�ل ےك اعم�د�ے رپ نیت 
�ال�ھ ےك وع�ض د�ى�،�ب نیت اس�ل وپ�ر�ے وہ�ں ےگ وت ز�د نیت ال�ھ 

�و�ا�سپ ر�ے اگ ا�و�ر اخ�د ےس  ا�ىن ز�نى ے ے اگ�۔ و�ا�ل ہی ےہ ہك 

�ہی وص�ر�ت ا�ز ےہ ای ںیہن�؟ 

واب�:�و�ا�ح ر�ےہ ہك ر�ض رپ عفن ا�ل ر�ا  و�د ےك مکح ںىم  �ج
�اش�ل وہ�ےن ىك و�ہ ےس ا�ا�ز ا�و�ر رح�ا�م ےہ ۔

�وص�ر�ت وئسم�ہ ںىم ز�د ا�و�ر اخ�د اك اعم�ہل ر�ض ا�و�ر ر�ن اك ےہ�، ہك 

�اخ�د ز�د وك نیت ال�ھ ر�ض د�ے اگ ا�و�ر ز�د ا�ىن ز�نى اخ�د ےك ا�ھ 

�ر�ن ر�وھ�ا�ے اگ�، ر�ض ىك و�ا�یس کت اخ�د ر�وہ�ن ز�نى ےس اف�د�ہ 

�ا�اھ�ا ر�ےہ اگ�۔ ر�ًا ہی اعم�ہل ا�ا�ز ا�و�ر رح�ا�م ےہ�، ویک�ں ہك ےش 

�ر�وہ�ن ےس اف�د�ہ ا�اھ�ا ر�ض رپ عفن ےنیل ےك مكح ںىم د�ا�ل ےہ�، و 

�ہك و�د وہ�ےن ىك انب�ء رپ ا�ا�ز ا�و�ر رح�ا�م ےہ�، ا�س ےس ا�ان�ب ال�ز�م 

�ےہ�۔ ا�ہت اخ�د ےك ا�ھ ز�نى ر�وھ�ا�ی ا�ے�، ز�نى ےك اك�ذغ�ا�ت 

�اخ�د ےك ےضبق ںىم د�ے د�ے ا�ںى نکیل وپ�ر�ا اف�د�ہ ز�د ى ا�اھ�ے�، 

�ا�س ںىم یتیھک ا�ڑ�ى ر�ےك عفن وخ�د ا�ل ر�ے�، ا�ر ز�نى اق�ل 

�اك�ت ہن وہ وت اخ�ىل ر�یھ ا�ے�، وت ہی اعم�ہل ا�ز وہ�ا�ے اگ�۔

عطيك 
أ
مســك هــذا ىتح �

أ
عطاه وثاب فقال: �

أ
رجــل لــه ىلع رجــل دني ف�

وب ويســف - 
أ
وب حنيفــة - رمحه هللا تعاىل - هو رهن، وقال �

أ
مالــك قــال �

مســك هذا مبالك 
أ
ن قال: � رمحه هللا تعاىل -: يكون وديعة ال رهنا فاإ

مجــاع  ابالإ رهــن  فهــو  مالــك  عطيــك 
أ
� ىتح  رهنــا  هــذا  مســك 

أ
� قــال:  و 

أ
�

)434  /5 كــذا يف حميط الرسخــي. )الفتــاوى الهندية، 

مانة يف يــد المرهتن مبزنلــة الوديعة فيف لک 
أ
ن عن الرهــن �

أ
اعلــم بــ�

ذا فعــل المرهتن  موضــع لــو فعــل المــودع الوديعة ال يغــرم فكذلــك اإ

شــيئا،  يغــرم  ال  هلكــت  ذا  اإ الوديعــة  ن 
أ
� ال  اإ يغــرم  ال  ابلرهــن  ذلــك 

المــودع  فعــل  لــو  موضــع  لک  ويف  الــدني،  ســقط  هلــك  ذا  اإ والرهــن 

ذا فعل ذلــك ابلرهن ثــم الوديعة  الوديعــة يغــرم فكذلــك المرهتــن اإ

ن 
أ
� للمرهتــن  ليــس  الرهــن  كذلــك  تؤاجــر  وال  تعــار،  وال  وتدع،  ال 

)465  /5 ؤياجر الرهــن. )الفتــاوى الهندية، 

�ز�ر�ا�ء اك ظفلت ا�و�ر بلطم

سوال�: اف�ۃم ا�ز�ر�ا�ء ا�م ںىم ز�ا رپ شیپ ےہ ای ز�رب�،  ہك ا�س ا�م 
�اك بلطم اى ےہ�؟ 

واب�:�’�’�اف�ہم�‘�‘ ےك ینعم ’�’�د�و�د�ھ ای رب�ى ا�د�ت وھچ�ڑ�ے و�ا�ىل�‘�‘  �ج
�ےك ںی�، ا�و�ر رع�ی ز�ا�ن ںىم اص�ف ر�گ و�ا�ے ا�و�ر ر�و�ن رہچ�ے 

�‘�‘ اك ظفل ا�امع�ل وہ�ا ےہ�، ا�س ىك  ہَ�ز �و�ا�ے صخش ےك�ےىل ’�’�َأ�ْز�

�ا�ء�‘�‘ )�ز�ا ےك ز�رب ےك اس�ھ�( ا�امع�ل وہ�ى ےہ�،  ہْ�زَ �ا�ثی ’�’�َز�

�سج ےك ینعم اص�ف ا�و�ر ر�و�ن رہچ�ے و�ا�ىل اخ�وت�ن ےك وہ�ں ےگ�۔ 

�’�’�اف�ہم�‘�‘ ر�و�ل ا�ہل ملسو هيلع هللا ىلص ىك ایپ�ر�ى اص�زب�ا�د�ى اك ا�م ےہ ا�و�ر 

�’�’�َز�ر�ا�ء�‘�‘ ا�ن اك بقل ےہ�۔ 


