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�دّ�ا رضح�ت حیسم وم�و�د رف�ا�ے ںیہ�:

و�ہ  و�ا�د�ا�ر�ی ےہ و  ا�و�ر  ا�ال�ص  اک  ا�س  و�ہ  ڑب�ا�ی ےہ  زن�د�ک  ا�ہل اعت�ٰي ےک  ا�اس�ن یک دق�ر و تمیق وک  و�ہ زیچ و  ر�وھ ہک  ای�د  �‘�‘�س 

�د�ا�اعت�ٰي ےس ر�ات ےہ و�ر�ہ اجم�د�ا�ت کشخ ےس ایک وہ ات ےہ ؟�ٓا�رض�ت ملسو هيلع هللا ىلص ےک ز�ا�ہ ںیم د�اھ ایگ ےہ ہک ا�ےس ا�ےس ول�گ 

ا�ن اجم�د�ا�ت  �یھ اجم�د�ا�ت رک�ے ےھت و تھچ ےس ر�ہ اب�د�ھ رک ٓا�پ وک اس�ر�ی ر�ا�ت اج�ےن ےک ےیل اکٹل ر�ےت ےھت نکیل ایک و�ہ 

�ےس ٓا�رض�تملسو هيلع هللا ىلص ےس ز�ای�د�ہ وہ ےئگ ےھت�؟ رہ�ز ںیہن�۔

یک  ا�س  ےہ  اک  اک�م  سک  و�ہ  ےہ  و�ا�ا  د�ےن  د�ا  ہکلب  ر�ات  ںیہن  قلعت  اک  و�ا�د�ا�ر�ی  ا�و�ر  ا�ال�ص  ےس  د�ا�اعت�ٰي  و  ویب�ا  زب�د�ل�،  �ا�ر�د�، 

رپ  انب�ء  سک  و�ہ  الم  د�ر�ہ  ا�و�ر  رش�ف  و  وک  ا�ر�ا�می  ےہ�۔  وہ�ات  ےس  و�ا  رش�ف  ا�و�ر  تمیق  اس�ر�ی  ےہ  ںیہن  دق�ر�و�تمیق  �ھچ 

یک�،  و�ا�د�ا�ر�ی  اس�ھ  امہ�ر�ے  ےن  سج  و�ہ  �ا�ر�ا�می  )�ا�مج�:�����(   
َوّفٰۤ ۡی  ِ اّلَ  

َ
ِابٰۡرِہۡیم ےہ�۔  د�ای  رک  ہلصیف  ےن  �الم�؟�ر�ٓا�ن رش�ف 

ا�ن اک رف�و�ں�وک ہہک د�ےت ہک اہمت�ر�ے اھٹ�رک�و�ں یک وُپ�اج رک�ات وہ�ں  و�ہ  ا�س وک وظنم�ر ہ ایک ہک  ا�وہ�ں ےن  ڈ�ا�ے ےئگ رگم  �ٓا�گ ںیم 

�د�ا�اعت�ٰي ےک ےیل رہ فیلکت ا�و�ر تبیصم وک ر�د�ا�ت رک�ےن رپ ٓا�ا�د�ہ وہ�ےئگ د�ا�اعت�ٰي ےن اہک ہک ا�ین ویب�ی وک ےب ٓا�ب و د�ا�ہ لگنج 

�ںیم وھچ�ڑ ٓا�۔ ا�وہ�ں ےن یف ا�وف�ر�ا�س وک وب�ل رک ایل رہ ا�ک ا�ال وک ا�وہ�ں ےن ا�س رط�ح رپ�وب�ل رک ایل ہک وگ�ای اع�ق ا�ہل اھت�۔ د�ر�ای�ن 

�ںیم وک�ی اسفن�ی رغ�ض ہ یھت�’�’

ا�ام�ل ںیم و�ا ہ وہ وت ُا�ن یک ھچ یھ تمیق ںیہن�۔ اتک�ب ا�ہل ےس یہی  ا�ن  ا�ام�ل ےس رھب د�ں نکیل  �‘�‘�ا�ر ز�نی و ٓا�ام�ن یھ اظ�رہ�ی 

و�ا�ی وہ�ی  ا�س یک امن�ز ں یھ منہج یہ وک�ے اج�ےن  ا�س و�ت کت  و�ا�د�ا�ر ںیہن وہ�ات  ا�و�ر  ا�اس�ن اص�د�ق  �ا�ت وہ�ات ےہ ہک بج کت 

و�ت  ا�س  وہ�اج�ات ےہ  و�ا�د�ا�ر  وپ�ر�ا  اج�ی ےہ نکیل بج  ا�د�ر ےس ںیہن  ڑج  ر�ای�اک�ر�ی یک  وہ  ہ  ا�و�ر صلخم  و�ا�د�ا�ر  وپ�ر�ا  �ےہ بج کت 

ُد�و�ر وہ اج�ات ےہ�۔�’�’�)�وف�اظ�ت دل وس�م ہحفص ������،��������( ا�و�ر زب�د�ی اک و�ےل اپ�ای اج�ات ےہ  ا�د�ہ افن�ق  و�ہ ز�رہ�ال  ا�و�ر  ا�و�ر دص�ق ٓا�ات ےہ  �ا�ال�ص 

�ا�ال�ص ا�و�ر و�ا�د�ا�ر�ی
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 ہرہاہمی ا رضحہت  اعشہر  ہوہا 
اہس انتہر ںیم  اہاعہاہت یک لیصفت یھب ایبہن وہہی ےہہ۔  وہاہے  اہوہر آہپ وک اطعہےئ اجہے  اہوہر تمظع ےک اسہھ وہہا ےہ  اہرہاہمیہا ذہر ڑبہی تبحم  اہوہر ابہلب ںیم رضحہت  ہرہآہن رہم 

رفہاہاہ: دہا ےہہ،  ویہں  رہآہن رہم ے  وجہاہب  ا  اہس  وت  و انعہاہت ویکہںہ؟  اہاطہف  اہوہر  اہرہاہم  و  اہاعہم  اہس دقہر  آہر  اہاسہن وسہات ےہ ہک  ہاہم 
وہاہا وہہںہ۔ہ)ہاہرقہہہ:�ہ�ہ�ہہ( اہاہم انبہے  اہک میظع  ُاہس ے اہک ںیم ًانیقی ےھجت ولہوہں ےک ےئل  دہا وت  وپہرہا ر  اہن بس وک  اہس ے  اہوہر  آہزہاہا  اہس ےک رہّب ے ضعب املکہت ےس  اہرہاہمی وک  ہاہوہر بج 
ےک  اہایہی  ےس  ںیم  بھ�ٹّی  � یک  آہزہاہوشہں  اہوہر  اہالہؤہں  وہہ  ہک  ےہ  وہہا  وبثہت  ا  اہر  اہس  اہوہر  ےہ  وہہا  رمث  ا  رہابہویہں  میظع  یہ  ُاہین  یک  ُاہس  دہرہاہل  اقمہم  میظع  وہاہا  وکہےن  یسک  ہوہا 
وتہدی  ے  اہہل اعتہٰی  بج  اھت  ایگ  وہ  رشہوہع  یہ  ںیم  وجہاہی  نیع  دہوہر  ا  اہاحہوہں  رپ  آہپ  ہک  ےہ  وہہا  ولعمہم  ےس  رہے  اطمہہع  ا  زہدہی  اہجہد  ےک  اہرہاہمی  رضحہت  ےہہ۔  اکچ  زگہر  ہاسہھ 
آہپ یھبک  رہاہہ ںیم  اہس  انچہہچ  وسہاہر وہ یئگہ۔  ُدہن  ونمہر رہے یک  وہر ےس  وتہدی ےک  اخہوہں وک  منص  آہؑپ رپ  رہوہن یک ہک  اہیس عمش  دہل ںیم  آہپ ےک  وت  ڈہاہی  رپ  آہپ  ذہہ دہاہرہی  ایقہم یک  ہےک 
دہرہغ ہن ایک  اہہل ا رعنہہ دنلب رہے ےس  اہا  اہہٰ  ا  وہت ےک اسہےن یھب چنہپ ر  ابہدہاہہ  ڑپہا یتح ہک  اسہان رہا  ا  وقہم یک دشہد اخمہتف  اہین  ا اشنہہن ےنب وت یھبک  رہہت دہاہرہوہں ےک اظمہم  ہاہےن 
ایپہرہے  اہےن  اہوہاہدہ،  ڑبہاہے یک  اہےن  آہپ  اہےن رعہوہج وک اچنہپ بج  وہت  ُاہس  آہزہاہش ا ہلسلس  آہپ یک  آہگ ںیم یھب اکنیھپ ایگہ۔  زہن  آہپ وک ہلعش  اپہدہاہش ںیم  اہس ذجہہ غیلبت یک  ہوت 
ڑبہی  آہپ  رگم  ےہ  اہنک  اگلہا  اہدہاہزہہ  ا  اہس  وہہیہ،  تیفیک  ایک  یک  ابہپ  وبہڑہے  اہک  ہحمل  ُاہس  ےھتہ۔  وہہےئ  ےئلہایہر  رہےہےک  ذہح  اخہر  یک  اعتہٰی  دخہا  رضحہت اہامہلیہوک  ہےٹ 
یہہ،  آہزہاہش یھت  وت  اہں ےچب ےک ےئل  آہاہ،  اہمَ ںیم وھچہڑ  اسہاہی ےک  و ایگہہ رحصہاہء ںیم ےب رسہو  آہب  وہاہدہہ ےک رمہہاہہ ےب  اہس یک  اہی وصعمہم ےچب وک  رہےہ ےھتہ۔ رھپ  اہاس ر  ہاشہت ےس 

اھتہ۔ ہن  اہاحہن  وکہی مک  اہرہاہمی ےک ےئل یھب  وہا اعشہر رضحہت  ابہپ  وبہڑہے  ہنک 
َجاِعلَُک لِلّنَاِس ِاَماًما ہےک اطخہب  اہہل اعتہٰی ے آہپ وک  اہوہر دصہق و افص ےک اسہھ زگہرہے وت  وہا  اہرہاہمی اہل  اہاحہن ےھت نج ےس رضحہت  وہہ  اہوہر ہی  وہہ رہابہایہں ںیھت  ہہی 
اہم اہی اہل رہےک آہپ وک ہشیمہ ےک ےئل َاہر ر دہا زین رفہاہا  دہرہوہد رشہف ںیم آہپؑ ا  اہرہاہمی ےک اسہھ وجہڑ ر زین  اہوہر اہتّ ہملسم یسیج رتہبہن ُاہتّ یک تبسن رضحہت  ہےس وہاہزہا 
رہم رہا  دہاہاتہںی  اہیس یہ  وہا یک  اہر مہ یھب انسحہت ںیم رتہی اچہےت ںیہ وتہںی یھب آہپہےک شقن دقہم رپ ےتلچ وہہے  وہہ ہی ہک  اہوہر  اہوسہہ ہنسح ےہ  اہک  اہرہاہمیؑ ںیم  ہہک اہمتہرہے ےئل 

اہافہظ ںیم ںی اھجمسہا ےہہ: اہن  ہوہہں یہ۔ رضحہت حیسم ومہوہد ے ہی ومضمہن 
 
َ
ِابٰۡرِہۡیم وہہ یہی یھتہ۔ انچہہچ رفہاہا ےہ  اہس یک  اہرہاہمیہے وجہرہب احہل ایک  دہاھہا اجہےہ۔ہرضحہت  اہس ےک ےئل دصہق  رہاہہ ہی ےہ ہک  ہ‘ہ‘ہدخہا اعتہٰی ےک رہب احہل رہے یک 
اسہرہی  یک  اہس  اہوہر  دہای  اہاسہن  کت  بج  ےہ  اچہات  وک  ومہت  اہک  دہاھہا  اہالہص  اہوہر  دصہق  اہوہر  وہاہدہاہرہی  اسہھ  ےک  اعتہٰی  دخہا  دہاھہیہ۔  وہاہدہاہرہی  ے  سج  اہرہاہمی  وہہ  اہرہاہمی  َوّفٰۤ  ۡی  ِ اّلَ

�ہ�ہ�ہ�ہہء ہحفص�ہہ( اہرہچ  �ہ�ہ  ہ)ہاہمک  اہوہر یگنت دخہا ےک ےئل وہاہرہا رہے وک ایطہر ہن وہہ، ہی تفص دیپہا ںیہن وہ یتکسہ۔ہ”  اہوہر یتخس  اہس یک ذہت  اہوہر  اہوہر وشہوتہں رپ اپہی ریھپ دہےن وک ایطہر ہن وہ اجہوہے  ہذہوتہں 

ہاہدہاہرہہی
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�ٹ�ا رہش
ی�ش ف� 22

ہرکہم دبعہاہولہدی وہڑہاہچ اہب دیہش یک امنہز انجہزہہ و دتہنی 47

ہدج تیب اہاقہدہر ےک ےئل رہابہی رہے وہاہے اہابہب و وخہاہنی 39

ہربہاہتہ: اہوہر مہ ے اہک ذہحِ میظع ےک دبہے ُاہےس اچب ای 05

�ٹ�اہ: ‘ہریم ےس اہاتہح کتہ’30
ی�ش ہدج تیب اہاقہدہر ف�

ہدہپس اسہیس ربخہں 21

�ٹ�ا ‘ہزہنی یک رہد ےس گنس اینبہد کتہ’
ی�ش ہدج تیب اہاقہدہرہ: ف� 25

ہاہدہرہکہ: وخہش ذہاہہق ذغہاہ، دیفم دہوہاہء 40

ہاہم یٹ اہے اہرٹہلنش یک اسہاہہن اہیم اہرفہس 14

ہہب ہعمجہ: ذہحِ میظع یک ریصبہت اہرفہوہز ریسفت 09

ٹ�ا �
ی�ش ہامجہت اہدمہہی ف� 23

ہزہل 41

ہاہدہی ہحفصہ: ڑپہے ر امیبہر 42

ہاہین اہکہی اہین زہابہی 43

ہرُہی ےک وٹنیھچہں ا میظع اہاشہن اہیہ اشنہن 19

ہاہرہی ڈہکس رجہین 46

ہالہے وہاہا ےہ بس ےس ایپہرہا )ہاہالہاہت وہاہتہ(48

https://www.alislam.org/akhbar-e-ahmadiyya/
https://www.alislam.org/akhbar-e-ahmadiyya/
mailto:akhbareahmadiyya%40ahmadiyya.de%20?subject=
https://www.alislam.org/akhbar-e-ahmadiyya/


3

3041

0407 09

25 26

46 19 40

https://www.alislam.org/akhbar-e-ahmadiyya/


4

اہک  ہی  دہا رہے ںیہہ۔ ًانیقی  زجہا  وہاہولہں وک  اہی رہح مہ یکین رہے  وپہرہی ر اکچ ےہہ۔ ًانیقی  رہؤہا  اہین  وُت  ہًانیقی 
ایہ۔ ُاہےس اچب  دبہے  ذہِح میظع ےک  اہک  اہوہر مہ ے  آہزہاہش یھتہ۔  ہتہ یلھک یلھک 

رہاھہ۔ ابہی  ذہرِہری  ا  اہس  وہاہولہں ںیم  آہے  ہاہوہر مہ ے دعب ںیم 

ہ:�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہ( فّٰ�ت ہ)ہالّصٰ

۞  ُ
ۡ

ُمِبی
ۡ
ال ُؤا  ٓـٰ َبل

ۡ
ال لَُہَو  ٰہَذا  ِاّنَ   ۞  َ

ۡ
ُمۡحِسِنی

ۡ
ال ِانَّا َکٰذلَِک نَۡجِزی  ۡءیَا  الّرُ قَۡت  قَۡدَصّدَ

۞ ِخِریَۡن  ٰ ۡ
ِف ال َعلَۡیِہ  َنا 

ۡ
ک

َ
َوتَر  ۞ َعِظۡیٍم  ِبِذبٍۡح  َوفََدیٰۡنُہ 

اَُماَمَۃ  اَبَا  َسِمْعُت  قَاَل  َعاِمٍر  بُْن  لُْقَماُن  ثََنا  َحّدَ ُج 
َ

َفر
ْ
ثََناال َحّدَ اَبُوالّنََضِر  ثََنا  َحّدَ

ی 
َ

 َوبُْشر
َ
ِابراِہیم اَِب  دَْعَوۃُ  قَاَل  اَْمِرَک  بَْدِء  ُل  اَّوَ َماَکاَن  اہلِل   َ نَِبّ یَا  ُت 

ْ
قُل قَاَل 

اِم۔ الّشَ ِمْنَہا قُْصوُر  اََضاءْت  ِمْنَہا نُوٌر  ُج 
ُ
اَنَُّہ یَْخر ی  اُّمِ َوَراَْت  ِعیَسی 

ا  آہپ  یبنہ!  ےک  اہہل  اہے  ایک  رعہض  ںیم  رہاسہت  ابہرہاہِہ  ے  ںیم  رہہب  اہک  ہک  ےہ  رہوہی  ےس  اہاہہؓ  ہرضحہت 
وہاہدہہ  ریہی  اہوہر  اشہرہت  یک  ٰیسیعؑ  رضحہت  اہوہر  دہا  یک  اہرہاہمیؑ  رضحہت  ابہپ  ریہے  رفہاہا  ے  یبنؑ  ےہہ؟  ایک  ہآہاہز 

وہہےئہ۔ رہوہن  الحمہت  ےک  اہم  ےس  سج  الکنہ۔  ُ�وہر 
ن
� اہک  ےس  ںیم  اہن  ہک  دہاھ  ہے 

اہدم نب لبنحؒ رتمہمہ( �د 
ہ)مُ��ن

اھتہ،  وبہا  رپ  وطہر  یفخم  اہوہر  اھت  وبہا  جیب  ا  رہابہی  سج  ے  اہرہاہمیؑ  رضحہت  ہک  اھت  ہی  ّرِس  ڑبہا  ںیم  دہن  اہس  ہدہرہتقی 
ذہح رہے  ےک  ےٹ  اہےن  اہرہاہمیہے  رضحہت  دہاھہےہ۔  تیھک  ہلاہے  ےکل�ہل� ُاہس  ے  ہآہرضہتملسو هيلع هللا ىلص 
ا  دخہا  نت  ہمہ  اہاسہن  ہک  اھت  اہاہرہہ  یہی  رپ  وطہر  یفخم  ںیم  اہس  ایکہ۔  ہن  دہرہغ  ںیم  لیمعت  یک  مکح  ےک  دخہاہاعتہٰی  ہںیم 
رظن  فیفخ  یھب  وخہن  ا  اہزہا  و  اہرہاب  اہےن  اہوہاہدہ،  اہین  اجہنہ،  اہین  یک  ُاہس  اسہےن  ےک  مکح  ےک  دخہا  اہوہر  ہوہہاجہے 
وہہیہ۔  رہابہی  ےھتہ،ہیس  ومنہہن  اہل  ا  دہاہت  اپہک  اہک  رہ  وج  ںیم  زہاہہن  ےک  رہوسہل اہہلملسو هيلع هللا ىلص  ہآہوہےہ۔ 
ابہوپہں وک  اہےن  اہےن وچبہں وکہ، وٹیبہں ے  ابہوپہں ے  دہاہں ہہب ںیلکنہ۔  ہوخہوہں ےس لگنج رھب ےئہ۔ وہا وُخہن یک 
اجہوہںہ،  اہوہر ڑکٹہے ڑکٹہے یھب ےیک  رہاہہ ںیم ہمیق ہمیق  اہوہر دخہا یک  اہالہم  وہہ وخہش وہہے ےھت ہک  اہوہر  ہلت ایکہ۔ 

