


سوال:ہریہے اپہس ھچک رہم یھت وج ںیم ےن اہےن وشہر وک   

ہرہض ےک وطہر رپ دہی وہہی ےہہ۔ ےھجم ہی ہتپ اگل ےہ ہک ےھجم اہس رہم رپ 

ہزہٰوہۃ اہدہا رکہی وہہیہ؟ اہوہر ایک ھجم رپ رہاہی یھب رفہض ےہہ؟ ریہے اپہس 

ہاہس رہم ےک العہوہہ وج ںیم ےن رہض دہی وہہی ےہہ،ہوکہی ذہرہہع ںیہن 

ہےہہ۔ 

واب:ہرہاہی اہس امہل رپ وہاہب ےہ سج رپ دصہہ رطف  �ج  

ہوہاہب ےہ اہوہر دصہہ رطف اک اصنہب زہٰوہۃ ےک اصنہب ےس مک ےہہ۔ ذٰہلہا 

ہوج رہم ٓاہپ ےن اہےن وشہر وک وطبہر رہض دہی وہہی ےہہوہہ اہوہر اہس ےک 

ہالعہوہہ دہرگ رہوہمہ، زہوہرہاہت ، رضہوہرہت ےس زہاہد اسہامہن وہریہہ یک امہتی 

ہاسہڑہے اہوہن وہہ اچہدہی یک دقمہاہر وک یتچنہپ ےہہو رہاہی وہاہب ےہہ۔

وجــوب  بــه  يتعلــق  مــا  وهــو  اليســار  مهنــا  الوجــوب  رشائــط  مــا 
أ
و�

صدقــة الفطــر دون مــا يتعلــق به وجــوب الزاكة۔۔۔والمورس يف ظاهر 

ذلــك  يبلــغ  يشء  و 
أ
� دينــارا  عــرون  و 

أ
� درمه  مائتــا  لــه  نم  الروايــة 

ال  الــي  حاجتــه  يف  وخادمــه  ومركبــه  مســكنه  ومتــاع  مســكنه  ســوى 

ول يف 
أ
حضية، الباب ال

أ
يســتغين عهنا)الفتــاوی الھنديــة، كتــاب ال

وركهنا۔۔۔( تفســرها 

سوال:  اہر وکہی صخش یسک اخہص دصقم ےس ہسیپ عمج رک رہا   

ہوہ ًالثم رھگ انبہےن ےک ےیلہ، ای اشہدہی ےک ےیل وہریہہہ، و ایک اہس امہل رپ 

وہہیہ؟ وہاہب  ہرہاہی 

اہان اصنہب وہہا  واب:ہرہاہی ےک وہوجہب ےک ےیل  �ج  

ہرضہوہرہی ےہ سج رپ دصہہ رطف وہاہب وہہا ےہہ، اصنہب زہٰوہۃ اک وہہا 

ہرضہوہرہی ںیہنہ۔ ًالثم اہر یسک صخش ےک اپہس دہو رھگ ںیہ نج وک اہس ےن 

ہرہاہش یک تین ےس رخہدہا ےہ و اہن دہوہوہں رھگہوہں رپ زہٰوہۃ ںیہن اہہت 

ہدصہہ رطف وہاہب ےہہ۔ہذٰہلہا اہس اہوہل ےک شیپ رظن یسک اخہص دصقم 

ہےک ےیل عمج یک اجہےن وہاہی دقن رہم رپ ب زہٰوہۃ وہاہب وہہی ےہ و رہاہی 

ہدہرہہ اہوہٰی وہاہب وہہیہ۔ہرشہہک وہہ رہم ومشبہل رضہوہرہت ےس زہاہد 

ہاسہامہن ےک اسہڑہے اہوہن وہہ اچہدہی یک امہتی ےک رہاہر وہہ۔

وجــوب  بــه  يتعلــق  مــا  وهــو  اليســار  مهنــا  الوجــوب  رشائــط  مــا 
أ
و�

صدقــة الفطــر دون مــا يتعلــق به وجــوب الزاكة۔۔۔والمورس يف ظاهر 

ذلــك  يبلــغ  يشء  و 
أ
� دينــارا  عــرون  و 

أ
� درمه  مائتــا  لــه  نم  الروايــة 

ســوى مســكنه ومتــاع مســكنه ومركوبــه وخادمــه يف حاجتــه الي ال 

ول يف 
أ
حضية، الباب ال

أ
يســتغين عهنا)الفتــاوی الھنديــة، كتــاب ال

وركهنا۔۔۔( تفســرها 

سوال:ہایک BCہںیم عمج ےئک اجہےن وہاہے ےسیپ رپ رہاہی   

ہےہہ، وج اہک رقمہر اعیمہد رپ انلم وتمہع وہہا ےہہ۔

واب:B.Cہںیم اہل اہابہر اہس رہم رپ وہہا ےہ وج اہدہا یک  �ج  

ہاجہیک ےہہ۔ احہل وہہےن وہاہی رہم رپ دمہاہر ںیہن وہہاہ۔ اہر ےلہپ یہ ےنیہم 

ہںیم اہک الہھ رہوہے یک یب یس لھک یئگ ےہ و وچہہک لمکم اہک الہھ رہوہے 

ہیک اہدہاہیگ ٓاہپ رپ الہزہم ےہ اہس ےیل اہس رہم رپ ہن زہٰوہۃ ےہ ہن رہاہیہ۔ 

ہاہوہر اہر ٓاہرخہی ےنیہم ںیم اہک الہھ رہوہے یک یب یس یلھک ےہ و اہس وہرہت 

ہںیم وچہہک ٓاہپ ےک ذہہ وکہی اہدہاہیگ اہی ںیہن اہس ےیل اہس وپہرہی رہم 

ہرپ زہٰوہۃ اہوہر رہاہی دہوہوہں وہاہب ںیہہ۔ہاہہت دہرہایہن ےک یسک ےنیہم ںیم 

ہیب یس ےنلھک یک وہرہت ںیم ےنتج وسیپہں یک اہدہاہیگ ٓاہپ رکہےک ںیہ وہہ 

ہرہاہی ےک اصنہب ںیم اشہل وہہں ےگ اہوہر ےنتج وسیپہں یک اہدہاہیگ اہی 

ہےہ وہہ رہم رہاہی ےک اصنہب ںیم اشہل ںیہن وہہیہ۔

سوالہ: سج وعہرہت رپ رہاہی وہاہب وہ اہس ےک ےیلہدی   

ہیک امنہز اک ایک مکح ےہ ویکہہک رہاہی امنہز ےک دعب وہہی ےہ اہوہر امہہرہے 

ہاعہرہے ںیم وعہرہوہں وک دی اگہہ ںیہن ےل رک اجہای اجہا و اہےس ںیم اہن اک 

ہرھگ رپ امنہز اہدہا رکہا حیحص ےہ ای ںیہن ؟ہ؟

وابہ: دی یک امنہز وعہرہوہں رپ ہن امجہت ےک اسہھ  �ج  
ہوہاہب ےہ اہوہر ہن یہ اہرفہاہدہی وطہر رپ ۔ہدی یک امنہز ےک دعب رہاہی وہہےن 

ہاک بلطم ہی ےہ ہک رہش ںیم یسک یھب ہگج دی یک امنہز وہ اجہے و اہس ےک 

ہدعب رہاہی رکہا اجہز ےہ اہوہر یسک ہگج یھب دی یک امنہز ہن وہہی وہ و رہاہی 

ہرکہا دہرہت ںیہن ۔ہہی بلطم ںیہن ہک ب کت رہاہی رکہےن وہاہےل ےن 

ہدی یک امنہز ہن ڑپہی وہ اہس وہت رہاہی ںیہن وہہیہ۔ہذہہاہرہش ںیم ںیہک 

ہیھب  دی یک امنہز وہہاجہےن ےک دعب وعہرہوہں یک رطہف ےس یک اجہےن وہاہی 

ہرہاہی دہرہت وہہاجہے ی ۔

  اعلــم ان صالۃ العيد واجبة یلع نم جتــب عليه اجلمعة ھذا ھــو الصحيح 



)565 ص کبری،  المذھب)حلــی  نم 

ول 
أ
مصــار المطالبــن بصــالة العيــد الــذحب يف اليــوم ال

أ
هــل ال

أ
 ال جيــوز ل

وقــت  مقــدار  مــي  بعــد  و 
أ
� اخلطبــة،  قبــل  ولــو  العيــد،  صــالة  داء 