ےہہ۔ رہاہت  یک  اہن  ہوت 
ہ)ہوفہاہت دل �ہ ہحفص �ہ�ہ�ہہ، اہڈہنش �ہ�ہ�ہ�ہہءہ(
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ہرّبہاہت

ہدیسہاہرضحہت حیسم ومہوہد رفہاہے ںیہ
اہےن  ی ہک  اہہھ ںیم رھچہی  اہےن  اہس ے  آہاہ۔  اہالہء  ڑبہا  رپ اسیک  اہرہاہمیؑ  ہدہوھ رضحہت 
دہا رگم  اہین رہف ےس ریھپ  اہےن ےٹ یک رہدہاہن رپ  اہس رھچہی وک  اہوہر  ہےٹ وکہذہح رہے 
بت  ایہ۔  اچب  یھب  وک  ےٹ  ے  دخہاہاعتہٰی  اہوہر  وہہاہ۔  اپہس  ںیم  اہاحہن  اہرہاہمی  اھتہ۔  رکبہا  ہآہے 
ا  رہاھ ہی دخہاہاعتہٰی  اہین رہف ےس وکہی رفہق ہن  ُاہس ے  اہرہاہمی رپ وخہش وہہا ہک  ہدخہاہاعتہٰی 
اہس وک اہدہق  وہاہےط  اہس  دہا اھتہ۔  ذہح ر  اہس وک  اہرہاہمی ے  وہرہہن  ہلض اھت ہک اٹیب چب ایگ 
آہامہن  وت  اہرہاہمیؑ  اہے  ہک  رفہاہا  ے  دخہا اعتہٰی  ہک  ےہ  اھکل  ںیم  وتہرہت  اہوہر  المہ۔  اطخہب  ہا 
اہوہاہد یھب ہن ینگ  اہی رہح ریتہی  اہن وک نگ اتکس ےہہ۔  ہےک اتہرہوہں یک رہف رظن ر ایک وت 
ہاجہے یہ۔ وھتہڑہے ےس وہت یک فیلکت یھت وہہ وت ذگہر یئگہ۔ اہس ےک ہجیتن ںیم سک دقہر اہاعہم 
اہرہاہمی ا رفہزہد ےتہک  اہےن آہپ وک  اہوقہاہم  دہرگ  اہوہر  اہوہر وہیہد  اہوہر رہش  دہاہت  ہالمہ۔ آہج امتہم اس 

�ہ�ہ�ہہ( �ہ�ہ�ہہ،  ہ)ہوفہاہت دل مجنپ ہحفص  ہںیہہ۔ 

ہرضحہت ۃفیلخہاہحیس اہاثہیہرفہاہے ںیہ
اہوہرہابہین  رُپہزغ  ہکلب  یھتہ۔  ںیہن  اہوہرہوہایہہن  اہامہہن  رہابہی  ہی  اطمہق  ےک  رشتہح  ہرہآہی 
اہس  ذہرہہع  اہلیعؑ ےک  اہوہرہاہب یھب  اہاھہرہیہ ےہہ۔  اہدہہ  دہای  آہج کت  ہرہابہی یھت سج ےس 
اہم دنلب ایکہاجہاہےہہ۔ انچہہچ اہوھ ںہآہدہی جح ےک  وہاہد ا  و ایگہہ لگنج ںیم دخہاہے  ہےبہآہب 
آہوہاہز  اہوہرہاہن ںیم ےس رہ صخش دنلب  زہرہع ںیم عمج وہہے ںیہہ۔  ذہی  وہاہدہی ریغ  اہس  ہومہہع رپ 
ریہے  اہے  ینعی  لَّبَْیَکہ۔  لََک  َلَشِریَْک  ْیَک  لَّبَ  َ ُھّ

ٰ
اَلّل ْیَک  لَّبَ ہک  اتہکہےہ  ہےس 

ریتہاہوکہی  وہہںہ۔  احہر  ںیم  ہک  اھت  اہک  ے  اہرہاہمیؑ  ہک  رہح  سج  وہہںہ۔  احہر  ہدخہاہںیم 
ہرشہک ںیہنہ۔ ریتہے وسہاہوکہی وبعمہد ںیہنہ۔ ںیم ریتہی وتہدی وک الیھپہے ےک ےئل احہر وہہا 

ٰ�ب نیبمہ(
ک�ت یف  اہا  وہاہاہرہض  اہامہء  یف  ب�تا  �

ا�ئ وہاہن  آہت  زہر  �ہ  ہوہہںہ۔ہ)ہریسفت ریبکہدل 

ہرضحہت ۃفیلخہاہحیس اہاہّوہلہرفہاہے ںیہ
اہین  المہ۔  دہوھ سک دقہر  اہس ا لھپ  ڑبہی یھت رھپ  رہابہی ینتک  اہرہاہمی یک  ہرضحہت 
اہرہاہمی  رضحہت  یھت  وہہیتکس  اہوہل  یک  سج  رپ  انب  یک  وخہاہب  اہک  ںیم  اہاہم  آہرہی  ےک  ہرم 
رہایہ۔  ابہزجہم  زہم  ا  رہے  ذہح  وک  ےٹ  وجہاہن  ےئل  ےک  اہاہہر  ےک  ولخہص  اہےن  ہے 
لسن  اہی  یتکسہ۔  آ  ںیہن  یھب  ںیم  امہر  وہہ  ہک  ڑبہاہا  دقہر  سک  وک  لسن  یک  اہس  ے  دخہا  ہرھپ 
لک  وج  اجیھب  رہےک  رہوسہل  اخہم اہنیی  رہوسہل  اہاشہن  میظع  دمہرہوسہل اہہلملسو هيلع هللا ىلصہاس  ہںیم 
اہوہایہءہاہہل وہہے وج ینب اہرسہاہلی  ہاہایہء ےس اہلض ریھٹہا سج یک اہت ںیم زہہاہرہوہں زہہاہر 
�یل ےھت اہوہر اہوھہں اہھ ابہدہاہہ وہہےہ۔ اہیہں کت ہک حیسم ومہوہد وج اخہم اہافلہء 

ہےک اہایہء ےک م�ش
�ہ�ہ�ہ�ہہء ہحفص�ہہ( �ہ�ہ؍ہرفہوہرہی  �ہ  ہ)ہاہمک ربمن�ہ دل  اہت ںیم دیپہا وہہاہ۔  اہی  وہہ یھب  ہریھٹہاہا ایگ ےہ 

ہرضحہت ۃفیلخہاہحیس اہاثہث ہرفہاہے ںیہ
رفہاہن ےک اسہےن  اہہل اعتہٰی ےک  اہےس ےچب اطع وہہں وج  آہپ وک  دہا یہی یھت ہک  ہآہپ یک 
ےچین  ےک  رھچہی  رہدہںی  یک  اجہوہرہوہں  ابہی  رہح  سج  دہں  رہھ  رہدہںی  اہین  رہح  ہاہی 
اہس ےئل  اہین تین ںیم صلخم ےھتہ۔  اہوہر  اہس دہع ںیم ہتخپ  آہپ  اہوہر وچہہک  اجہی ںیہ  ہرہیھ 
اسہل یک  )ہایہی  ڑبہاہے یک رم  اچہاہہ۔  اقہم رہا  اہک ومنہہن  ذہرہہع  آہپ ےک  ہاہہل اعتہٰی ے 
وخہاہش یک یئگ  اہس ےچب یک  وہہا سج رغہض ےک ےئل  اہہں الہپ ہچب دیپہا  آہپ ےک  ہرمہ( ںیم 
اہےن  ے  آہپ  یہ  ےس  دہن  ےلہپ  ہکلب  ےھتہ۔  ںیہن  اہرہاہمیہوھہے  رضحہت  اہےس  ہیھتہ، 
رہاہہ  یک  دخہاہاعتہٰی  زہدہی  اہین  ے  اہس  ہک  یک  رشہوہع  ںیم  رہگ  اہےس  رتہتیب  یک  ےچب  ہاہس 
اہاہہی رہابہی آہپ  اہک  اہہل اعتہٰی ے  اہوہر بج ذہح میظع ا وہت آہا ینعی  ہںیم وہف یک یھت 
اہک ےب اثمہل ومنہہن اقہم  اہوہر وصخہا آہپ یک لسن ےک ےئل  دہای ےک ےئل  ہےس ینیل اچہیہہ۔ ا 

�ہ�ہ�ہہ( ص  �ہ�ہ  دل  اہر  ہ)ہابہت  ہوہہاجہےہ۔ 

ہرضحہت ۃفیلخہاہحیس اہاخہسہرفہاہے ںیہ
اہی لسن ںیم ےس اہک میظع اہاشہن یبن وعبمہث  ہاہہل اعتہٰی ے ہن رہف اضہع ںیہن ایک ہکلب 
چنہپ  کت  دخہا  ریغب  ڑکپہے  دہاہن  ا  اہس  وج  ںیہن  وکہی  اہب  اہوہر  الہکہاہ۔  اہاہایہء  اخہم  وج  ہرفہاہا 
ڑبہھ  اہوہر ولہپہں ےس  رفہاہے  اقہم  اہٰیل ایعمہر  وہہ  رہابہی ےک  اہس یبن ے یھب  اہوہر رھپ  ہےکہ۔ 
آہرہی ےحمل کت  زہدہی ےک  اہک لسلست ےس  اہوہر  رفہاہے  اقہم  اہٰیل ایعمہر  رہابہویہں ےک  ہر 
ومنہے  ےک  سج  یھت  ذہحِ میظع  ہی  وت  ےئہ۔  ےلچ  رفہاہے  اقہم  ایعمہر  اہٰیل  ےک  ہرہابہویہں 
اہوہر نج یک لسن ںیم ےس وہہ  ہدہاھہے ےک ےئل رضحہت اہامہلیہیک اجہن یھب یشخب یئگ یھت 
اہوہر یہی ںیہن ہکلب آہپ یک وقہت دقہہی ےس آہپ ےک احصہہ  وہاہا دیپہا وہہا  ہمیظع رہابہی رہے 

اقہم وہہے ےلچ ےئہ۔ رہابہایہں رہے ےلچ اجہے ےک ایعمہر  ہںیم یھب لسلست ےس 
ہ)ہاہلض اہرٹہلنش �ہ�ہ ونجہرہی �ہ�ہ�ہ�ہ ص �ہ�ہہ(

اہرہاہعہرفہاہے ںیہ ہرضحہت ۃفیلخہاہحیس 
اھت  ڑبہا میظع  وہہ رکبہا  رہاہد ںیہن ہک  ہی  رہہزگ  َعِظۡیٍم ےس  ِبِذبٍۡح  َوفََدیٰۡنُہ  اہیہں  ہس 
رہابہویہں  دمہرہوسہل اہہلملسو هيلع هللا ىلصہیک  وہہ  ےہ  رہاہد  اچبہاہ۔  وک  اہامہلی  ے  مہ  ذہرہےع  ےک  ہسج 
وہاہی ولسنہں ںیم  اہک ںیہن ڑکنیسہوہں زہہاہرہوہں ہکلب آہدنہہ آہے  دہوہر ڑبہا میظع ےہ سج ںیم  ہا 
ے  رہں  شیپ  رہدہںی  اہین  رہح  یک  اہامہلی  اہاسہن  رہوہڑہوہں  اہوھہں  کت  ایقہت  ہیھب 
وہہ ذہح میظع  اہن ا وخہن زہنی ںیم اہبہا اجہے اہ۔ ہی  اہن یک رہدہںی وبقہل یک اجہںی یہ،  ہاہوہر 
اہک  اہہی ینب ےہہ۔  اہوہر زجہاہ، نینسحم یک زج  اہاہرہہ رفہاہرہیہ ےہ  ہےہ سج یک رہف یھب آہت 
اہک  ا  رہابہویہں  ےس  اہن  ے  اہہل اعتہٰی  وت  وہہے  آہاہدہہ  اہرہاہمیؑ  رضحہت  رپ  رہابہی  یک  ہےٹ 

دہاہ۔ رفہا  اجہرہی  وہاہا ہلسلس  ا ایقہت ہن متخ وہہے  دہاہ،  رفہا  اجہرہی  ہہلسلس 
ہ)ہابہت دیعہن ہب دیعہاہاہہی �ہ�ہ اہرپہل �ہ�ہ�ہ�ہ ص �ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہ(

ہاہوہر مہ ے اہک ذہحِ میظع ےک دبہے ُاہےس اچب ای
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ہ)ہدہرہنیہ۔ ‘ہری اہدم رشہف اہدم اہوہر ابمہرہہک یک آہنیہ’ہ(

آہؤہں ےس  رہاہوہہں  کِ�ن  ںیم  وُکہہ  ہرتہے 
اپہؤہں وک  ھجت  ےس  سج  ےہ  ایک  دخہت  ہوہہ 

اجہؤہں اچنیھک  ےس  سج  ہک  ےہ  ہتبحم 
الجہؤہں ےس  سج  وُخہدہی  ےہ  ہدخہاہی 

اتبہؤہں وک  سک  ایک  زیچ  ہتبحم 
انسہؤہں وک  سک  ےہ  رہاہز  ایک  ہوہا 

اپھچہؤہں ویکہرک  اہب  وک  آہدہی  ِاہس  ہںی 
ُاہڑہاہؤہں اہین  اخہک  ہک  رتہب  ہیہی 

اہدہی دہایہے  اہکہں  اہوہر  مہ  ہاہکہں 
ََعاِدْی

ْ
ال اَْخَزی  ْی  ِ اّلَ فَُسْبَحاَن 
اگلہوہے دہل  وج  ےس  اپہک  ُاہس  ہوکہی 

اپہوہے وک  ُاہس  بت  وک  آہپ  اپہک  ہرہے 
اجہوہے ںیم  زہدہوہں  وہیہ  ےہ  رہا  ہوج 

الجہوہے رُمہدہے  وہیہ  ےہ  اتلج  ہوج 
اھہوہے ریغ  بک  ا  ُدہوہر  ےہ  ہرمث 

آہوہے ہن  ےچین  وہہ  وک  ُاہوہرپ  ہول 
اہوہے وکہن  ےہ  اہنہں  اہدہر  ہاہنہں 

ُاہاھہوہے ومہی  وہہ  قشع  ہرغہقِ 
دہاھہوہے رہتم  یتسین  دہےھ  ہوہہ 

اھبہوہے وک  ُاہس  بک  رہوہی  وخہد  اہوہر  ہوخہدہی 
دہی دخہا  اہے  َدہوہت  ہی  ے  وت  ہےھ 

ََعاِدْی
ْ

ال اَْخَزی  ْی  ِ اّلَ فَُسْبَحاَن 

ہرتہے وُکہہ ںیم کِ�ن رہاہوہہں ےس آہؤہں
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ہرضحہت ۃفیلخہاہحیس اہاخہسہیک زہابہن ابمہرہک ےس

رفہاہاہ: اہرہاہد رہے وہہے  اسہل دیعہاہاہیح ا ہب  اہومہنیہے زگہہت  اہری  ہرضحہت 
وہت ےک رفہق ےک اسہھ ضعب ہگج لک یھب انہںی ےہ۔  اہوہر  رہےہ ںیہ  آہج ان  اہےس ڑبہے وشہق ےس  دہای ںیم  وہہ دیع وج رہابہی یک دیع الہکہی ےہہ۔ امتہم املسمہن  ہآہج دیعہاہاہیح ےہہ۔ 
رہابہی یک دیع وک  اہس  اہالہم ےس  اہدتہاہے  وہہا اھت املسمہن  زہاہد رعہہ ےلہپ  زہہاہر اسہل ےس یھب  اچہر  رہےن ےک ےیل وج  اہزہہ  اہد وک  وہاہےعہیک  اہس  ا  رہےن ےک ےیل  اہزہہ  اہد وک  رہابہی یک  ہاہس 
اہےس  اہہں ےب کش  وہہی ےہہ۔  ہن  وہہی  وہاہع ںیہن  وکہی یمک  اہد ںیم  اہس یک  اہوہر  اہتی  رہابہی یک  اہس  دہل ںیم  اہک ومہن ےک  ابہوہوجہد  اہانت رعہہ زگہرہے ےک  اہوہر  رہےہ ںیہ  آ  ہانہے ےلچ 
اہاہہر ےک  اہوہر وخہی ےک  اہےس انہے ںیہہ۔ وج رہف دہاھہوہے  اہوہر  اہاظہر رہے ںیہ  اہس ا  اہس دیع وک اہد رہےت ںیہہ،  اہک وخہی یک رقتہب ےک وطہر رپ  ہےبہامہر ولہگ وہہں ے وج رہف 
اہد  اہس رہح  اہوہر  رہات ےہ  اہد  رہوہح وک  رہابہی یک  اہس  اہوہر  رہات ےہ  اہد  اہتی وک  رہابہی یک  اہس  رہات ےہہ،  اہد  رہابہی وک  اہک  اہک ومہن  رہابہایہں یھب رہے ںیہ نک  اجہوہرہوہں یک  ہےیل 
اہین  اہاسہن  دہات ےہہ۔ ومعہًا  ابہپ ےٹ ے زہہاہرہوہں اسہل ےلہپ ایک اھت ذجہابہی ر  اہاہہر  وہاہہع سج ا  دہل وک ہی رہابہی ا  اہک ومہن ےک  اہس ا قح ےہہ۔  اہوہر  اہد رہان اچہےی  ہرہات ےہ سج رہح 
وہاہےعہوک  اہس  اجہا ےہہ۔ نک  دہای ںیم رصمہوہف وہ  اہوہر فیلکت ےس ںیم زگہرہا اھتہ، رھپ  رہات ہک سک مغ  اہد ںیہن  اجہا ےہہ،  اہس مغ ا فیلکت ےس ےنلکن ےک ھچک رعہے دعب وھہل  ا مغ  ہںیفی 
اہک ومہن ےک ےیلہ،  رفہا ر  دہاہت  رہےن یک  اہس ایعمہر وک ہشیمہ اسہےن  اہک ومہن وک  اہوہر رھپ  دہا  رفہا  اقہم  اہک ایعمہر ہشیمہ ےک ےیل  ا  ہاہہل اعتہٰی ے رہآہن رہم ںیم وفحمہظ رہےک رہابہی 

اجہا ےہہ۔ دہل ذجہابہت ےس رھب  وغہر رہے ںیہ وت  اہس رپ  وہاہہع وک ےتنس ںیہ  اہس  آہج یھب بج مہ  اہٰیل ایعمہر ےہ ہک  دہی ےہہ۔ ایک  اقہم ر  ا ایقہت  اہد  اہس یک  ہاہک املسمہن ےک ےیل 
اہہل اعتہٰی یک رہف ےس  اہےس  اجہی ےہ وت  اہس ےک رہب وہ  ا  وّہے اسہل یک  وہت  اہس  اہس یک رم یھب  اہوہر  اہوہاہد اطع وہہی ےہ  ڑبہاہے ںیم  اہک صخش وک  ابہت ںیہن ہک  ہہی وکہی ومعمہی 
رہاض  اہہل اعتہٰی یک  اجہا ےہہ۔ س  ذہح رہے ےک ےیل ایہر وہ  اہولہے ےٹ وک  اہےن  وہہ  اہس ےک اہرہہی ین ےتیل وہہے  اہس مکح رپ  اہوہر  دہو  ذہح ر  اہےن ڑلہےک وک  ہوخہاہب ںیم مکح وہہا ےہ ہک 
اہوہر  اہس ڑلہےک وک اٹل ر رھپ رھچہی ریھپہے وک ایہر وہہےئہ۔  اہرہاہمی ا ہک اہس مکح وک نس ےک  اہٰیل اقمہم ےہ رضحہت  اہٰیل ایعمہر ےہہ، ایک یہ  ہاہوہر مکح ےک آہے رس میلست مخ رہے ا ہی ایک یہ 
ابہوہوجہد  اہس ےٹ ے یھب ہچب وہہے ےک  اہٰیل اقمہم رپ اچنہپ وہہا اھت ہکلب  اہہل اعتہٰی ےک رہب ےک  وہہ  ابہپ وج اھت  رہوہاحہی اقمہم اھتہ،  اہک  اہس ا  اہس رہابہی ےک ےیل ایہر ںیہن وہہا ہک  ابہپ یہ  ہرھپ 
اہس ےچب  اہوہر  اہہل اعتہٰی ے رہآہن رہم ںیم وفحمہظ ر ای  اہس ےچب ےک وجہاہب وک یھب  اجہؤہں وت ںیم احہر وہہںہ۔  ذہح ایک  اہہل اعتہٰی ا مکح ےہ ہک ںیم  اہر  ابہت وک میلست ر ای ہک کیھٹ ےہ  ہاہس 

ِاۡن َشٓاَء اہللُ   ۤ َسَتِجُدِنۡ وہیہ رہ۔  ابہپہ! وج ھچک دخہا اتہک ےہ  ہاہے ریہے  ہ)ہاہاصہاہتہ:�ہ�ہ�ہہ(  یَۡن  ِبِ ِمَن الّصٰ ِاۡن َشٓاَء اہللُ   ۤ  َسَتِجُدِنۡ
ُ
 َما تُۡؤَمر

ۡ
َعل

ۡ
یٰۤاَبَِت اف ہا ہی وجہاہب ہک 

اہ۔ دہےھ  وہاہا  اہوہر ربص رہے  وہاہا  رہےن  اقہم  اہامہن رپ  اہےن  اہہل اعتہٰی ےھ  اہء  اہن  وت  یَۡنہ۔  ِبِ الّصٰ ِمَن 

ہاہک میظع رہابہی یک اہد
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ہی  ہک  ایگ  اتب  یھب  وک  وہوجہاہوہں  اہوہر  ایگ  نب  اثمہل  اہک  یھب  وجہاہب  ہی  ےیل  ےک  وہاہولہں  اہے  اہامہن  اہل  رپ  اہہل اعتہٰی  اہوہر  وہاہولہں  دہےن  رہابہی  ےس  وخہی  اہوہر  وہاہولہں  دہےن  ہرہابہی 
وہہ۔  وجہاہب ےس اتمہر ہن  اہس  وغہر رہں وت وکہن ےہ وج  اہر مہ  اہوہر ایعمہرہ۔ س  وجہاہب  وہاہولہں ےک  رہےن  ایہر  رہابہی ےک ےیل  اہوہر  وہاہولہں  رہےن  اہامہن  اہل  ہوہہے اچہںی دخہاہاعتہٰی رپ 
اہوہر  ںیہ  ےتنس  وہاہاعہت  ہی  مہ  بج  ًانیقی  س  ےہ۔  ےچب  اہک  یک  اقہم  اثمہل  ےیل  ےک  وہوجہاہوہں  اہوہر  وچبہں  ےہ۔  وبہڑہے  اسہہ  وّہے  یک  اقہم  اثمہل  یک  دہےن  رہابہی  ےیل  ےک  ہوبہڑہوہں 
اہس دہع  اہےن  اہس ےک اسہھ  اہانت یہ اہیف ںیہن ےہ ہکلب ںی  اہرث یک آہںیھ آہوسہؤہں ےس رھب اجہی ںیہ رگم امہہرہے ےیل رہف  ہڑپہےت ںیہ وت بس ذجہابہت ےس ربلہز وہ اجہے ںیہہ۔ 

ےہہ۔ رہوہرہت  یک  ےنیل  اجہزہہ  یھب  ا  اہس  ا  رہوہہں  ایہر  ےیل  ےک  رہابہی  رہ  ہہک 
اٹل ر  اہےس  اجہا ںیہن ہکلب ًالمع  وہ  ایہر  رہات ےہ ہکلب رہف  اہتی  زہاہدہہ  َاہوہر یھب  احلہظ ےس  اہس  اجہا  وہ  ایہر  رپ  اہہل اعتہٰی ےک مکح  رہابہی ےک ےیل  اہےن ےٹ یک  ا  اہرہاہمی  ہرضحہت 
دہنم  ہک  اھت  ںیہن  رہدہاہت  اھتہ،  وہہا  رھبہا  ےس  رنہی  یھب  ےیل  ےک  دہونہں  دہل  ا  اہن  ںیہ  دہےتھ  وک  تعیبط  رنہم  یک  اہرہاہمی  رضحہت  مہ  بج  ہک  دہان  رہھ  رھچہی  رپ  رہدہن  یک  ہاہس 
ےک  اہرہاہمیؑ  اہوہر رضحہت  ای  رہآہن رہم ںیم وفحمہظ ر  دہے ر  رہاہر  اخہص تفص  اہرہاہمی یک  اہہل اعتہٰی ے یھب رضحہت  اہاس ایعمہر اھت ہک ےسج  ا  دہی  رنہم  اہس  اہوہر  وہ  ہوک یھب فیلکت 
ًہدیپہا  انیقی  اہ؟  وہ  وہہا  ہن  دیپہا  دہرہد  ےیل  ےک  ےٹ  ںیم  دہل  ےک  اہن  ایک  وت  یھت  احہت  ہی  بج  اہوہر  اھت  وہہا  رھبہا  ےس  رہم  دہل  اھتہ،  دہل  رنہم  تہ  اھتہ،  ہاہہٌ  َأہّوَ اہوہر  میلحٌ  وہہ  ہک  رفہاہا  ںیم  ہابہرہے 
دہوہرسہوہں  اہںیہن  ے  زیچ  اہس  اہوہر  ای  ر  ّدقمہم  رپ  زیچ  رہ  وک  تبحم  اہوہر  رہاض  یک  اہہل اعتہٰی  رہف  ے  اہوہہں  ر  رہھ  رہف  اہک  وک  تبحم  اہوہر  دہرہد  ذہاہی  اہس  اہےن  وہت  اہس  نک  ا  وہ  ہوہہا 
ںیجیھب  دہرہوہد  ملسو هيلع هللا ىلصہرپ  آہرضہت  املسمہن  بج  اہایقہت  ےس  وہہ  یک  سج  ےہ  ایعمہر  ہی  ا  دہےن  رہابہی  اہوہر  تبحم  اہوہر  وہا  ےس  اہہل اعتہٰی  اہوہر  ےہ  اہایہز  یہی  اہوہر  دہا  ر  یھب  اتممہز  رھپ  ہےس 

اہ۔ وہ  رہوہر  ذہر  یھب  ا  اہرہاہمی  رضحہت  وت  ہے 
اہوہر  وہہے  ایہر  ےیل  ےک  رہابہی  یھب  اہامہلی  رضحہت  اسہھ  ےک  وخہی  دہی  ےہ  اتبہا  ںی  رہآہن رہم  ہک  اس  ہکلب  ےہ  ںیہن  رہابہی  یک  اہرہاہمی  رضحہت  ہی  رہف  ہاہوہر 
تبحم  ےس  دخہاہاعتہٰی  اہںیہن  ہک  ےیل  اہس  ؟  وہہے  ایہر  ےیل  ےک  رہابہی  اہس  ویکہں  وہہ  ایگہ۔  ر  اتممہز  ایعمہر  ا  رہابہی  ہی  یک  اہن  ےس  دہوہرسہوہں  یھب  وک  اہن  اہوہر  ےہ  اکچ  وہ  اہیھب  ذہر  ا  ہاہس 
بج  مہ  س  یھبہ۔  ںیم  ےٹ  اہوہر  یھب  ںیم  ابہپ  ےہہ،  ومہبج  ا  رتہی  امہہرہی  رہابہی  ہی  ہک  وہہا  دیپہا  ذجہہ  ہی  ےس  وہہ  یک  اہدہرہاہک  اہس  اہدہر  ےک  اہن  اھتہ۔  وہہا  احہل  اہدہرہاہک  اخہص  ہا 
اہک  وہاہےعہا وصتہر  اہس  ذہن ںیم  امہہرہے  اہس ےیل ہک  وت  آہی ےہ  آہوھہں ںیم یمن  امہہرہی  اہوہر  وہہے ںیہ  ذجہابہی  وہاہاعہت نس ر  اہامہلی ےک  اہوہر رضحہت  ہرضحہت اہرہاہمی 
اہن وک  وہت  اہس  وہت اھتہ۔  اہس  دہل ںیم  اہرہاہمی ےک  اہس تیفیک وک ہن اپ ںیکس وج رضحہت  اہوہر  اہس ایعمہر  دہل  اہرثہت ےک  دہات ےہ نک اہد مہ ںیم ےس  ہذجہابہی تیفیک دیپہا ر 
اطع  رہب  ا  وبحمہب  ریہے  اہ،  دخہا  ریہے  ےھ  ےہہ۔  رہاہ  ل  ایک  ےھ  وہض  ےک  اہس  اہوہر  ےہ  اہیگ  رہابہی  اہک  ےس  ھجم  ر  نچ  ےیل  اہےن  ےھ  ے  اہہل اعتہٰی  ہک  ہی  رہف  وت  اھت  ہایہل 
وہاہا اجہات ےہ  دہرہوہد ڑپہےن  وہاہا اجہات ےہہ، رہ  اہوہر رھپ ہی رہف وسہچ یہ ںیہن یھت ہکلب رہ املسمہن اجہاتہےہہ، رہ رہآہن ڑپہےن  رہاہ ےہ  رہاہ ےہہ۔ ہی وسہچ یھت ہک دخہاہاعتہٰی ریہے رہب وہ  ہوہ 
اہرہاہمی ے  اہس ےیل ہک رضحہت  دہا  انب  اشنہن  اہایہزہی  اہک  اہہل اعتہٰی ے  وک  رہابہی  آہپ یک  دہاہ۔  اہر ر  اہوہر ایقہت کت ےک ےیل  رہاھ  اہد  وک  رہابہی  اہس  دخہاہاعتہٰی ے  ہہک 
رہاہ  دہے  رہابہی  یک  ےٹ  اہےن  ںیم  ہک  ںیہن  اہاسہن  ریہا  ےہہ۔  انچ  ےھ  ےیل  ےک  رہابہی  اہس  ے  دخہاہاعتہٰی  ہک  ای  ر  اہب  وک  اہاسہن  اہس  ےک  اہہل اعتہٰی  رپ  ذجہابہت  ےک  مغ  اہوہر  دہرہد  ہاہےن 
رہابہی  اہاسہنہ۔  ا  اہہل اعتہٰی  رہابہی ےک ےیل انچہ۔ ہی ےہ  اہس  اہوہر ریہے ےٹ وک  ایہر ےہ ہکلب ہی ہک ےھ  رہابہی ےک ےیل  اخہر  اہہل اعتہٰی یک  وہہ  اہاسہن ںیہن ہک  ا ریہے ےٹ ا وکہی  ہوہہں 
رہ  بج  مہ  س  اھجمسہ۔  اقہل  ےک  دہےن  رہابہی  اہس  ےھ  ے  اہس  ہک  ےہ  اہاسہن  ا  دخہاہاعتہٰی  ہکلب  ںیہن  تقی  وکہی  یک  رہابہی  ریہی  ہک  ایک  احہوہی  رپ  دہاہغ  و  دہل  وک  وسہچ  اہس  ہرہےک 
اہہل اعتہٰی  ہی  امہہرہی رہابہی یک وکہی تیثیح ںیہن ےہہ۔  احہوہی رہے یک وکہش رہی اچہےی ہک  دہاہغ رپ  و  دہل  اہےن  اہس وسہچ وک  رہےن ا دہع رہے ںیہ وت ںی یھب  ایہر  ہرہابہی ےک ےیل 
یھب  ھچک  رپ  اقمہےل  ےک  رہابہی  اہس  یک  رہابہویہں  امہہرہی  ہک  ےہ  یہی  یھب  تقی  اہوہر  وہ  اطع  رہب  ا  دخہاہاعتہٰی  ںیم  ےجیتن  ےک  اہس  اہوہر  ے  رہابہی  وکہی  ےس  مہ  اہر  وہہ  ہک  ےہ  اہاسہن  ہا 
لمع رہے  اس یھب  ذہرہا  رپ  دہع  دہای رپ ّدقمہم رہے ےک  وک  دہن  اہر  وت  مہ  وہہےہ۔  ایہر  وہہ  ےیل  ا سج ےک  دہی  اہامہلی ے  اہوہر رضحہت  اہرہاہمی  ہتیثیح ںیہن ےہ وج رضحہت 
اہن یک  اہہل اعتہٰی ے  آہے ںیہ ہک سک رہح  ابہرہے ںیم  اہس  امہر وطخہط ےھ  رہےت ںیہہ۔ ےب  اہس ا رجتہہ  اہدمہی  امہر  اہاہ ںیہنہ۔ ےب  وہاہزہا ےہ ہک سج یک  اہس رہح  اہہل اعتہٰی  وت  ہںیہ 
وہہا  اہرہی ںیہن  ذجہہ  ہی  اسہرہی اثمہںی ںیہہ۔ س  اہس رہح یک تہ  اہوہر یھب  ا  اجہا ےہ  اہںیہن ل  اہرج  ا  اہس  رہابہی رہے ںیہ وت دنچ وٹنھگہں ںیم  اہی  وہاہزہاہ۔  رہابہی وک یھب  ہومعمہی 
ےیل وکہش  اہس ےک  اہوہر  وخہاہش  یک  رہب ےک وصحہل  اہہل اعتہٰی ےک  وہہں ہکلب  ہن  اہاسہوہں ےس ایضیفہب  اہوہر  ولضفہں  اہہل اعتہٰی ےک  یہ  دہہع  اہک  رہف  اچہےیہ۔  وہہا  لقتسم  ہاچہےی ہکلب 
اہوہر ہی وکہش ےہ وج رھپ آہے اجہگ اگلہی یلچ اجہی ےہہ، ویکینہں ےک  وہاہے ںیہ  وپہرہا رہےہیک وکہش رہے  اہےن دہع وک  ہزہدہی ا لقتسم ہصح نب اجہے بت مہ ہہک ےت ںیہ ہک مہ 
دخہاہاعتہٰی  ہک  ےہ  وہہا  اہدہرہاہک  یہی  یھب  وک  وچبہں  ویبہی  ےہہ۔  رہیت  اقہم  ہشیمہ  رھپ  وسہچ  یک  اپہے  رہب  ےک  اہہل اعتہٰی  اہہلہ۔  اہاہء  ِاّلا  ںیہہ۔  اجہے  ےلچ  آہے  رظن  رپ  ولسنہں  اہیل  آہے  ہاہر 

ےہہ۔ رہوہرہت  یک  لمع  اہوہر  دہاہؤہں  ےیل  ےک  رہے  دیپہا  ںیم  رھگہوہں  اہوہل  ہی  س  ےہہ۔  دصقم  ا  زہدہی  امہہرہی  اپہا  رہب  ا  اہس  اہوہر  وصحہل  ا  رہاض  ہیک 
ہ)ہہب دیعہاہاہیح رفہومہدہہ �ہ�ہ؍ہوجہاہی�ہ�ہ�ہ�ہہءہ، اہلض اہرٹہلنش �ہ�ہ وہرب �ہ�ہ�ہ�ہہءہ(
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اہہح ےک دعب وضحہر ے دنمہرہہ  وسہرہۂ  اہوہر  و وعتّہذ  �د  �ہّ
ش �
ت
�

رفہاہیہ: التہوہت  آہاہت رہہم یک  ہذہل 
 َ ٰیُبَنّ َل  قَا  

َ
ۡعی لّسَ ا َمَعُہ  بَلََغ  ا  فَلَّمَ

فَانُۡظۡر  اَۡذبَُحَک   ۤ ۡ ّنِ اَ َمَناِم 
ۡ
ِف ال اَٰری   ۤ ۡ ّنِ ِا

 
ُ
تُۡؤَمر َما   

ۡ
َعل

ۡ
اف یٰۤاَبَِت  قَاَل  تَٰریؕ  ا  َماذَ

 ۞ یَۡن ِبِ لّصٰ ا ِمَن  ہللُ  ا َء  َشٓا ۡن  ِا  ۤ ِنۡ َسَتِجُد

اَۡن  َونَادَیٰۡنُہ   ۞ ِ
ۡ

َجِبی
ۡ
لِل  ٗ َوتَّلَ اَۡسلََما   

ۤ
ا فَلَّمَ

َکٰذلَِک  ِانَّا  ۡءیَا  الّرُ قَۡت  قَۡدَصّدَ ِٰۤابٰۡرِہۡیُم۞ 
یّ

ُؤا  ٓـٰ َبل
ۡ
ال لَُہَو  ٰہَذا  ِاّنَ   ۞ َ

ۡ
ُمۡحِسِنی

ۡ
ال نَۡجِزی 

َنا 
ۡ
ک

َ
َوتَر َعِظۡیٍم۞  ِبِذبٍۡح  َوفََدیٰۡنُہ   ۞ُ

ۡ
ُمِبی

ۡ
ال

 ۞
َ
ِابٰۡرِہۡیم َعلٰۤ  َسلٌٰم  ِخِریَۡن۞  ٰ ۡ

ِف ال َعلَۡیِہ 

ِانَّٗہ ِمۡن ِعَباِدنَا   ۞َ
ۡ

ُمۡحِسِنی
ۡ
َکٰذلَِک نَۡجِزی ال

ہ:�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہ( فّٰ�ت ہ)ہالّصٰ  ۞َ
ۡ

ُمۡؤِمِنی
ۡ
ال

رفہاہاہ: ہرھپ 
ذمہاہب  دہرگ  رہق  ےک  انہے  وہتہاہر  ںیم  ہاہالہم 
یئک  رفہق  ہی  ںیہہ۔  فلتخم  ےس  رہق  ےک  ریپہوہاہرہوہں  ہےک 
رہے  وہاہح  ابہت  اہین  ے  ںیم  نک  ےہ  ےس  ہولہپہؤہں 
اہالہم ںیم یسک وہتہاہر وک  اہک ولہپ وک ای ےہہ۔  آہج  ہےک ےئل 
اہیس رقتہابہت  وہہ دہرگ  رپہدہہ وج تمکح ےہ  ہانہے ےک سِ 
ہک  ںیہ  اجہےت  بس  ہک  اس  ےہہ۔  فلتخم  ےس  الفہیف  ہیک 
تقشم  ا  رہاضمہن  دیعہاہرط  ںیہہ۔  انہے  دیعہاہرط  ےلہپ  ہمہ 
مہ  ےہہ۔  اجہی  انہی  دعب  ےک  ذگہاہرہے  ہنیہم  رھبہوپہر  ہےس 

ںیہہ۔  رہے  شیپ  رہابہی  ےس  ولہپہؤہں  یئک  اخہر  یک  ہاہہل 
ہامہہرہے امتہم وہاہس ہسمخ اہن رہابہویہں ںیم ہصح ےتیل ںیہہ، 
اہےس وھچہیٹ دیع اہک  ہاہےس دیعہاہرط ےتہک ںیہہ۔ نپچب ںیم مہ 
ان  دیعہاہاہہی  آہج  مہ  دعب  ےک  اہس  رھپ  اہوہر  ےھت  ہرہے 
نپچب  اہوہر  ےہ  اجہا  اہک  یھب  دیع  یک  رہابہویہں  ےسج  ںیہ  ہرہےہ 

ڑبہی دیع اہک رہے ےھتہ۔ اہےس  ہںیم مہ 
ہاہر وغہر رہں وت ہتپ اتلچ ےہ ہک سج ے یھب ہی اہم رہےھ 
وھچہیٹ  مہ  رہابہایہں  وج  ویکہہک  ںیہ  رہےھ  دہرہت  ابہلک  ہںیہ 
یئگ  یک  شیپ  ںیم  دیعہاہاہہی  وہہ  ںیہ  رہے  شیپ  ںیم  ہدیع 
اہس  اہوہر ومعمہی وہتی یک ںیہہ۔  ہرہابہویہں یک تبسن تہ مک 
زہدہی دخہا ےک  امتہم  اہین  رہےہ ںیہ  آہج ان  ہدیع ںیم وج مہ 
ہوضحہر شیپ رہے ا اطمہہب ایکہاجہا ےہہ۔ ھچک وہت ےک ےئل 
اہاطہت  یک  دخہاہاعتہٰی  اعہہل ںیہن ہکلب  ا  رہابہی  ذجہابہی  ہیسک 
اہان ھچک یھب ابہی ہن رہانہ،  اہس رہح اثہت دقہم رہان ہک  ہںیم 
ہرہہزیچ ا اہک دخہا وک رہاہر دہے ر اہس یک رہی ےک اسہےن 
دہیت ےہہ۔ وہہ اغیپہم وج ہی دیع ںی  دہانہ، ہی ےہ  ہرسہمیلست مخ ر 
اہس  وہہ  ےہ  ایک  التہوہت  وجہہصح  ا  رہآہن رہم  ے  ہںیم 
ڈہاہات ےہہ۔ نک رہف یہی  رہوہین  اخہص ولہپ ےس  اہک  ہرپ 
ہںیہن ہکلب ضحم اہس رظن ےس دہےنھ ےک الہوہہ اہہل اعتہٰی امہہرہی 
رضحہت  وج  اہامہلیؑ  رضحہت  بج  ہک  ےہ  رفہاہا  ہرہاہامہی 
اہس  وہہ  اخہص رم وک ےچنہپ بج  اہک  ہاہرہاہمیؑ ےک ےٹ ےھت 

اہن  وت  وہہے  اقہل  ےک  رہے  وپہرہا  وک  دصقم  ہمیظع اہاشہن 
اہس  اہرہاہمیؑ ے اہںیہن اخمہب ایکہ۔ رگم لبق  وہاہد رضحہت  ہےک 
رہا  وہاہح  ہی  ںیم  اتبہؤہں  وک  آہپ  ںیم  ابہرہہ  اہس  ںی  ہک  ہےک 
اہس آہت ا ہی رتہہم ایک ےہہ۔  ہاچہات وہہں ہک ویکہں ںی ے 
ہی  ںی  ومعہًا  ںیم  رتہاہم  اہرگہزہی  ا  اہرہدہو  ےک  ہرہآہن رہم 
ہک  ےچنہپ  وک  رم  اہس  اہامہلیؑ  رضحہت  بج  ہک  ےہ  اجہا  ہاتبہا 
رم  وہہ  ہی  وت  ےگل  دہوہڑہے  اسہھ  اسہھ  ےک  وہاہد  اہےن  ہوہہ 
ےک  ابہپ  اہےن  اہوہر  ےہ  وہہا  وھچہا  اہیھب  ہچب  بج  ےہ  ہوہہی 
فلتخم  ےس  اہس  ایہل  ریہا  نک  ےہہ۔  رھپہا  دہوہڑہا  ہاسہھ 
نک  وہ  دہرہت  ہی  ےس  ولہپہؤہں  ضعب  ہک  ےہ  وہہاتکس  ہےہہ، 
اہاس ںیہن  اہوہر ریہا ایہل ےہ ہک  وغہر ایک ےہ  اہس رپ  ہںی ے 
ا  اہس  ےہہ۔ ًانیقی  وہہا  یھب  ہصح انیل  بلطم  ا  َسعْی  ہےہہ۔ 
یک  دیجم  رہآہن  نک  ےہہ۔  وہہا  یھب  دہوہڑہا  اسہھ  ہبلطم 
اہس ا  اہذ ایک ےہ ہک  آہاہت ےس ںی ے ہی ہجیتن  اہوہر  ہضعب 
رہا  رکف  و  وغہر  ےئل  ےک  وصحہل  ےک  دصقم  اہٰیل  یسک  ہبلطم 
رہے  یسک  بلطم  ا  اہس  ےہہ۔  وہہا  یھب  رہا  وکہش  ہاہوہر 
اینبہدہی  رگم  ےہہ۔  یھب  وکہش  یک  وصحہل  ےک  دصقم  طلغ  ہاہوہر 
ہوطہر رپ اہس ا بلطم یسک رہاہہت وک اہایہر رہا ےہہ۔ اس ہک 

اتبہا ےہ ہک ہرہآہن رہم ںی 
َۃ َو َسٰعی لََہا َسۡعَیَہا َوُہَو 

َ
ِخر ٰ ۡ

َوَمۡن اََرادَ ال

ِٰٓئَک َکاَن َسۡعُیُھۡ ّمَۡشُکۡوًرا۞ ُمۡؤِمٌن فَاُول

ہذہحِ میظع یک ریصبہت اہرفہوہز ریسفت

اہرگہزہی نتم ا رتہہمہ( �ہ�ہ�ہ�ہہء اقمبہم دج لض دنلہن ےک  �ہ�ہ ربمتس  ہ)ہہب دیعہاہاہہی 
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اہس  اہوہر  اہآہرہت  دعبہاہومہت  ایحہت  ںیم  آہت  ہاہس 
ےہہ۔  ذہر  ا  وکہش  رہگہی  دیجنسہہہ،  ےئل  ےک  وصحہل  ہےک 
رہاہہت  ا  آہرہت  وج  رہا  اہایہر  رہاہہت  وہہ  ہینعی  َسٰعی لََہا 

وج  ںیہ  ومہن  حیحص  دہرہاہل  ہوہیہ  ُمٔوِمٌن  َوُہَو  ہےہہ۔ 
یک  نج  ںیہ  ولہگ  وہہ  ہی  ںیہہ۔  رہےت  اہامہن  اچس  رپ  دخہا  ہاہےن 
رہاہی وہہا  اہن ےس  رہاہاگہں ںیہن اجہںی یہ۔ دخہا  ہوکہںی 

اہ۔ رفہاہے  اہن یک اصلخمہہن وکہوشہں وک وبقہل  ہاہوہر 
لَیَۡس  ےہہ۔  رفہاہا  رہآہن رہم  ہگج  اہوہر  اہک  رہح  ہاہس 
ےک  اہاسہن  ینعی  َسٰعیہ)ہاہمجہ:�ہ�ہہ(  َما  ِاّلَ  َساِن 

ۡ
ن ِ

ۡ
لِل

ںیہن  ھچک  رہے  وکہش  وہہ  یک  سج  یک  اہس  وسہاہے  ہےئل 
اہن  رتہہم  ا  آہت  اہس  ے  ںی  ہک  ےہ  وہہ  یہی  ہےہہ۔ 
ےہہ۔  ایک  فلتخم  ںیہ  ڑپہےت  آہپ  ومعہًا  وج  ےس  ہرتہاہم 
بَلََغ  ا  فَلَّمَ ںیم  رتہہم  ےک  آہت  اہس  ےک  ہرہآہن رہم 
اہس  وہہ  بج  اچنہپ  وک  رم  اہس  وہہ  بج  ہہک   

َ
ۡعی الّسَ َمَعُہ 

ہاقہل وہہایگ ہک اہےن اہٰیل اقمہدص وک احہل رہے یک وکہش 
وہہ بس ھچک  وہاہد ےک دصقم ےھت ینعی  ہرہے وج آہپ ےک 
دیسہا  اہوہر  ےہ  رہدہات  وہاہہت  ےس  دخہاہاعتہٰی  وج  رہا  ہاحہل 

اہایہر رہاہ۔ ہرہاہہت 
اہےن  اہرہاہمیؑ  ہاہب اہس رتہہم رپ زمہد وغہر رہںہ۔ رضحہت 
ےس  اہس  ے  اہوہہں  وج  ںیہ  انسہے  وخہاہب  اہک  وک  ہےٹ 
ا  آہپ  ہک  ےھت  ںیم  اہاظہر  اہس  آہپ  اہوہر  یھت  دہیھ  ہلبق 
اہتی  یک  وخہاہب  اہس  وہہ  بج  اجہے  چنہپ  وک  رم  اہس  ہاٹیب 
اہس ںیم  اہایہر رہےک وج  رہاہےت وک  اہس  ہاہیھ رہح ھجمس ر 
ےھت  ےچنہپ  یہ  وک  رم  اہس  اہیھب  آہپ  اہر  اہب  ےہہ۔  ایگ  ہاتبہا 
وہاہد ےک اسہھ  اہےن  اہک وھچہے ےچب یک رہح  اہیھب  ہہک 
ذہین ولبہت وک ںیہن ےچنہپ ےھت  اہس  آہپ  اہوہر  ہدہوہڑہے ےھت 
آہپ  رہےک  وگتفگ  ےس  آہپ  رہح  یک  آہدہی  ابہغ  اہک  ہہک 
ےس  آہپ  دعب  ےک  رہے  وغہر  اہوہر  اجہے  اتبہی  رہؤہا  وہہ  ہوک 
اہوہر ہی ریہی ھجمس ےس  ہاہس رپ ہلصیف اہاگ اجہےہ، ہی اہنک ےہ 
اہک تہ وھچہے ےچب ےس  ہچبہ،  اس  اہک وھچہا  ہابہا ےہ ہک 
رہؤہا ایبہن رہےک ہلصیف بلط رہںہ۔ زمہد ہی  وہاہد  ہاہس ےک 
رپ  رہابہویہں  وک  وچبہں  اہےن  آہپ  ہک  ےہ  عنم  ںیم  اہالہم  ہہک 
ےس  ولہوہں  یئک  وک  اہالہم  اہرہاہمیؑ  رضحہت  اہوہر  رہں  ہوبہر 

اہایہء  یئک  رہاہد  ےسہریہی  ولہوہں  یئک  ےھتہ۔  اجہےت  ہزہاہدہہ 
اجہےت  ںیہن  وہہ  وت  اہالہم  انتج  آہوضہرملسو هيلع هللا ىلص  ًانیقی  ہںیہہ۔ 
اقمہم  اخہص  اہک  ا  آہپ  ںیم  ہقلح  ےک  اہایہء  نک  ہےھت 
اہےن ےچب ےس  وہہ ہی یطلغ رہےت ےھت ہک  ہاھتہ۔ وت سک رہح 
دہرہاہت  اقہل یہ ہن وہہے ےھتہ۔  اہیھب یسک ہلصیف ےک  ہوج 
رہںہ۔  ہلصیف  وکہی  رہےک  وغہر  رپ  رہؤہا  یک  اہن  ہک  ہرہں 
ےہ  وہہاتکس  بلطم  یہی  ہا   

َ
ۡعی الّسَ َمَعُہ  بَلََغ  ہانچہہچ 

رضحہت  وہہ  بج  ہک  ےھت  ےئ  چنہپ  وک  رم  اہس  وہہ  ہبج 
رشہتع  ینعی  اقہوہن  رہدہہ  اہزہل  ےک  دخہاہاعتہٰی  رپ  ہاہرہاہمیؑ 
چنہپ  وک  رم  اہس  یک  ولبہت  ذہین  وہہ  بج  وہا  ںیکس  ھجمس  ہوک 
رشہتع  ینعی  اقمہدص  امتہم  اہن  رہح  یک  وہاہد  اہےن  ہک  ہےئ 
وخہاہب  اہین  ے  اہرہاہمیؑ  رضحہت  بت  ںیکس  ر  احہل  ہوک 
اہوہر  یھت  دہیھ  ےلہپ  ے  اہوہہں  وج  یک  ایبہن  اسہےن  ےک  ہاہن 
وپہرہی  اہےن ایہل ےک اطمہق  اہوہہں ے زجہوہی وطہر رپ  ہوج 
اہن ےس اخمہب وہہر ںی اتبہا  اہب رہآہن رہم  ہرہی یھتہ۔ 
فَانُۡظۡر  اَۡذبَُحَک   ۤ ۡ َمَناِم اَّنِ

ۡ
اَٰری ِف ال  ۤ ۡ ِاّنِ ہےہہ۔ 

َماذَا تَٰری ہاہے ریہے ایپہرہے ےٹہ! ںیم ے رہؤہا ںیم 

رہےک  وغہر  رپ  اہس  وہہںہ۔  رہاہ  ر  ذہح  ںیہمت  ںیم  ہک  ہدہاھ 
 َما 

ۡ
َعل

ۡ
یٰۤاَبَِت اف ےہ  بلطم  ایک  ا  اہس  ہک  رہں  ہہلصیف 

وفہرہی  ےک  کجھج  یسک  ریغب  اہوہر  ےک  وتّہف  یسک  ہریغب   
ُ
تُۡؤَمر

رہں  وہیہ  ابہپہ!  ایپہرہے  ریہے  اہے  ہک  اھت  ہی  ہوجہاہب 
دخہاہاعتہٰی یک  اہدی ےہ ہک  اہوہر ےھ  دہا ایگ ےہ  ہاس ہک مکح 
وہاہولہں  اہس ے اچہاہ وت ےھ ربص رہے  اہر  ہدمہد ےک اسہھہ۔ 
 ِ

ۡ
َجِبی

ۡ
لِل  ٗ تَّلَ  اَۡسلََما َو 

ۤ
ا فَلَّمَ ےہ۔  اپہںی  ےس  ہںیم 

اہین رہی دخہا یک رہی رپ رہابہن رہدہیہ۔  دہوہوہں ے  ہبج 
اہس اقہل وہہےک  اہامہلیؑ  ہاہس ےس یھب ہتپ اتلچ ےہ رضحہت 
اہین رہی دخہا یک رہی رپ رہابہن رہےت ےھتہ۔  وہہ  ہےھت ہک 

اہک ہچب ںیہن رہاتکسہ۔ ہوج 
رہح  اہس  ےس  زہنی  ےس  رنہی  اہںیہن  ے  اہوہہں  ہوت 
ے  ںیم  یھب  اہیہں  اھتہ۔  رہف  یک  ےچین  ہنم  ا  اہن  ہک  ہاٹلہا 
ہرہآہن رہم ےک رہوہہ رتہاہم ےس اہالہف ایک ےہہ۔ رتہہم وج 
اہوہہں ے  دہرہج ےہ ہک  اہس ںیم  ہریہی رظن ےس زگہرہا ےہ 
دہاہ۔ ںی ے تغل دہیھ  ہاہن وک زہنی رپ اہےھت ےک لَب رہا 

ہےہ اہس ںیم اہس ظفل ےک اہےھ اعہی یھب ںیہہ۔ بج یسک وک 
وت  اجہے  اٹلہا  لَب  ےک  ولہپ  رپ  زہنی  ےس  رنہی  ےسہ،  ہآہرہاہم 
َلَّ ےتہک ںیہہ۔ وت رھپ ایسہق و ابسہق ےک اطمہق ین 

�ت ہاہےس یھب 
اجہںیہ؟ اہایہر ےئ  ہن  ہویکہں 

ذہح  اخہر  یک  دخہا  اہرہاہمیؑ  بج  ہک  ےہ  ایبہن  ہرھپ 
ے  مہ  ہک  ےہ  رفہاہا  دخہا  وت  ےھت  وہاہے  یہ  ہرہے 
دہیہ۔  آہوہاہز  ےس  زہوہر  اہےس  اہوہر  ایک  اخمہب  وک  ہاہرہاہمیؑ 
رہؤہا  اہان  وت  ہم  ۡءیَا  قَۡت الّرُ قَۡد َصّدَ اہرہاہمیہ!  ہاہے 
ِانَّا  ںیہہ۔  ےک  دہاھ  ںیہمت  مہ  وج  وہ  رہےک  ہوپہرہا 
َ ہمہ اہی رہح اہن ولہوہں 