أ
� بعــد  ال  اإ

هــل القرى الذني ليــس علهيم صالة 
أ
ما �

أ
الصــالة يف حــال رتكھا لعذر. و�

رسقــت،  و 
أ
� الشــاة  ضلــت  ن  ول.واإ

أ
ال اليــوم  جفــر  بعــد  فيذحبــون  العيــد، 

وىل جاز، وكذا 
أ
ن ذحب ال فضل ذحبھمــا، واإ

أ
خــرى ثم وجدهــا فال

أ
فاشــرى �

ويم  تعيــن  يف  النــاس   
أ
خطــ�

أ
� ذا  كــر.واإ

أ
� و 

أ
� وىل 

أ
اكل قيمهتــا  لــو  الثانيــة 

هتــم 
أ
جز�

أ
� )الوقفــة(  عرفــة  ويم  نــه 

أ
� لھــم  ابن  ثــم  وحضــوا،  فصلــوا  العيــد، 

فيحــم   ،
أ
اخلطــ� هــذا  مثــل  نع  التحــرز  ميكــن  ال  نــه 

أ
ل والتضحيــة،  الصــالة 

وادلته،البــاب  االســالیم  المســلمن)الفقه  جلميــع  صيانــة  ابجلــواز، 

حضية(
أ
ول يف ال

أ
224،الفصــل ال حضيــة والعقيقة،ص

أ
الثــانم: ال

سوال :ہایک وپکہرہے رکمہوہہ ںیہ اہوہر ایک مہ اھک ےتکس ںیہ ویکہں   

ہہک رہاہی ےک اجہوہر یک ر زیچ اھک ےتکس ںیہ و ایک ہی اھک ےتکس ںیہ رہٓاہن و 

ہدہث یک رہوہین ںیم وہاہت رفہامہدہںہ۔

واب:ہذہح دشہہ الحہل اجہوہر یک اسہت زیچہں اھکہا اجہز  �ج  

ہںیہن ۔

1ہ۔ہےن وہاہال وخہن   2ہ۔ہٓاہۂ  انہل   3ہ۔ہوپکہرہے    4ہ۔ہامہدہہ اجہوہر یک 

ہرہم اگہہ    5ہ۔ہدہوہد    6ہ۔ہاثہہن   7ہ۔ہات

ہاہن امتہم زیچہوہں ںیم ےس دہم مسف�وہح ینعی ےنہب وہاہال وخہن رحہاہم ےہ 

ہویکہہک اہس یک رحہت صن یعطق ےس اثہت ےہ ۔

ہرہہم : مت رپ   )3 رِي)المائدۃ : ِ
ْ

ِن
ْ

ُْم اخل َ
ُم َول

َّ
 َوالد

ُ
َمْيَتة

ْ
ُ ال ُ

ْيم
َ
َمْت َعل ُحّرِ

ہرہدہاہر اجہوہر اہوہر وخہن اہوہر وسہر اک وگہت رحہاہم رکہدہای ایگ ےہہ۔

ہرہہم :ہای اتہب وہہا وخہن ۔  )145 وًحا)االنعام:
ُ

ْو َدًمــا َمْســف
َ أ
�

 ہمیلس اہن اہایہء وک اہدن رکہی ےہ اہوہر 
ت

ی� بع� ہاہی اہایہء رکمہوہہ ںیہ ویکہہک ط�

ہرکہاہت وہاہی زیچہوہں وک اھکہا اجہز ںیہن ۔ہاہہل اعتہٰی اک اہرہاشہد ےہ : 