ۡ
ُمۡحِسِنی

ۡ
َکٰذلَِک نَۡجِزی ال

رہے  اہم  کین  ںیم  رہاہہ  امہہرہی  وج  ںیہ  رہے  دہا  زجہا  ہوک 
اہس یک تہ وخہوصہرہت وصتہر  ہی  وہہا  ہںیہہ۔ انچہہچ وج ھچک 
امہہرہے  اعہی  وہعی  اہوہر  رہگہی  ےک  وہتہاہر  ےک  آہج  اہوہر  ہےہ 

ہاسہےن شیپ رہی ےہہ۔
وہاضہت  زہاہدہہ  دہںیھہ،  ےس  لیصفت  ذہرہا  اہےس  ہےلہپ 
اہدہاہی  اہین  ہی  رہںہ۔  وغہر  رپ  وخہوصہرہی  یک  آہاہت  اہن  ہےس 
آہا  ذجہابہت ےس رھب  دہل  وہہی ےہ ہک  ہاہوہر تیشخ اہہل ےئل 
اہوہر دخہاہاعتہٰی ےک وضحہر آہوس ہہب ےتلکن ںیہ نک اہن ںیم  ہےہ 
ےس  اہن  وج  ںیہ  قبس  اہمہ  ےس  تہ  ںیہہ،  اغیپہم  ےس  ہتہ 

ہاہذ ےئ اج ےت ںیہہ۔
رہابہی  ںیہ  رہےت  وت  شیپ  رہابہی  آہپ  ہک  ہی  وت  ہالہپ 
اہایہر  وکہی  یھب  رپ  وچبہں  اہےن  ا  آہپ  رہےتہ۔  ںیہن  ہوبقہل 
ہک  تقی  ہی  ےہہ۔  اتلم  قبس  الہپ  ہی  ںی  ےس  اہس  ہںیہنہ۔ 
ہرضحہت اہرہاہمی ے ہی رہؤہا تہ ےلہپ دہاھ اھت اہوہر رھپ 
اہس وہت ےچب یھب  اہامہلیؑ وک وج  اہوہر رضحہت  اہہرجہہؑ  ہرضحہت 
ر  آہابہد  اہر  اپہس  ےک  ہبعک  ےھتہ،  ریشہوخہاہر  ہکلب  ےھت  ہںیہن 
یھتہ۔  وکہش  یک  رہے  وپہرہا  وک  رہؤہا  ےس  رہح  اہک  ہدہان 
وک  رہؤہا  اہس  وہہ  ہک  یھت  اہنک  ابہت  ہی  ےئل  ےک  دہوہوہں  ہاہن 
اہےن  وہہ  ویکہہک  یھتہ؟  اہنک  ویکہں  رہےتہ۔  وپہرہا  ہن و نع 
رپ  وطہر  زہاہدہہ رتہب  اہالہم وک  اہرفہاہد یک تبسن  دہرگ  ہزہاہہن ےک 
ابہرہہ ںیم ہی امگہن رہا طلغ ےہ  اہہل اعتہٰی ےک  اہوہر  ہےتھ ےھت 
ہہک وہہ یسک ابہپ وک اہےن ریشہوخہاہر ےچب وک سج وک اہیھب ھچک ھجمس 
ہیہ ںیہن ےہہ، وج ھچک اجہات یہ ںیہن ےہہ، ذہح رہے ا مکح 
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ےئل  ےک  صخش  یسک  ہک  اھت  ملع  رہح  اہیھ  اہںیہن  ہدہےہ۔ 
دہوہرسہوہں یک  اجہن یک رہابہی یک اجبہے  اہین  وہہ  ہاجہز ںیہن ہک 

رھپہےہ۔ رہا  ہرہابہی 
اہافہظ ںیم یسک مسق ےک اضتہد ا وصتہر  ہاہوہر وہہ دخہاہاعتہٰی ےک 
وہاہدہت ےس  اہامہلیؑ یک  اہوہر رضحہت  ہیھب ںیہن رہےت ےھت 
وہہ ڑبہی رم  وہاہح وطہر رپ ہی اتبہا ایگ اھت ہک  اہںیہن  ہیھب ےلہپ 
اہںیہن  دخہاہاعتہٰی  اہوہر  وہہی  اہوہاہد  ےک  اہن  اہوہر  ے  ںیچنہپ  ہوک 
لیھپ  کت  انکہرہوہں  ےک  دہای  اہوہاہد  یک  اہن  اہوہر  ا  ہڑبہاہے 
دخہا  وہیہ  رھپ  وت  یہ۔  رہےہ  اقہم  کت  ایقہت  اہوہر  ی  ہاجہے 
دہے  ےسیک  مکح  ا  رہے  ذہح  ےک  اہن  ںیم  وہت  یہ  ہاہک 
یھتہ؟  وہہی  ںیہن  یھب  اہدہی  اہیھب  یک  اہن  ہک  بج  ےہ  ہاتکس 
اہن  ہک  ےہ  اہاکہن  ا  ابہت  اہس  نک  ںیہن  یک  دعب  ابہت  ہہی 
چنہپ  وک  رم  اہس  وہہ  یھتہ،  یھب  اہوہاہد  اہوہر  یھت  وہہیک  اہدہی  ہیک 
اہاظہر ایکہ، اہںیہن  اہرہاہمی ے  ہےک ےھتہ۔ نک رضحہت 
رہابہی  اہںیہن  یھب  رھپ  نک  اھت  ملع  ا  رہوہح  یک  اغیپہم  ہاہس 
رہابہی شیپ  اہایہء ںیم  ہشیپ رہے یک ےبہرہاہرہی یھب یھتہ۔ 

اخہص اقمہم ےہہ۔ اہک  ا  اہن  ہرہے ںیم 
ںیہہ،  رہے  دہا  وہہ  ہگج  اہوہر  ہاہک  َمَناِسَکَنا  اَِرنَا 

دخہاہ!  اہے  ںیہ  رہے  رعہض  وہہر  اخمہب  ےس  رہب  ہاہےن 
اہجہں  دہاھ  ومہاہع  اہےس  اتبہ،  رہاہےت  ےک  رہابہی  امہہرہی  ہںی 
اہرہاہیم  ہی  رہںیکسہ۔  شیپ  رہابہایہں  زہاہدہہ  وضحہر  ریتہے  ہمہ 
اہس  ے  اہوہہں  ےھتہ،  رہےت  ںیہن  اہاظہر  وہہ  یھتہ۔  ہرہوہح 
وک  ےچب  اہوہر  ویبہی  اہین  ںی  اہر  ہک  ایک  اہذ  بلطم  ہی  ہےس 
ہن  رسیم  اپہی  ا  اھہا  اہجہں  آہؤہں  وھچہڑ  رپ  ہگج  وہرہاہن  ہاہک 
رپ  ہگج  ا  رحصہا  اہم  یسک  وہہ،  وہہا  وپہرہا  دصقم  اہک  نک  ہوہ 
وکہی  وہہیہ۔  رہؤہا ےک دصقم ےک الہف  ابہت  ہی  وہرہہن  ہںیہن 
آہؑپ  ہےبہین رہابہی دخہا ےک وضحہر وبقہل ںیہن وہہیہ۔ انچہہچ 
بختنم  ہگج  اہم  وکہی  ے  اہوہہں  رہںہ۔  وغہر  رپ  رفہاہت  ہیک 
ًانیقی  ے  اہوہہں  یکہ۔  بختنم  ہگج  یک  ہبعک  اخہہن  ہکلب  یک  ہںیہن 
ہےلہپ قیقحت یک وہہیہ، ولہوہں ےس رہاہہط رہےک ہبعک ےک آہاثہر 
ابعہدہت ےک  اہہل اعتہٰی یک  وج  وہہ رھگ  ہالتہش ےئ وہہں ےہ۔ 
ہےئل بس ےس ےلہپ ریم وہہاہ، ایہرہی ےک دعب ہتپ گل اجہے 
اہس  وہاہدہہ وک  اہن یک  اہوہر  اہامہلیؑ  اہےن ریشہوخہاہر ےٹ  آہپ  ہرپ 

اشنہن  ےک  ہبعک  یہ  زنہدہک  ےس  اہجہں  آہے  ے  رپ  ہہگج 

آہؑپ  اہوہر  وھچہڑہا  اپہی  اہوہر  اھہا  اہیف  ےئل  ےک  اہن  اہوہر  ہےھت 

اہہرجہؑہ وک ملع اھت ہک ایک وہہرہاہ ےہہ؟  ہوہاہس اجہے ےگلہ۔ رضحہت 

ابہت ےہہ؟ ںیم ایک  اہوہر وپہاھ ہک ایک  آہؑپ ےک ےھچیپ آہںی  ہوہہ 

ہدہھک رہیہ وہہںہ؟ آہؑپ ےک رہوہہی ںیم بیجع ی دبتہیل ےہہ۔ 

رہےہ ںیہ ویکہںہ؟ اج  ہآہؑپ ںی اہنت وھچہڑ ر 

رضحہت  ہک  ےہ  وہہا  ولعمہم  ںی  ےس  ہرہآہن رہم 

ا  آہپؑ  ہک  دہل  رنہم  اہےن  ےھتہ۔  دہل  رنہم  تہ  ہاہرہاہمی 

ہدہل اہےن دہونہں ےک ےئل یھب لھگپ اجہا اھتہ۔ وت سک رہح 

وہہ ذجہابہی وط رپ ےبہنی ہن وہہے وہہں  ہوسہچ ےت ںیہ ہک 

اج  وہاہس  وہہ  بج  ہک  ےہ  رفہاہا  ے  آہوضہرملسو هيلع هللا ىلص  ہےہ؟ 

اہہرجہؑہ  رضحہت  ےکہ۔  وبہل  ہن  یھب  ظفل  اہک  وہہ  وت  ےھت  ہرہےہ 

وہہ اہک ظفل یھب ہن وبہل ےکہ۔ اہںیہن  ابہر وہہ وپہیھہ،  ابہر  ہے 

ذجہابہت  اہےن  ذجہابہی ںیہ ہک ںیہک  وہت  اہس  وہہ  ہہتپ اھت ہک 

اہس رہابہی یک دقہر ہن وھ دہںہ۔ انچہہچ رضحہت  ہاہرہ رہےک 

ےہ  ایک  ںیم  دہل  ےک  اہن  ہک  ای  اگل  اہدہاہزہہ  ابہآہر  ے  ہاہہرجہہؑ 

رہےہ  ر  اہاس  رپ  مکح  ےک  دخہا  آہپ  ایک  ہک  ایک  دہرہاہت  ہاہوہر 

دہاھ  رہف  یک  آہامہن  اہوہر  الہہا  رس  وجہاہًا  ے  اہوہہں  ہںیہہ؟ 

اہے دخہاہ! ںی  وہاہس ےلچ ےئ ہک  دہا رہے وہہے  ہاہوہر ہی 

ہے رہف ریتہی اخہر اہس رہؤہا وک وپہرہا رہے یک وکہش یک 

اہن یک افحہت رفہا ہک ھجت  ہےہ وج وت ے ےھ دہاھہی یھتہ۔ 

وہاہا ںیہنہ۔ اہوہر وکہی افحہت رہے  ہےس رتہب 

بج  اھت  وہہا  اگل  ںیم  دہاہؤہں  یک  مسق  اہس  دہل  ا  اہن  ہوت 

وہاہہں  وک  وہاہدہہ  یک  اہن  اہوہر  ےٹ  اہےن  اظبہرہ  ے  ہاہوہہں 

ےہ  اجہی  انہی  دیع  ہی  ںیم  ےجیتن  ےک  سج  رہابہی  ہی  ہوھچہڑہاہ۔ 

اہں  اہک  ہکلب  ےہ  دہاہی  اہد  رہابہی  یک  ابہپ  اہک  رہف  ہہن 

دہاہی ےہہ، وپہرہے اخہدہاہن یکہ۔  اہد  ہاہوہر ےٹ یک رہابہی یھب 

قبس  ہی  ںی  اہوہر  اھت  رشہک  اخہدہاہن  امتہم  ںیم  رہابہی  ہاہس 

ںیم  لبقتسم  ہی  اھتہ؟  وہاہا  وہہے  ایک  ںیم  دعب  ہک  ےہ  ہدہیت 

اہرہاہمیؑ ے  رہاتہر یھت وج رضحہت  وہہ  ہرہابہایہں شیپ رہے یک 

زہاہہن یک  اہس ںیم ںی آہرضہتملسو هيلع هللا ىلص ےک  ہاقہم یک یھتہ۔ 

دہاہؤہں  اہرہاہمیؑ یک  آہا ےہ وج رضحہت  ہرہابہویہں ا ہشقن رظن 

اہس ا ںی دعب  اہوہر رہابہویہں ا مسجم ومنہہن ےھت نک  ہا رمثہہ 
اہ۔ رہوہں  ذہر  ہںیم 

یٰۤاَبَِت  قَاَل  وکہدہںیھ  وجہاہب  ےک  ےٹ  وہوجہاہن  ہاہس 
ریہی  ے  آہپ  ابہپہ!  ریہے  ہاہے   

ُ
تُۡؤَمر َما   

ۡ
َعل

ۡ
اف

ہاہس رہگ ںیم رپہوہش یک ےہ اہب ریہے ےئل اہنک ےہ ہک 
آہپ وک یھب ملع ےہ ہک  وسہچ وکسہںہ۔ ریہی رہح  اہوہر  ہھچک 
ہدخہا یک رہی اہب آہے یہ۔ وت وج ھچک آہپ وک مکح وہہا ےہہ، 
اہر  اہن اہءہاہہل  اہوہر  رہں  وہہ  ےہ  ایگ  اہک  ےس  آہپ  ھچک  ہوج 
وہاہولہں  اہوہر ربص رہے  اثہت دقہم  آہپ ےھ  اچہاہ وت  ہدخہا ے 
وہہ اہک دحیلعہہ ہگج رپ ےئ  اہس رہح  ہںیم ےس اپہںی ےہ۔ 
ے  اہوہہں  ےہہ،  ایگ  ایک  ایبہن  ںیم  رہآہن رہم  ہک  اس  ہاہوہر 
دہاہ۔ رعہی ںیم لتّ ےک ظفل ےک  آہرہاہم ےس اٹل  ہآہپ وک ڑبہے 

دہےن ےک وہہے ںیہہ۔ اٹل  زہنی رپ ولہپ ےک لَب  ہاعہی 
ا  آہپؑ  ہک  ایگ  اٹلہا  رہح  اہس  وک  آہپ  رپ  ومہع  ہاہس 
ںیہن  رہابہی  ومعمہی  وکہی  ہی  ویکہں  ویکہںہ؟  اھتہ۔  رپ  زہنی  ہاہاھت 
اچہےت  رہابہی ےس اتممہز رہا  اجہوہرہوہں یک  اہم  اہےس  وہہ  ہیھت 
وہہ دخہا  اہس رہح اٹلہا ےسیج  اہںیہن  اہوہہں ے  ہےھتہ۔ انچہہچ 
وضحہر  ےک  دخہا  اہہک  وہہںہ۔  ںیم  احہت  یک  دجسہہ  وضحہر  ہےک 
اہن ا اٹیب دہوہوہں ریتہی رہی ےک آہے  اہوہر  وہہ  ہاہرہ رہں ہک 
ابہی  یھب  ھچک  امہہرہا  ںیہہ۔  ںیم  احہت  یک  رفہاہربہدہاہرہی  ہلم 
اہےن ےٹ یک  وہہ  اہس رہح  اہس ےئل یھب اھت ہک  ہی  ہںیہنہ۔ 
وہاہا ےہ ہک  دہھک ےت ےھت ہک ایک وہہے  ہآہوھہں ںیم ںیہن 
اہوہہں  ومہع ےک ےئل  اہس  اجہےہ،  دہل ہن جیسپ  ا  اہن  ہںیہک 
اہںیہن  آہؑپ  بج  نک  اھت  ایک  اہایہر  رہق  رتہبہن  ہے 
یہ  رہے  ذہح  اطمہق  ےک  رہی  یک  دخہا  ںیم  ایہل  ہاہےن 
اہک آہوہاہز ینس سج ے  اہوہہں ے آہامہن ےس  ہےگل ےھت وت 
ہاہںیہن اہک ہک اہے اہرہاہمیؑہ! م ے وت ہی رہؤہا ےلہپ ےس وپہرہی 
اہےس  اہس ےک اہرہہی اعہی ےک احلہظ ےس  اہب  ہر دہی ےہ 
رہابہی  ڑبہی  زہاہدہہ  وت  ے  م  ویکہہک  وہہ؟  رہے  وپہرہا  ہویکہں 
وہاہولہں  دہےنھ  دہانھ  وہہے  لت  وک  یسک  اہوہر  ےہ  دہی  ر  ہشیپ 
اہین  ولہگ  وج  رگم  ےہہ۔  وہہا  دہہ  فیلکت  تہ  وت  ےئل  ہےک 
اہن ےک ےئل وت ہی سب  اہس رہگ ںیم شیپ رہے ںیہ  ہاجہن 
اہوہر متخ نک  ہاہک ےحمل یک ابہت ےہہ۔ اہک رہابہی وج شیپ یک 
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اہرہاہمیؑ ےس اہک ہک م ہی رہؤہا اہس ےس رتہب وطہر  ہاہہل اعتہٰی ے 
ہرپ ےلہپ یہ وپہرہا رہےک وہ بج م ے اہےن ےٹ وک رحصہا ںیم 
اسہرہی  اہس یک  اپہی ےک وھچہڑہا اھت وت م ے  اہوہر  ہریغب اھہے 
ہزہدہی یہ ریہی اخہر شیپ ر دہی یھتہ۔ وہہ اہےس اہوہل ںیم 
اہس رھگ یک افحہت رہے  اہوہر  ہال ڑبہا ہک ےھ اہد رہے 
وت  یک  اہس  اہوہر  اھت  ایگ  اسبہا  ابہر  یلہپ  ںیم  دہای  اخہر  ریہی  ہوج 
ہاسہرہی زہدہی یہ ریہی اخہر دخہت رہے ذگہرہی ےہہ۔ م 
ِانَّا  وہہ۔  ےک  ر  یہ  ےلہپ  اہم  ہی  وت  م  وہہ؟  اچہےت  ایک  ہاہوہر 
اہن  مہ  رہح  ہاہوہرہاہی   َ

ۡ
ُمۡحِسِنی

ۡ
ال نَۡجِزی  َکٰذلَِک 

دہا  زجہا  ںیہ  رہے  لمع  کین  رپ  رہاہہت  امہہرہے  وج  وک  ہولہوہں 
ہرہے ںیہہ۔

نَۡجِزی  َکٰذلَِک  ِانَّا  ےہہ؟  بلطم  ایک  ا  ہاہس 
َوفََدیٰۡنُہ  ںیہن  ذہر  ہی  دعب  ےک  ہاہس   َ

ۡ
ُمۡحِسِنی

ۡ
ال

دبہل  رتہبی  یک  اہس  وج  رتہہم  وکہی  ہوت  َعِظۡیٍم  ِبِذبٍۡح 

ہدہے دہرہت ںیہن وہہاتکسہ۔ ضعب رتہاہم اہس ا ہی بلطم ایبہن 
ےک  اہس  دخہاہاعتہٰی  ہک  ےہ  بلطم  ا  اہس  ہک  ںیہ  ہرہے 
ذہر رفہاہا ےہ سج  اہک ڑیھبہا رکبہی یک رہابہی ا  ہدبہہ ںیم 
اہوہر رفہاہا  اہک اھجہڑہی ںیم سنھپ ےئ  وہت  اہس  ہےک گنیس 
رہاہہ ںیم کین  امہہرہی  وج  ولہوہں وک  اہن  مہ  اہس رہح  ہےہ ہک 
ذہر ےلہپ  ا  اہس  دہا رہے ںیہہ۔ نک  زجہا  ہلمع رہے ںیہ 
اہک  ہی  ےہہ۔  ںیم  دعب  ذہر  ا  رہابہی  دہوہرسہی  یسک  اہوہر  ہےہ 
ںیم  آہس  ا  اہن  ںیہہ۔  ںیہن  وہہے  ڑجہے  ےس  ہدہوہرسہے 

ہقل ںیہن ےہہ۔
بلطم  ا   َ

ۡ
ُمۡحِسِنی

ۡ
ال نَۡجِزی  َکٰذلَِک  ِانَّا 

شیپ  رہابہی  وضحہر  ےک  اہہل  ےس  تین  ولخہص  وج  ہک  ےہ  ہہی 
وہہ دخہا ےس  اہںیہن زجہاہء دہےت ںیہ ہک  ہرہا اچہےت ںیہہ۔ مہ 
اہوہر اہمتہرہے ےٹ  اہوہر ےسیج م ے  ہاہےن دہع وپہرہے رہں 
وضحہر  ریہے  وہہے  اہرہے  دقہم  رپ  رہاہوہہں  یک  وقتہٰی  ہے 
ےہہ۔  زجہاہء  ہی  یک  نینسحم  وت  ںیہ  یک  شیپ  رہابہایہں  ہلسل 
ۡءیَا ہا ظفل ےہ سج یک رہف ہی آہت  قَۡت الّرُ قَۡدَصّدَ

رہؤہا وپہرہی  ہاہاہرہہ رہرہیہ ےہہ۔ وچہہک م ے ےلہپ ےس یہ ہی 
م  ہک  دہی  اطہت  اہوہر  ومہع  ںیہمت  ے  ںی  وت  ےہ  دہی  ہر 
وہہ زجہاہء وج نینسحم  اہس رہگ ںیم وپہرہا رہوکسہ۔ وت ہی ےہ  ہاہےس 

زجہاہء ںیہن  اجہا  ا ل  اجہی ےہہ۔ لگنج ےس یسک ڑیھب  دہی  ہوک 
اہین میظع اہاشہن ےہ ہک  اہس ا اہیہں ایک اہمہ؟ ہی رہابہی  ہےہہ۔ 
دہاہل وہہاجہے ےک وکہی ین ںیہن  ذہر  ہاہس ںیم یسک ڑیھب ا 
اتبہا  دہوہابہرہہ ںی  اہوہر  اہہل اعتہٰی یک ہی رہاہد رہہزگ ںیہن  اہوہر  ہےت 

اہک فلتخم زیچ ےہہ۔ ذہح میظع  ہایگ ےہ ہک 
ہاہم رسفمہن ےک ابہاقہل رضحہت حیسم ومہوہدہے 
ے  حلصم ومہوہد  رضحہت  اہوہر  ےہ  ڈہاہی  رہوہین  وج  رپ  ہاہس 
ےک  رہابہی  اہس  ںی  ے  اہس  ےہ  رکش  ےہ  رفہاہا  ایبہن  ہوج 
ہےئ اعہی اھجمسہے ںیہ ہک رہآہن رہم اہس ابہرہہ ںیم ایک رفہاہا 
ںیہ  رہابہایہں  میظع اہاشہن  امتہم  وہہ  رہاہد  ےس  میظع  ذہح  ہےہہ؟ 
ہنج ںیم بس ےس ڑبہی رہابہی وہہ ےہ وج آہوضہرملسو هيلع هللا ىلص اہوہر 
ںیھت  رہابہایہں  یہی  ںیکہ۔  شیپ  ے  ریپہوہاہرہوہں  ےک  ہآہؐپ 
رضحہت  اہوہر  اھت  ایگ  ایک  رشہوہع  ہلسلس  امتہم  ہی  ےئل  ےک  ہنج 
اہوہر رضحہت اہامہلیؑ ے رضحہت دمہٰیفطملسو هيلع هللا ىلص ےک  ہاہرہاہمیؑ 
اہن یک لسن  اہوہر رھپ  دہا  اہدہا ر  اہدہاہد وہہے ا قح  آہابہؤ  ہمیظع 
ے  دہای  ریظن  یک  سج  وہہا  رشہوہع  ہلسلس  وہہ  ا  رہابہویہں  ہےس 

دہیھہ۔ ہںیہن 
وکہی  اپہس  امہہرہے  ںیہہ؟  وجہڑہے  رہح  سک  اہےس  ہمہ 
وسہرہۃ  اہس  وتہہ  یک  آہپ  ںی  انچہہچ  اچہےیہ۔  وہہا  ہوبثہت 
وہہ  اہوہر  وہہں  رہوہاہا  ذبمہوہل  رہف  یک  آہاہت  اہدتہاہی  ہیک 
اہوہر رضحہت حلصم ومہوہد  ہاہدمہی وج رضحہت حیسم ومہوہد 
اہںیہن ہتپ ےہ ہک یسک  رہےت ںیہ  ا اطمہہع رہے  افتہری  ہیک 
اہس یک  اہس وسہرہۃ ںیم  اہدتہا ںیم وج ھچک ایبہن وہہا  ہوسہرہۃ ےک 
اہدتہا  ہلیصفت ایبہن وہہی ےہہ۔ اہک لم اعتہرہف وسہرہۃ ےک 
ابہی  اہوہر  ےہ  اجہا  دہا  ا  اضمہنی  رفہومہدہہ  ایبہن  ںیم  اہس  ہںیم 
اہوہر  ےہ  اجہی  یک  وہاہح  ابہت  ذہرہہع  ےک  اثمہولہں  ںیم  ہوسہرہۃ 
ہاہن آہاہت ںیم اخہص وطہر رپ آہرضہتملسو هيلع هللا ىلص اہوہر آہؐپ ےک 
ہاحصہہؓ یک رہابہویہں ا ذہر ےہ آہؐپ ےس ےلہپ زگہرہے وہاہے 
ہاہایہء یک رہابہویہں ا ومعہی وطہر رپ ذہر ےہہ۔ اہس آہت ےس 
ِبِذبٍۡح َعِظۡیٍم  ےہہ۔  اجہاتکس  ایک  اہذ  بلطم  یہی  ہرہف 
ےہ  رہیہ  ر  اہاہرہہ  رہف  یک  آہاہت  اہدتہاہی  یک  وسہرہۃ  ہاہس 
ا  وہاہے ولہوہں  رہاہہ ںیم رہابہایہں رہے  ہاہجہں دخہاہاعتہٰی یک 

ہاہک ہلسلس اتلم ےہہ۔

وہہا  ےس  ا  ِت َصّفً ّفٰ الّصٰٓ َو  آہاہز  ا  وسہرہۃ  ہاہس 
ڑھکہے  ر  ابہدہھ  ںیفص  ےئل  ےک  گنج  وج  ولہگ  وہہ  ہےہہ۔ 
وک  دہوہرسہوہں  وج  اہوہر  َزۡجًرا  ِجٰرِت  فَالّزٰ ںیہ  ہوہہے 
وہہ  ہاہوہر  ًرا 

ۡ
ِلٰیِت ِذک فَالّتٰ ہابٓہوہاہز دنلب تحیصن رہے ںیہہ۔ 

ںیہہ۔  ےتکھج  وہہے  رہے  اہد  اہےس  ہشیمہ  وضحہر  ےک  ہاہہل 
ایک  شیپ  وہاہہ  وطبہر  وک  زیچہوہں  ہاہن  لََواِحٌد  ِالٰـَہُکۡم  ِاّنَ 

اہس رہح رہا اچہےی اھتہ، مسق  اہس ا رتہہم  ہایگ ےہہ۔ ےھ 
ںیہ  ڑھکہے  ابہدہے  ںیفص  ےئل  ےک  گنج  وج  یک  اہن  ہےہ 
اہوہر  آہوہاہز ےس تحیصن رہے ںیہ  اہن یک وج دنلب  ہاہوہر مسق ےہ 
اہن ےک لمع  اہد رہے ںیہ  اہہل وک  اہن یک وج ہشیمہ  ہمسق ےہ 
اہس ےک وسہا وکہی  اہوہر  اہک ےہ  ہےس اثہت وہہا ےہ ہک دخہا 
اہم رتہہم ےہ وجہںی رہآہن رہم ےک  وہہ  ہدخہا ںیہنہ۔ وت ہی 
ا  رہآہن رہم  ہک  ےہ  دہرہت  ابہت  ہی  ےہہ۔  اتلم  ںیم  ہرتہاہم 
لض  اہےن  ے  دخہا  رگم  ےہ  وہہاتکس  ےس  ولہپہؤہں  یئک  ہرتہہم 
ےہہ۔  ریھپہی  رہف  یک  ولہپ  ےئ  اہک  وتہہ  ریہی  ہےس 
اہہک  دہوہرسہے اعہی ویکہں ےئ ںیہ  الہوہہ  ہاہن اعہی ےک 
اہس  اہوہر ریہا رتہہم  دہھک ںیکس  اہک ےئ ولہپ ےس  اہںیہن  ہمہ 

ےہہ۔ رتہہم  الہپ  اہًاب  ہرہز ا 
گنج  ےہ  اھہا  مسق  یک  اہن  ےہ  رفہاہا  شیپ  وہاہہ  ہاہہل 
ںیہ  وہہے  دہوہرفہق  ہکلب  وہہا  ںیہن  رفہق  اہک  ہںیم 
ا ہا بلطم ےہ ہک دہوہوہں رفہق گنج  ِت َصّفً ّفٰ َوالّصٰٓ

اہس  اہوہر  ںیہ  ّدمہاقمہل  ےک  دہوہرسہے  اہک  ںیم  احہت  ہیک 
اہوہر  ہےس اہیل آہت ںیم اہک رفہق ا رہوہہّ ایبہن ایک ایگ ےہ 
رہاہر  اظبہرہ  وہہ  ےبہکش  ا  رفہق  دہوہرسہے  ںیم  آہت  ہاہیل 
اہوہر دہای یک یسک یھب وفہج یک رہح وہہ اہک دہوہرسہے ےک  ہںیہ 
اہی  اہوہر  اہن ںیم تہ رفہق ےہ  مّ�دہاقمہل ڑھکہے ںیہہ۔ رگم 

ہرفہق یک رہف دخہاہاعتہٰی اہیل آہاہت ںیم اہاہرہہ رفہاہا ےہ ہک 
وہہ ےہ وج دیگہڑ ویکبھبہں  اہک رہوہہ وت  ہاہس احہت گنج ںیم 

رہاہ ےہہ۔ اہم ے  ہاہوہر دنلبہابہگ رعنہوہں ےس 
ویہں یھب  رتہہم  ہا  َزۡجًرا  ِجٰرِت  فَالّزٰ ہرعہی ںیم 
رظن  حمطم  ا  اہن  یہی  اہوہر  ےہ  دصقم  ا  اہن  یہی  ہک  ےہ  ہوہہاتکس 
اہین  وہہ  اہن ےک اسہےن وکہی میظع اہاشہن دصقم ںیہنہ،  ہےہہ۔ 
اہوہر  رہے  احہل  ےس  اسہاہوہں  اہدہی  اہےن  اطہت  ہامتہم رت 
اہم ولہوہں یک رہح  دہای ےک  اہوہر  ہاہیہ رپ رھبہوہہ رہے ںیہ 
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ہاہن ےک ذہونہں ںیم یھب اہین رعتہف ےک وسہا وکہی ڑبہا دصقم 
اہوہر وہہ ضحم یگنج رعنہوہں ےس اہم ے رہےہ ںیہہ۔  ہںیہن ےہ 
ہوج  ًرا 

ۡ
ِلٰیِت ِذک فَالّتٰ ےہہ۔  یھب  رہوہہ  دہوہرسہا  اہک  ہرگم 

ےس  دصقم  اہےن  وہہ  ںیہنہ،  زبہدہل  وہہ  ںیہ  رہے  اہد  وک  ہاہہل 
ینتج  وہہ  ےتیلہ۔  ںیہن  دبہہ  رپ  وطخہط  اہیہ  اہوہر  ےتٹہ  ںیہن  ہےھچیپ 
دخہا  وتہہ  اہن یک  یہ  اہانت  اہوہر رعنہے ےتنس ںیہ  دہایکہں  ہزہاہدہہ 
رہاہز  ا  اطہت  یک  اہن  یہی  اہوہر  ےہ  وہہی  ذبمہوہل  رہف  ہیک 
ہےہ اہوہر اہی ومضمہن وک رضحہت حیسم ومہوہد ے اہےن اہک 

رفہاہا ےہہ؎ ایبہن  ہوخہوصہرہت رعش ںیم 
ںیم اغفہں  و  وشہر  ایگ  ڑبہھ  بج  ہدہو 
ںیم اہنہں  اہِر  ےئ  وہ  مہ  ہاہنہں 

ہ)ہدہرہنی ہحفصہ:�ہ�ہہ(

اہک  آہت دیہاہِن گنج ا ہشقن یتچنیھک ےہ ہک  اہک  ہوت 
ایک  ڑھکہا  وطہاہن  ا  دہویکہں  اہوہر  ابہزہی  رعنہے  وت  ے  ہرہوہہ 
زہاہدہہ  وغہا نس رہ۔ انتج  و  وشہر  ا  اہن  دہوہرسہا رہوہہ  اہوہر  ہوہہا ےہ 
اہوہر  اہاطہت  اہانت زہاہدہہ دخہا ےک وضحہر اہل  وہہ رہے ںیہ  ہوشہر 
ہرفہاہربہدہاہرہی ےس ےتکھج ےلچ اجہے ںیہ ویکہہک اہںیہن ولعمہم ےہ 
ہہک وہہ ہی گنج اہنت ںیہن تیج ےتہ۔ دہنم ےک ابہاقہل اہن یک 
ہوکہی تیثیح یہ ںیہنہ۔ وہہ اہےن زمکہوہر ولہگ ںیہ ہک امتہم آہاثہر 
ہاہن ےک الہف ںیہہ۔ اہن ےک ابہاقہل ےنتج زہاہدہہ رَحہےب اہایہر 
ہےئ اجہے ںیہ وہہ اہےن زہاہدہہ رسکنمہاہزمہاہج ےت ےلچ اجہے ںیہ 

مَح�و وہہے ےلچ اجہے ںیہہ۔ اہاطہت ںیم  ہاہوہر دخہا یک 
رہوہہ  دہوہرسہا  ںی  ںیم  رظنم  ہاہس  ًرا 

ۡ
ِلٰیِت ِذک فَالّتٰ

اہوہر وج ولہگ دخہا ےک وضحہر  ہدہاھہی دہات ےہہ۔ انتک وخہوصہرہت 
ہےتکھج ںیہ َوفََدیٰۡنُہ ِبِذبٍۡح َعِظۡیٍم ہںیم اہن یک رہابہویہں 
ہا ذہر ےہ ینتک میظع اہاشہن رہابہی ےہہ! امتہم ولہگ اجہن ےنیل 
رپ  دہےن  دہے  اجہن  ںیم  رہاہہ  یک  دخہا  ہی  رگم  ںیہ  ےلت  ہرپ 
اہن  ہکلب  ںیہ  اہل  ںیم  اہس  وخہد  وہہ  رہف  ہن  ںیہہ۔  ہرہاہی 
اہس  یھب  اہںی  یک  اہن  ںیہہ،  اہل  ںیم  اہس  یھب  ابہپ  ہےک 
اہرہاہمیؑ رظن  اہرہاہمیؑ ںیہن اہوھہں  ہںیم اہل ںیہہ۔ ںی اہک 
شیپ  شیپ  ںیم  ریپہوہی  یک  آہوضہرملسو هيلع هللا ىلص  وج  ںیہ  ہآہے 
اہوضہرملسو هيلع هللا ىلص یک ریپہوہی  اہامہلیؑ  اہوھہں  زہہاہرہوہںہ،  ہںیہہ۔ 
اہامہلیؑ  ہر رہےہ ںیہہ۔ زہہاہرہوہں اہوھہں اہؤہں ے رضحہت 
ہی  اہوہر  ےہ  اہرہا  دقہم  رپ  وقنہش  ےک  اہہرجہہؑ  رضحہت  وہاہدہہ  ہیک 

ےک  اہس  ےس  اہرہخ  یک  اہالہم  ہکلب  ںیہن  یہ  دہوہٰی  ہرہف 
ہوشہاہد ےتلم ںیہہ۔ اہر آہپ اہن یک رہابہویہں ا اطمہہع رہں ہک 
ہسک ولخہص تین ےس اہوہہں ے ہی رہابہایہں شیپ یک ںیہ وت 