)157 َباِئَث)االعراف:
َ ْ
ــُم اخل هْيِ

َ
ُم َعل ــّرِ َ

ُ
َباِت َوي ّيِ

َ
ُھــُم الّط

َ
 ل

ُ ّ
ِل

ُ
َوي

ہرہہم : اہوہر اہن ےک ےیل اپہزیہہ زیچہوہں وک الحہل اہوہر دنگہی زیچہوہں وک رحہاہم   

ہرہاہر دہے اگہ۔

 هللُا 
َّ

ِ َصــى
َ

 هللّا
ُ

َن َرُســول
َ

 اك
َ

ــال
َ
ــَر ق َ

ُ
ہدہث رہف ںیم ےہہ:نَعِ اْبِ ع

، والمحيــاة، 
َ

ــة
َ
ان

َ
َمث

ْ
، َوال

َ
َمــَراَرة

ْ
ــاِة َســْبًعا: ال

َ ّ
 نِمَ الش

ُ
ــَره

ْ
َم يَك

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
َعل

 َرُســوِل 
َ

ىل ــاِة اإِ
َ ّ

َحــّبَ الش
أَ
َن �

َ
َم، َواك

َّ
، َوالــد

َ
ة

َّ
ــد

ُ
غ

ْ
، َوال َيــْنِ

َ
ث

ْ
ن

ُ أ ْ
ــَر، َوال

َ
ك

َّ
َوالذ

181،النارش:  ُمَھا)المعجم االوســط،ص
َّ

د
َ

َم ُمق
َّ
ْيِه َوَســل

َ
 هللُا َعل

َّ
ِ َصى

َ
هللّا

دار الرمــن – القاهرة(

ہرہہمہ:ہرضہت اہن رمعؓ  ےس رہوہاہت ےہ  ہک رہوسہل اہہلملسو هيلع هللا ىلص ےن 

ہرکہی ںیم اسہت زیچہوہں وک اہدن ایک :  اتہ،ہاثہہنہ،ہرہم امہدہہ ،ہٓاہۂ انتہل 

ہ، نیتیصخہ،ہدہوہد اہوہر وخہن اہوہر وضحہرملسو هيلع هللا ىلص رکہی ےک دہیت ےک وگہت 

ہوک دن رفہامہے ےھت ۔ہہی رہوہاہت رہل ےہ اہوہر رہل رہوہاہت اہانہف 

ہےک اہں تجح ےہ ۔

سوال:ہاہک وعہرہت ب دہوہرہی اشہدہی رکہی ےہ و اہس ےک   

ہےلہپ وشہر ےس وج اہس یک ایٹیبہں ںیہ وہہ اہس وشہر ےک ےیل رحمہم وہہں یہ؟

واب: ہوعہرہت دہوہرہے وشہر ےس اکنہح ےک دعب رتسبمہ یھب  �ج  

ہوہ یک وہہ، و ےلہپ وشہر ےس اہس وعہرہت یک امتہم اہوہالہد دہوہرہے وشہر 

ہےک ےیل رحمہم ےہہ، اہن ےس رہًا اکنہح اجہز ںیہنہ۔  ذہہا ڑلہویکہں اک اہےن 

ہوسہےل اہپ  ینعی وہاہدہہ ےک دہوہرہے وشہر ےس وکہی رپہدہہ ںیہنہ۔ اہہت 

ہےن اک وخہف وہ و دحیلعہی الہزہم ےہہ۔

ــِيْ 
ٰ ّ
ُ ال ُ

ِئُبــم
آ
...َو َرَب� ْ ُ

ٰھُتــم
َ

ّم
ُ
ْ ا ُ

ْيــم
َ
َمــْت َعل ہاہرہاشہد اہرہی اعتہٰی ےہہ: ُحّرِ

23(ہرہہمہ: ’ہ’ہمت رپ  )النســاء: ّنَ ُتْم ِبِ
ْ
ل

َ
ِيْ َدخ

ّٰ
ُ ال ُ

ِئم
آ
َِســ�

ّ
ْ ن ْ نّمِ ُ

ُْوِرك ُ
يِفْ ح

ہرحہاہم رکہدہی یئگ ںیہ اہمتہرہی امہںیہ۔ہ۔ہ۔ اہوہر اہمتہرہے زہر رپہوہرہش 

ہاہمتہرہی وسہیل ایٹیبہں  وج اہمتہرہی اہن ویبہوہں )ہےک ٹیپہ( ےس وہہں 

ہنج ےک اسہھ مت ےن ولخہت یک وہہ‘ہ‘ہ۔ 

وقــال  مصاهــرة.   قرابــة،  وناع: 
أ
� التحريــم  ســباب 

أ
� الصكــي:  قــال 

ن  واإ بــن،  المدخــول  نســائه  كفــروع  مصاهــرة(  )قولــه:  الشــایم: 
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ته 
أ
ن يــزوج ببنت امر�

أ
يضا �

أ
ي وال يل �

أ
تــه( ش: �

أ
)وال ببنــت امر�

ْولــه 
َ
ق وهــو  ش:  ابلنــص(  الدخــول  قيــد  لثبــوت  بــا  دخــل  )الــي  م: 

)النســاء:   ]23 ]النســاء:   } ــّنَ ِبِ ُتــْم 
ْ
ل

َ
َدخ ِت 

َّ
الــال  ُ ُ

نَِســاِئم }نِمْ   :
َ

َعــاىل
َ
ت

و موت يل 
أ
ن مل يدخــل با ىتح حرمــت عليــه بطالق � 23( ، واإ يــة 

آ
ال

الدخــول.  بــرط  تعلقــت  الرمــة  هــذه  ن 
أ
ل ابلبنــت،  يــزوج  ن 

أ
� لــه 



)23  /5 البنايــة رشح الھدايــة )

سوال:  اہک رعہب خیش ےن اھکل ےہ ہک ’ہ’ہرقہًاب و ےنیہم ےلہپ   

پ�ب یج میگ )PUBGہ( ےک قلعتم وپہاھ ایگ اھت و ںیم ےن  ہھجم ےس �

ہاہس یک رحہت اک وتفہی دہای اھت اہوہر ہی ایبہن ایک اھت ہک ہی تہب یس رہاہویہں اک 

ہذہرہہع ےہہ۔ رھپ ےھجم اہس ےک ےئن اہپ ڈہٹ وہرہژہن ےک قلعتم ہتپ الچ 

ہسج ںیم وتبہں یک میظعت یک اجہی ےہ اہوہر ہی اہوہر رکہاہای ایگ ہک ت عفن ےک 

ہیھب امہک ںیہہ، زین اہس ںیم ہی یھب ےہ ہک وج اہن وتبہں یک میظعت رکہے اگ 

ہوہہ اطہت وہر اہہح احہل رکہےک اگہ۔ ہی و ملظ میظع اہوہر رہک اہرب ےہہ۔ 

ہذہہا ر املسمہن رپ وہاہب ےہ ہک وہہ اہس میگ ےس چب رک رہےہ اہوہر اہین ٓاہل 

ہوہاہوہالہد وک یھب اہس ےس دہوہر رہےھہ۔ہ‘ہ‘ دہرہج اہال وتفہٰی ےک اہرہے ںیم 

ہاتہےی ایک ہی اہت حیحص ےہہ؟

پ�ب یج )PUBGہ( میگ اہوہر اہس ےسیج دہوہرہے  واب: � �ج  

ہٓاہن الہن میگ یئک رطہح ےک رہی وہدہرگ افمہد رپ لمتشم وہہے ںیہ اہن 

ہےک ےنلیھک ںیم ہن وکہی دہین افہدہہ ےہ اہوہر ہن یہ امسجہی وہرہزہش اسیج وکہی 

ہدہویہی افہدہہ ےہ ، ہی ضحم وہل بعل اہوہر وہت زگہاہرہی ےک ےیل ےلیھک اجہے 

ہںیہ ، وج ’ہ’ہالہینعیہ‘ہ‘ اکہم ےہہ، اہوہر اہن وک ےنلیھک وہاہےل اعہم وطہر رپ اہس دقہر 

ہاعہدہی وہہاجہے ںیہ ہک رھپ اہںیہن اہس اک ہشن اس وہہاجہا ےہہ، اہوہر اہاس اہامہک 

ہوہہا ےہ ہک وہہ یئک دہین ہکلب دہویہی اہوہر ےس یھب اغہل وہہاجہے ںیہہ، 

ہرہتعِ رہطمہہ اہےس الہینعی وہل بعل رپ لمتشم لیھک یک اہاجہزہت ںیہن دہیتہ، 

ہب ہک اہس ںیم زمہد رہی ابقہت ہی یھب ےہ ہک ہی اجہن دہاہر یک اصتہوہر 

ہرپ لمتشم ےہہ،ہہک اجہدہاہر یک وصتہر انبہاہ، اہس وک دہانھہ، اہس یک میظعت رکہا 

ہب ڑبہے انگہہ ےک اکہم ںیہہ۔ زین اشمہدہہ ہی ےہ ہک وج ولہگ اہس میگ وک اہر 

ہاہر ےتلیھک ںیہہ، اہن اک ذہن یفنم وہہےن اتگل ےہ اہوہر میگ یک رطہح وہہ وہاہیع دہای 