ہآہپ ریہا بلطم ھجمس اجہںی ےہ۔
ےک  اہں  اہک  ںیہہ؟  یک  شیپ  رہابہایہں  یس  ے  ہاہؤہں 
وک  رم  اہس  وہہ  ینعی  وجہاہن  بس  ےک  بس  ےھتہ۔  ےٹ  ہاسہت 
اھتہ۔  ںیہن  اہاکہن  ا  وہہے  اہوہاہد  زمہد  بج  ںیھت  یک  ہچنہپ 
گنج  دیہاہِن  دہاہ،  جیھب  ےئل  ےک  اہجہد  وک  بس  اہن  ے  ہاہس 
اہوہر یسک وبہرہی ےس  اجہرہیہ ںیھت  اجہںی شیپ یک  اہجہں  ہںیم 
وضحہر  ےک  دخہاہاعتہٰی  اخہر  یک  رہاض  یک  اہہل  ضحم  ہکلب  ہںیہن 
زہدہویہں یک افحہت  اہن یک  ہآہوسہؤہں ےس رت ےتکھج وہہےہ، 
ںی  وہہےہ،  اہےت  دہا  یک  اہشہدہت  یک  اہن  ہکلب  ںیہن  ہیک 
ہدہوہابہرہہ اہےن وٹیبہں ا ہنم ہن دہوھہںہ، ںی ے ریتہے وضحہر 
اہس رہابہی  اہے دخہاہ!  اہےس وبقہل رفہاہ۔  ہہی رہابہی شیپ یک ےہ 
اہن ںیم ےس اہک  اہوہر اہرہخ ںی اتبہی ےہ ہک  ہوک وبقہل رفہا 

آہاہ۔ وہاہس ںیہن  زہدہہ چب ر  ہیھب 
وج  ےھت  ومنہے  ہی  ےک  رہز  یک  اہہرجہہ  ہرضحہت 
اہیہ  وک  اہالہم  یھب  آہج  اہوہر  رفہاہے  ایہر  ے  ہآہوضہرملسو هيلع هللا ىلص 
وہاہیگت  وہاہاعہت ےس وکہی ذجہابہی  اہن  ہیک رہوہرہت ےہہ۔ ہی 
اہک تقی ےہ سج ا وکہی املسمہن  ہی  اہاہہر ںیہن ےہ  ہا 
اہاکہر ںیہن رہاتکسہ۔ رہآہن رہم آہج یھب  ہوج دیعہاہاہیح ان رہاہ ےہ 
آہوضہرملسو هيلع هللا ىلص ےک نیعبتم  آہج یھب  اہوہر  رہاہ ےہ  دہے  ہآہوہاہز 
اہس  وہہ  ہاہی مسق یک رہابہویہں ےک ےئل الہے اج رہےہ ںیہ ہک 
ہاہرہاہیم ومنہہن رپ دقہم اہرہں وج آہوضہرملسو هيلع هللا ىلص ے دیپہا ایکہ۔ 
ہاہےس ابہپ وج اہان بس ھچک دخہا یک رہاہہ ںیم رہابہن ر دہں اہوہر 
رہاہ ےہ یسیج رضحہت  اہیس اہںی ےننب یک رہف الہا اج  ہاہںیہن 
ہاہہرجہؑہ ںیھت ویکہہک اہالہم اہس وہت کت زہدہہ ںیہن وہہاتکس بج 

رہاہہ ںیم ہن شیپ رہںہ۔ اہس یک  اہان وخہن  ہکت مہ 
رہے  رہابہی  اصلخمہہن  اہیس  ںیم  رہگ  فلتخم  اہک  ہًانیقی 
رہگ  اہس  وت  اہان رس  اہوہر  اہین رہدہن  ہوہہے سج ںیم ںی 
دہا  ےس  َ�ن 

�ت اہےس  ںیم  اثہہی  اہک  ہک  رہا  ںیہن  شیپ  ہںیم 
رہاہ  اج  الہا  ںیم  رہگ  فلتخم  اہک  ابہر  اہس  اجہےہ۔  دہا  ہر 
ہےہہ۔ ہی ںی اہہل اعتہٰی یک رہاہہ ںیم رضحہت اہامہلیؑ یک رہابہی 

دہرہاہر ےہہ، وج ھچک  زہدہی  امتہم  آہپ یک  اہدہدہاہی ےہہ۔  ہیک 
ہآہپ ےک اپہس ومہوجہد ےہ اہس یک اہالہم وک رہوہرہت ےہہ۔ 
اہی  اہوہر  اہس ںیم ہصح انیل ےہ  ابہپ بس وک  اہوہر  ہاہںیہ، ےچب 
اہوہر یہی  اہالہم یک حتف یک وخہی انہےت ںیہ  ہوہرہت ںیم مہ 
اہوہر اہس ےک ےئل مہ دہن  ہرہاہہ ےہ سج رپ مہ انلچ اچہےت ںیہ 
زہدہویہں  اہین  ںی  ہی  ہک  ںیہ  رصمہوہف  ںیم  دہاہؤہں  ہرہاہت 
دخہا  رہےہ،  بیصن  ہی  ںی  دخہا  وہہاجہےہ۔  احہل  ہںیم 
اہرہاہمی  رضحہت  مہ  ہک  دہے  اطہت  اہوہر  تمہ  ہںی 
رہوہح  وہہ  زہدہی یک  وج  رہابہایہں شیپ رہںیکس  اہیس  ہیک رہح 
ےک  آہپملسو هيلع هللا ىلص  اہوہر  آہوضہرملسو هيلع هللا ىلص  ا  نج  دہںہ،  ہوھہک 

دہاھہاہ۔ ہاحصہہؓ ے میظع اہاشہن ومنہہن 
ہ)ہہب دیعہاہاہہی �ہ�ہ ربمتس �ہ�ہ�ہ�ہہء اقمبہم دج لض دنلہنہ(

رہو ہم  ہرتہا ا ا  ہدم  آ یک  ایحہت  ہیئ 

رہو الہم  ُاہوھ  وک  ام  و  ہرہض  ا ہدہد 

رہاہں گنسِ  اثمہِل  رحہت  و  ےبہس  وہ  ہڑپہے 

رہو رہاہم  رہح  یک  رمق  و  سمشِ  ںیم  ہاض 

ںیہمت ُطق 
ن
� ضیفِ  ےہ  اشخب  ے  وہت  ہحیسمِؑ 

رہو الکہم  وخہد  ےس  اہہل  رہح  یک  ہمی 

رفہوہز ولجہہ  وہہ  وہہں  ابہم  بِ  ہک  آہرہزہو  ہےہ 

رہو ابہم  زہرِ  رفہاہد  و  ہرہی  زہا و  آہہ  ہوت 

امہر وہ  اچہےت  ںیم  وٹیبہں  ےک  لیلخؑ  ہاہر 

رہو اہم  وہہ  وج  ے  ےٹ  ےک  لیلخؑ  ِہایک 

طیحم ںیہ  ی�  �
لم�ت ُ

ظ
�

ہپ  رغمہب  و  رشمہق  ہوسہاہِد 

رہو اہم  وک   ؐ مصطفٰے ُرہخ  ہِر  ُ�و
ن
� ںیم  ہاہجہں 

ونتہرؔ ایک  ےہ  رحہم  ہِف  وطہا ریغب  ہونجہں 

رہو اہم  و  گنن  رتہِک  رہو  اچہک  ہرہابہں 

وہہ اہم رہو ِہایک لیلخؑ ےک ےٹ ے وجہ، 

ہ)ہرکہم رہوہن دہن ونتہرؔہاہب رہوہمہ۔ اہلض �ہ�ہ وجہاہی �ہ�ہ�ہ�ہہءہ(
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ہؤہرہہ �ہ�ہ ا �ہ�ہ وجہن �ہ�ہ�ہ�ہہء وک اہم یٹ اہے اہرٹہلنش 
ہیک اسہاہہن اہیم اہرفہس اہومہاہالہی رہاہےط رپ اہاقہد وہہا سج 
ہںیم دہای رھب ےک �ہ�ہ اممہک یک اہم یٹ اہےہومہں ے رشہت 
ہیکہ۔ اہس اہرفہس ےک فلتخم اہالجہاسہت ںیم اہم یٹ اہےہےک 
اہےن  ے  اہرہانکہن  وہاہے  اہے  اجب  دخہاہت  ںیم  ہوٹہڈہویہز 
اہس اہریگ اظنہم یک رتہبہی ےک  اہوہر  ہاہےن رجتہابہت ایبہن ےئ 
اہالجہس دیسہا  اہاتہی  اہس اہرفہس ا  ہےئل اجتہوہز شیپ ںیکہ۔ 
ہرضحہت اہریہاہومہنی ۃفیلخ اہحیس اہاخہسہیک دصہاہرہت 
اہک  ےک  دہن  اطمہق  ےک  وہت  اقمہی  رہوہز  ےک  اہوتہاہر  ہںیم 
اہالجہس یک دصہاہرہت  ہےج دقعنم وہہاہ۔ وضحہرہاہوہرہے 
امتہم  ہکبج  رفہاہی  ےس  )�ٹلف�وہرہڈہ(  آہابہد  اہالہم  وہاہع  دہرت  ہاہےن 
وہہےہ،  رہےت  ںیم  رہاہز  اہےن  اہےن  اہرہانکہن  ےک  ہاممہک 
الہوہہ  رہےہہ۔  اہل  ںیم  اہس  ذہرہہع  ےک  رہاہےط  ہومہاہالہی 
اہم یٹ اہےہےک امتہم زلنیچ رپ  اہرہرہوہاہی  اہالجہس یک  اہس  ہاہزہں 
ہیھب رہاہہ ِہرہاہت رشن یک یئگ ےسج دہای رھب ںیم اہابہب امجہت 

اہدمہہلہ۔ اہزہہ ایکہ،  اہامہوہں وک  اہےن  اہوہر  انُس  دہاھہ،  ہے 
رہآہن رہم  التہوہت  آہاہز  ا  اہرہرہوہاہی  اہالجہس یک  ہاہاتہی 
اہب  ٹب  ابہل  رکہم  رپ  اہرہاہد  ےک  وہہاہ۔ہوضحہرہاہوہر  ہےس 
التہوہت رہے یک  �ہ�ہ یک  و  �ہ�ہ  آہاہت  اہحت یک  وسہرہۃ  ہوک 
ہاعسہدہت یلم دعبہاہزہاہں اہن آہاہِت رہہم ا اہرگہزہی رتہہم یھب 
اہدقہس  رضحہت  ے  اہب  رشہف  رم  رکہم  رھپ  ایکہ۔  ہشیپ 

ہحیسم ومہوہدؑ ےک وظنمہم الکہم
آہج اہم  امہہرہا  ےہ  دہان  آہوہاہز  رہف  ہرہ 

ےئہ۔  شیپ  اہاعشہر  دنچ  ےس  ںیم  ابسہق  و  ایسہق  ہےک 
اہرٹہلنش  اہم یٹ اہے  ے   وضحہرہاہوہر دعب  ےک  ہاہس 

سمش  رینمہاہدہن  رکہم  ڈہاہرہرٹہ(  اہم ڈہیہ)ہگنجی  ہےک 
اہرہاہد  رہوپہرہٹ شیپ رہے ےک ےئل  ہاہب وک اہرفہس یک 
اہس  ےک  اہرہخ  اہدتہاہی  اہم یٹ اہےہیک  ے  ومہوہف  ہرفہاہاہ۔ 
اہس یک  آہاہز ایک ہک  رہوپہرہٹ ا  اہین  وہاہہع ےس  ہاہامہن اہرفہوہز 
وہڈہوی  اہک  اہوہر  رمکہے  اہک  ےک  �ہ�ہx�ہ�ہ  ضحم  ہرشہوہاہت 
اہب  اھتہ۔  ھچک  بس  یہ  رمکہا  ہی  اہوہر  ںیھت  وہہی  ےس  ہرمہہ 
لاہٹ زلنیچ 

ہاہہل اعتہٰی ےک لض ےس اہم یٹ اہےہےک آہھ س�ی�ٹ
اہی رہح ھچ  ہںیہ نج یک رشنہاہت وچہسی ےٹنھگ یتلچ ںیہہ۔ 
STREAMING زلنیچ ںیہہ۔ اہی رہح اہٰیل مسق ےک 
وہڈہوی رمہےہ، رہاہڈ اہگن ےک ےئل  اہڈہوہاہس  ہوٹہڈہویہزہ، 
اہرٹہلنش  رہب  ےک  �ہ�ہ  ںیہہ۔  رسیم  وہسہںی  یکینکت  ہدہد 
زہابہوہں ںیم رپہوہرہاہزم ایہر رہی ںیہہ۔  ہںیم ںیہ وج فلتخم 
رہاہر  اسہرہے رظنم وک الہت یک رہت  اہس  ہومہوہف ے 
رہاہِہ رہاہت  یک  وضحہرہاہوہر  رہف  ہی  ہک  اہک  وہہے  ہدہےت 

وہہا ےہہ۔ ہرہامہی ےس نک 
ایک  شیپ  رپہوہرہاہم  دہاتہوہزہی  اہک  دعب  ےک  ہرہوپہرہٹ 
ہایگہ، سج ںیم اہم یٹ اہے ےک رپہوہرہاہومہں یک اہک کلھجہ، 
وہاہے  وہہے  اہزہل  ےک  اہہل اعتہٰی  اہوہر  رفس  ےک  ہرتہایقہت 
ے   وضحہِرہاہوہر اہزہاہں  دعب  ےئہ۔  ےئ  ایبہن  ہاہاضہل 

رفہاہاہ۔ زہابہن ںیم اطخہب  ہاہرگہزہی 
رضحہت  ہک  رفہاہا  ںیم  اطخہب  اہےن  ے  ہوضحہِرہاہوہر 
ںیم  دہای  ا  امیلعتہت  یک  اہالہم  ے  ہحیسم ومہوہد 
اہوہر  اھت  َدہوہر  ا  لیمکتِ دہن  َدہوہر  ا  یبن اہرہمملسو هيلع هللا ىلص  رفہاہاہ۔  ہاہایح 
ےک  اہن  وہہںی  اہاجہدہاہت  یئ  رہح  سج  ںیم  زہاہے  ہِاہس 

ہاہم یٹ اہے اہرٹہلنش یک اسہاہہن اہیم اہرفہس

ہابہی ہحفص �ہ�ہ رپ

رہاہےت ےلھک وج رضحہت حیسم ومہوہؑد  اہالہم یک غیلبت ےک  ہذہرہےع 
حیسم ومہوہدہے  رضحہت  ےئل  ےک  اہس  اھتہ۔  نشم  ہا 
وچہہک  اہوہر  رفہاہی  ایہر  میکس  یک  غیلبت  یک  اہالہم  ںیم  دہای  ہوپہرہی 
آہؑپ ے  اھتہ،  دہوہر  ا  )ہرپہٹ ڈیمہاہ(  رہاسہل  و  اہابہرہاہت  ہوہہ 
ذہرہہع  اہس  ےیل  ےک  الیھپہے  ںیم  دہای  وک  اغیپہم  ےک  ہاہالہم 
وتہاہرت  تہ  اضمہنی  ےک  وضحہرؑ  اہوہر  رفہاہا  اہامعہل  وخہب  ہوک 
آہرہی  اہےن  وضحہرؑ  رہےہہ۔  وہہے  اہع  ںیم  اہابہرہاہت  ہےس 
ہاسہس کت اہےن رفہض وک رسہاہاجہم دہےت رہےہہ۔ انچہہچ آہؑپ 
دہرگ  اہوہر  ویہرہپ  اہرہہکہ،  اغیپہم  ا  آہپؑ  یہ  ںیم  زہدہی  ہیک 

اھتہ۔ ذہرہےع چنہپ اکچ  اہابہرہاہت ےک  ہالہوقہں ںیم 
فلتخم  ےک  الہتِ اہدمہہی  ے  وضحہرہاہوہر  دعب  ےک  ہاہس 
ہک  رفہاہا  رہےک  ایبہن  الہہ  ا  مہم  یک  اہالہم  غیلبت  ںیم  ہَاہدہوہاہر 
اہوہر  رہڈہوی  اہےن  اغیپہم  ا  اہالہم  مہ  ےس  لض  ےک  اہہل  ہاہب 
اہوہر  ذہرہےع الیھپہے یک وتہقی اپ رہےہ ںیہہ۔  ہیل وہژہن ےک 
ہاہس ںیم کش ںیہن ہک ہی رضحہت حیسم ومہوہد ےک اہاہہم

اہ’ہ’ زہنی ےک انکہرہوہں کت اچنہپہؤہں  ہ‘ہ‘ہںیم ریتہی غیلبت وک 
ںیم  رھب  دہای  آہج  ےہہ۔  اشنہی  یک  وہہے  وپہرہے  ہےک 
دہاہت  زہرِ  ےک  ۃفیلخہاہحیس  وٹہڈہویہز  �ہ�ہ  ہاہم یٹ اہےہےک 
ےک  رہاطہہی  ںیہہ۔  رہےہ  دہے  رسہاہاجہم  ذہہ دہاہرہاہں  ہاہین 
ویہڈنہاہ،  اہرہسشہ،  اہرہہکہ،  رجہینہ،  اھگہاہ،  اقہدہاہنہ،  ہالہوہہ 
ےک  وہ  اقہم  وٹہڈہویہز  ہی  ںیم  اممہک  یئک  تیمس  ہڈینہا 
ی  تہ  اہوہر  وسہاہیل  رتہشہ،  رفہچہ،  رجہنہ،  اہوہر  ہںیہہ۔ 

ہاہہ اگہر وصخہی ےک ملق ےس
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ہ)ہرکہم اہف وجنجہہ اہبہ۔ رہی ہلسلس کیچ رہی کلبپہ(

ہدمہل و ؤہر اہدہاہِز غیلبت
ہا ہرضحہت اہرہاہمی

اخہص  اہک  ںیم  ہاہایہء  ا  اہرہاہمی  ہرضحہت 

اہوہر رہہب ےہ سج ا رہآہن رہم ںیم امنہاہں ذہر ومہوجہد  ہاقمہم 

‘ہ‘ہاہوبہاہاہایہءہ’ہ’ یھب اہک اجہا ےہہ۔ رہآہِن رہم ںیم  ہےہہ۔ آہؑپ وک 

ومہوسہم  یھب  وسہرہہ  اہک  ےس  ےکہاہم  اہرہاہمی  ہرضحہت 

فلتخم  یک  اہرہاہمی  رضحہت  ںیم  رہآہِن رہم  زین  ہےہ 

اخہص  وتہدی  ےس  ںیم  نج  ںیہہ۔  وہہںی  ایبہن  ہنسح  ہافصہت 

ومہزجہن ذجہہ غیلبت ےک  دہاہغ ںیم  و  دہل  آہپ ےک  ہےک ےئل 

اہ۔ اجہے  ایبہن ایک  زہر رظن ومضمہن ںیم ھچک  ہابہرہہ ںیم 

ُاہوہرہ)Urہ(  رہش  اہک  ےک  رعہاہق  اہرہاہمی  ہرضحہت 

ہےک رہےن وہاہے اہک تُب رپہت ہکلب تُب رتہاہش رھگہاہے 

ہںیم دیپہا وہہےہےھتہ۔ آہپ ےک اخہدہاہن ا ذگہاہرہہ یہ 

نپچب  وہاہد  ےک  آہپ  اھتہ۔  رپ  ےنچیبہ(  تُب  )ہینعی  ہتُب رفہوہی 

آہؑپ ے  آہوغہش ںیم  اہوہر اچچ یک  وفہت وہہےئ ےھت  ہںیم یہ 

یہ  اھبنسہےت  وہہش  ےک  آہؑپ  ے  سج  یھت  اپہی  ہرپہوہرہش 

رپ  اہم  ےک  تُب رفہوہی  یھب  وک  آہپ  اسہھ  ےک  وٹیبہں  ہاہےن 

دہل  اہآہان اچچ وک ہی ولعمہم ہن اھت ہک سج  ہاگلہدہاہ۔ تقی ےس 

وتبہں ےک ےئل  ُاہس ںیم  اخہقِ وکہن و اکہں نُچ اکچ ےہ  ہوک 

یہ  دصقم  اہمہ  ا  تثعب  وت  یک  آہپؑ  وہہیتکسہ۔  ںیہن  ہگج  ہوکہی 

اہوہر اہس دصقم ےک وصحہل ےک  ہدخہاہاعتہٰی یک وتہدی ا ایقہم اھت 

ہےئل آہؑپ ے اہہل اعتہٰی ےس اطع دشہہ تمکح ےس وخہب اہم 

دہولہں یک رہگہاہویہں  دہلی  اہوہر رہ  ابہت  آہپؑ یک رہ  ہایہ۔ انچہہچ 
اجہےہ۔ اہوجہاہب وہ  ولہگ  اہوہر  وہہی  وہاہی  اجہے  ُاہرت  ہںیم 

اتلم  ذہر  ا  وہاہہع  اہک  ےک  آہپ  ںیم  ہرہآہِن رہم 
رہح  اہس  حلصم ومہوہدہے  رضحہت  لیصفت  یک  سج  ہےہ 
‘ہ‘ہےلہپ دہن یہ آہپ ےک وہہے وہہے  ہایبہن یک ےہ ہک 
آہایگہ۔  وبہڑہا اہک تُب رہدہے ےک ےئل  اہوہر  اہری  ہاہک 
تہ  ر  دہھک  وک  اہک  اہدہاہر  ِاہس  ےٹ  ےک  اچچ  ہتُب رفہوہش 
اہاھ  اہری اہک ے  آہدم وہہیہ۔  اہیھ  آہج  ہوخہش وہہے ہک 
)ہینعی  ہچب  ُاہس  ہک  اگل  یہ  دہےن  تمیق  اہوہر  انچ  تُب  ہیتم 
اہوہر  وہہی  رہف  یک  اہس  وتہہ  یک  اہرہاہمیہ(  ہرضحہت 
اپہؤہں  وبہڑہےہ۔ م ربقہاتہن ںیم  ہُاہس ے وسہاہل ایک ہک ایہں 
ہاکہے ےھٹیب وہہ۔ م ِاہس زیچ وک ایک رہوہےہ؟ ُاہس ے وجہاہب 
اہوہر اہک اہف ہگج رپ رہھ ر ُاہس  ہدہا ہک رھگ ے اجہؤہں ا 
ہیک ابعہدہت رہوہں اہ۔ ہی دی ہچب اہس ایہل رپ اہےن ذجہابہت 
ُاہس  وہہیہ۔  ایک  رم  اہمتہرہی  ہک  وپہاھہ:  اہوہر  اکس  رہوہک  ہن  ہوک 
اہس ہچب ے اہنہت اقحہرہت آہزی یسنہ  اہوہر  اہین رم اتبہی  ہے 
دنچ  اہیھب  وت  تُب  ہی  اہوہر  وہ  ڑبہے  اہےن  م  ہک  اہک  ر  ہسن 
ےک  ِاہس  ںیہمت  ایک  ونبہاہاہےہہ،  ے  اچچ  ریہے  وہہے  ہدہن 
وبہڑہے  ُاہس  دہھک ر  ِاہس رہز وک  آہے یہ؟  ہن  ہاسہےن رشہم 
ِاہس  وہاہس الچ ایگہ۔  اہوہر  دہا  رہھ  وہںیہ  ہاہری اہک ے تُب 
آہؑپ ےک  دہھک ر  اجہا  اہہھ ےس  اہےھ اہک وک  اہک  ہرہح 

یک وخہب ربخہیہ۔ ہی یلہپ  آہپؑ  اہوہر  وہہے  اہرہاہض  ہاچچ تخس 

ہفیلکت یھت وج ُاہس اپہابہز یتسہ ے وتہدی ےک ےئل ُاہاھہیہ۔ 

اہن وک وشمہرہہ  اھبہویہں ے  اچچہزہاہد  اہوہر  اچچ  آہؑپ ےک  ہرہہاحہل 

�وہں 
ت �بُ� ے  م  اہر  ےہہ،  رپ  تُب رفہوہی  یہ  ذگہاہرہا  امہہرہا  ہک  ہدہا 

ہیک رپہشت ہن یک وت امہہرہا رہزہق دنب وہ اجہے اہ۔ رگم آہپ ے 

اہےن  اہاسہن  وک  وتبہں  دہاہہک نج  وجہاہب  دہریہی ےس  ہاہنہت 

ُاہن وک ںی رہہزگ دجسہہ ںیہن رہاتکسہ’ہ’ہ۔ ہاہہھ ےس ڑھگہا ےہ 
ہ)ہاہوخہذ اہزہریسفتہریبکہ، نس اہاہت رفہوہرہی �ہ�ہ�ہ�ہہ، دل متفہ ہحفص �ہ�ہ�ہ ا �ہ�ہ�ہہ(

ڈہاہےن  اطہرہاہہن رظن  زہدہی رپ طقف  آہپ یک  ہاہرغہض 

ہےس یہ ملع وہ اجہا ےہ ہک آہپ ےک ابہت رہے ا اہدہاہز 

ےک  وہہے  رُپ  ےس  اہوہرہتمکح  دہاہش دنمہاہہن  یہ  ےس  ہآہاہز 

اھتہ۔ہوسہرہہ  رہا  وہہا  دہریہاہہن  ریغب  ےک  یٹپل  یگل  یسک  اسہھ  ہاسہھ 

اہی وہاہہ ےس آہپ یک اجشہاہہن وگتفگ ا یسک  ہاہاہایہء ںیم یھب 

ہدقہر لیصفت ےس ذہر ےہہ۔ آہپ ے اہےن ولہوہں ےس اہےن 

َماِثۡیُل ینعی  اہدہاہز ںیم وپہاھ ہک َما ٰہِذِہ الّتَ ہوصہص 

ابعہدہت  ےھٹیب  رہاہت  دہن  م  اسہےن  ےک  نج  ںیہ  ےمسجم  ایک  ہہی 

اہوہر  ذہلی  اہیس  ایک  ہی  ہک  یھت  ہی  رہاہد  اہوہر  وہہ؟  رہےت  ہرہے 

ےہ  ہی  تقی  ہکبج  وہہ۔  رہے  رپہشت  م  یک  زیچہوہں  ہری 

اہی ے  اہوہر  رہّب ےہ  ا  زہنی  اہوہر  آہامہوہں  رہب  ہہک اہمتہرہا 

رپ  ابہت  اہس  ںی  اہوہر  ےہ  ایک  دیپہا  وک  اہدہاہد  آہابہؤ  ہاہمتہرہے 
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ہاہمتہرہے اسہےن وہاہہ وہہںہ۔ ینعی ریہی زہدہی دخہا یک یتسہ 
ہےک ےئل وطبہر وہاہہ ےہہ۔

وہاہولہں ا اخہدہاہن ےک ولہوہں  اہےن رھگ  ہہی وت یھت آہپ یک 
ےک  وقہم  اہین  وت  ےلکن  ابہرہ  ےس  دہاہرہہ  اہس  وگتفگہ،  اسہھ  ہےک 
ہاہم ولہوہں وک رشمہاہہن ایہاہت و رہدہاہر ےس اکہل ر دخہاہے 
ہوہاہد و اگیہہن ےس رہوہانہس رہاہے ا ایک وخہب رہق اہایہر 
اہوہر  امجہںی  رظنہں  اہین  رپ  رطفہت  اظمہرہ  ے  آہپ  ہایکہ۔ 
رہےہہ۔  اہین وقہم ےس انہرہاہہن وگتفگ رفہاہے  دہن کت  ہنی 
اہاعہم یک آہاہت �ہ�ہ ا �ہ�ہ ںیم ےہہ۔ اہک  ہاہس ا ذہر وسہرہہ 
ہرہوہز اہم ےک وہت اتہرہوہں یک رپہشت ںیم رصمہوہف ولہوہں 
ہوہاہہ  ہےک اپہس ےئ اہوہر ےتکمچ اتہرہے وک دہھک ر ےنہک ےگلہ، وہاہہ 
ہایک ابہت ےہ ریہا رہّب انتک دکمچہاہر ےہہ۔ ھچک دہر ںیم اتہرہہ 
وت  ےھ  ہک  دہا  ہہک  اہف  اہف  وت  وہہایگ  اہب  ےس  ہرظنم 
ہاہاس وکہی دخہا دنسپ ںیہن وج رغہوہب وہہاجہےہ۔ اہےل رہوہز اچہد 
اجہےت ےھت  آہپ  دہا ویکہہک  أتہر  ا  أتمہر وہہے  دہھک ر  ہوک 
وہہاجہا ےہہ۔ انچہہچ  رغہوہب  دہر ںیم  اہس ے یھب ھچک  ہہک 
ہوجہیہ رغہوہب وہہاہ، آہپ ے وقہم وک اھجمسہا ہک دیسہے رہہت 
ویکہہک  ی  ےلم  ےس  رہف  یک  اہہل اعتہٰی  دہاہت  رہف  ہیک 
اہوہر آہج یھب اچہد وج اہس ےس  ہلک یھب اتہرہہ اہب وہہایگ اھت 
زہاہدہہ دکمچہاہر اھت رغہوہب وہہایگ ےہہ۔ رسیتہے  اہوہر  ہںیہک ڑبہا 
اہوہر نیع فصن اہاہہر  ہدہن رہاہت ڑپہے ا اہاظہر ںیہن رفہاہے 
دہھک  وک  وسہرہج  اہوہر  ںیہ  اجہے  اپہس  ےک  ولہوہں  وہت  ہےک 
یکہ،  اہس  ےہ  اہن  ایک  رہّبہ،  ریہا  ےہ  ہی  ہک  ںیہ  ےتہک  ہر 
رہے  اہاظہر  رھپ  یھبہ!  رہوہن  زہاہدہہ  ںیہک  اہوہر  ےہ  یھب  ہڑبہا 
اہالہن  وت  اجہا ےہ  ڈہوہب  ُاہق ںیم  دہوہر  اہوہر بج ہی یھب  ہںیہ 

ہرفہاہےہںیہہ۔
تُۡشِرُکۡوَن ا  ّمَ ّمِ ءٌ 

ٓ
بَِرۡی  ۡ ِاّنِ ٰیَقۡوِم 

م  وج  ےس  رشہک  اہس  ںیم  ًانیقی  وقہمہ!  ریہی  اہے  ہہک 
اہس ےک اسہھ یہ اہےن دیقعہہ  ہرہے وہ تخس زیبہاہر وہہںہ۔ 
اہافہظ ںیم ہشیمہ  اہن  رفہاہا ےسج رہآہن رہم ے  اہالہن  ہا یھب 
ہےک ےئل وفحمہظ ر دہا اہوہر آہوضہرملسو هيلع هللا ىلص ے رہ امنہز ےس ےلہپ 
ہاہےس ڑپہےن یک دہاہت رفہاہر رہ املسمہن ا ہلبق نیعتم رفہا دہاہ:

َماَواِت  الّسَ
َ

ی فََطر ِ  لِّلَ
َ
ْہُت َوْجِہی ِإّنِ َوّجَ

َ
ْ

ُمْشِرِکی
ْ
ِمَن ال أَنَا  َوَما  َحِنیًفا  َْرَض 

ْ
َوال

ہاہاس ابہامہل و اہوجہاہب رہِز اہدتہاہل ےہ ہک وقہم ےک یسک 
ہڑبہے ےس ڑبہے رفہد وک یھب اہس وہوجہاہن اہرہاہمی ےک 

وہہیہ۔ ہن  رجہأہت  اہرہے یک  دہم  ہاسہےن 
ںیہن  اہم  یہ  ںیم  ولہوہں  اہم  اغیپہم  ا  وتہدی  ے  ہآہپ 
اہےس  اہوہر  ےئ  یھب  اسہےن  ےک  ابہدہاہہ  ےک  وہت  ہکلب  ہایک 
اہاہہی وبضمہط دہلی ےک اسہھ وتہدی ا قبس  اہوہر  ہیھب اھجمسہا 
وجہاہب یھب نب ہن  اہس ےس  اہا وت ںیہن رگم  اہرہہ  وہہ  ہدہا ہک 
اہس  ے  اہہل اعتہٰی  ںیم  �ہ�ہ�ہ  آہت  رقبہہ  وسہرہہ  انچہہچ  ہاپہاہ۔ 

رفہاہا ےہہ: اہافہظ ںیم وفحمہظ  اہن  ہوہاہہع وک 
ےس  اہرہاہمیؑ  ے  سج  ایک  وغہر  رپ  صخش  اہس  ے  وُت  ہایک 
اہہل  اہس رِبہے رپ ڑگھجہا ایک ہک  ابہرہہ ںیم  ہاہس ےک رہّب ےک 
ریہا  اہک  ے  اہرہاہمیؑ  بج  یھتہ۔  یک  اطع  ابہدہاہت  اہےس  ہے 
اہس ے  اہرہا یھب ےہہ۔  اہوہر  زہدہہ رہا ےہ  وج  وہہ ےہ  ہرہّب 
اہرہاہمیؑ ے  اہوہرہاہرہا وہہںہ۔  ہاہک ںیم )ہیھبہ( زہدہہ رہا وہہں 
رغمہب  اہےس  وُت  ےہ  اہا  ےس  رشمہق  وک  وسہرہج  اہہل  ًانیقی  ہاہک 
اہوہر  وہہایگہ۔  وہبمہت  اھت  ایک  رفک  ے  سج  وہہ  وت  آہ،  ے  ہےس 

دہاتہ۔ دہاہت ںیہن  وقہم وک  اہم  ہاہہل 
رضحہت  ہک  ےہ  ایہل  ا  رسفمہن  قلعتم  ےک  آہت  ہِاہس 
ہاہرہاہمی اہوہر اہک اہرف ابہدہاہہ ںیمہ، سج ا اہم رمنہوہدؔ ایبہن 
رضحہت  یھتہ۔  وہہی  ثحب  رپ  ابہرہی اعتہٰی  یتسہ  ےہہ،  اجہا  ہایک 

رفہاہے ںیہہ: ایبہن  ابہرہے ںیم  ہحلصم ومہوہدہاہس ےک 
اہوہر  اہایحہء  وج  وہہ ےہ  رہّب  رہاہد ہی یھت ہک ریہا  ہ‘ہ‘ہاہس ےس 
وہہ سج وک اچہات ےہ  اہدہر رہات ےہہ۔  اہےن  ہاہاہت یک تفص 
سج  ےہہ،  رہا  ذہلی  ےہ  اچہات  وک  سج  اہوہر  ےہ  دہات  ہزہت 
اہاہم  ےہ  اچہات  وک  سج  اہوہر  ےہ  رہا  اہایہب  ےہ  اچہات  ہوک 
وک  سج  اہوہر  ےہ  دہات  ہبلغ  ےہ  اچہات  وک  سج  ےہہ،  دہات  ہر 
ابہدہاہہ ے  ُاہس  رپ  ِاہس  دہات ےہہ۔  دہے  ہاچہات ےہ تسکش 
اہایہر  ریہے  وت  ابہت  ہی  ینعی  اُِمۡیُت  َو  اُۡحٖ  اَنَا  ہاہک 
اہوہر ےسج  دہوہں  ہںیم یھب ےہ ہک ںی ےسج اچہوہہں رتہی دہے 

رہدہوہںہ۔ ذہلی  ہاچہوہہں 
دہویہا  ڑبہا  ےس  بس  ا  ُاہن  ںیم  زہاہہن  ُاہس  ہوسہرہج 
ِاہس  اھتہ۔  رہا  رپہشت  یک  ُاہس  یھب  ابہدہاہہ  اہوہر  اھت  اجہا  ہاھجمس 
ہک  اہک  ںیم  وجہاہب  ُاہےس  ے  اہرہاہمی  رضحہت  ہےئل 

وسہرہج وک  وہہ  وہہا ےہ ہک  اجہرہی ایک  ہدخہاہاعتہٰی ے وت ہی ہلسلس 
اچنہپہا  عفن  وک  دہای  رہح  ِاہس  اہوہر  ےہ  ڑچہاہا  ےس  ہرشمہق 
وت  ےہ  ںیم  اہایہر  ریتہے  اچنہپہا  عفن  وک  دہای  اہر  نک  ہےہہ۔ 
یک  رشمہق  ےس  رغمہب  وک  ِاہس  ےہ  وہہا  ڑچہا  وسہرہج  وج  ہہی 
وہہا  ڑچہا  وسہرہج  اہوہر  اھت  وہت  ا  دہن  وہہ  دہےہ۔  ولہا  ہرہف 
ہاھتہ۔ رضحہت اہرہاہمی ے رفہاہا ہک ِاہےس م وہاہس ولہا دہو 
ڑچہا  ےس  رغمہب  ِاہےس  ہک  ہی  ا  اجہؤ  ے  وک  ےھچیپ  ِاہےس  ہینعی 
ہاہؤہ۔ وہا ُاہوہہں ے ُاہےس اہک ہک ِاہس رپ اہین وکحہت اقہم 

دہاھہؤہ۔ وت  ہرہےک 
ا  دہای  اہر  ہک  اھت  ہی  ّدمہا  ا  اہرہاہمی  ہرضحہت 
ایک  وسہرہج  رھپ  وت  ےہ  ںیم  ھ  اہ  اہمتہرہے  ہعفن و اصقنہن 
اہمتہرہا  وت  ےہ  ا  اچنہپ  عفن و اصقنہن  وسہرہج  اہر  اہوہر  ےہ  ہرہا 
رہھٹہا  ابہل  دہوہٰی  ا  وہہے  اہک  اہوہر  اچنہپہا  ہعفن و اصقنہن 
ہےہہ۔ وت اہس رپ وہہ ابہدہاہہ وہبمہت وہ ر اہوجہاہب وہہایگ ویکہہک 
عفن و اصقنہن  ںی  