ہںیم یھب امہرہدہاہڑ وہریہہ ےک اکہم وسہےت ںیہہ، وج اعہرہے ےک اہن ےک 

پ�ب یج میگ  ہےئل ابتہہ نک اہوہر اہامہن ےک ےئل رطخہہ ےہ ۔ وسہاہل ںیم ذمہوکہر �

ہےک ےئن اہپ ڈہٹ وہرہژہن ںیم اہر وہاہًۃع اہس ےک ذہرہےعہےنلیھک وہاہے 

ہےک دہل و دہامہغ ںیم وتبہں یک میظعت دیپہا وہہی ےہہ، و ہی اہس میگ ںیم اہک 

ہزمہد رخہاہیب ےہہ۔ ہنک اہر اہیس وکہی اہت ہن یھب وہ و یھب ذمہوکہرہہ ابقہوتہں 

ہیک اینبہد رپ اہس میگ وک انلیھک اجہز ںیہن وہہاگ ہکلب اہس ےس اہانہب الہزہم ےہہ۔

كــذا  والمــار  والبغــل  والفــرس(  الــریم  يف  ابلمســابقة  س 
أ
بــ� )وال 

يف  ذكــره  لمــا  خالفــا  هنــا  المصنــف  قــره 
أ
و� المجمــع  و  الملتــى  يف 

ســباب 
أ
� نم  نــه 

أ
ل  ) قــدام 

أ
ال  ( یلع   ) و  بــل  واالإ  ( فتنبــه  شــي  مســائل 

ابجلعــل  ي 
أ
� قــدام 

أ
ال يف  جيــوز  ال  الثالثــة  وعنــد  منــدواب  فــان  اجلھــاد 

الظــر  المختار،کتــاب  المالعب)الــدر  لك  يف  فيبــاح  بدونــه  مــا 
أ
�

واالابحة، فرع هــل يكره رفــع الصوت ابلذكر(

وتعــن  الفروســية  تعلــم  الــي  ي 
أ
� المالعــب(  لك  فيبــاح  )قولــه 

یلع  ابلديــث  ثبــت  منــا  اإ مــر  فــا  اجلعــل  جــواز  ن 
أ
ل  ، اجلھــاد  یلع 

القھســتاين  ويف  اجلعــل  بــدون  عداهــا  مــا  فيجــوز   ، القيــاس  خــالف 

ونع  جيــوز  الفروســية  رييــد  ابلصوجلــان  لعــب  نم  الملتقــط  نع 

یلع  القــدرة  لتحصيــل  المصارعــة  رخصــة  يف  رث 
أ
ال جــاء  قــد  اجلواهــر 

الظــر  کتــاب  المحتــار،  )رد  مكــروه.  نــه  فاإ التلھــي  دون  المقاتلــة 

البيع( يف  واالابحة،فصــل 

بــال  الســياق  مــا 
أ
فتكره...و� للتلھــي  ال  اإ ببدعــة  ليســت  والمصارعــة 

جعــل فيجــوز يف لك يشءای ممــا يعلــم الفروســية ويعــن یلع اجلھــاد 

هــل  فــرع  واالابحــة،  الظــر  کتــاب  المختــار،  التلھي)الــدر  قصــد  بــال 

ابلذكر( الصوت  رفــع  يكره 

اہابہزہی رہہم اہہل اک اھکل وہہا  سوال:ہوہالہا وہیس رہوہاہی   

ہ’ہ’ہدیہہ وطہیب یف اہامہء اہہل اہینسہ‘ہ‘ ڑپہان اسیک ےہہ؟ اہس ےک تہب اسہرہے 

ہوہاہد یھب التبہے اجہے ںیہہ۔ہاہس ےس قلعتم رہامہی رفہامہدہںہ۔

واب: ہوہالہا وہیس رہوہاحہی اہابہزہی اہت ہملسم یک اہک ربتعم  �ج  
ہرہن تیصخش اہوہر اہک اعہم رہاہی ےھتہ، اہن اک اھکل وہہا دیہہ وطہیب یف 

ہاہامہء اہہل اہینس ڑپہان اجہز ےہ اہوہر اہس دیہے ےک وج اضفہل ایبہن 

ہےئ اجہے ںیہہ، وہہ اہس دیہے ےک ڑپہےن وہاہولہں ےک رجتہاہت یک 

ہرہوہین ںیم ںیہہ۔ زبہرہاگہن دہن ےک رجمہاہت اک مکح ہی ےہ ہک اہن وک تنس ای 

ہوہاہب ہن اھجمس اجہےہ، ہکلب وصحہل رہت ےک ےیل اہن رپ لمع ایک اجہےہ۔


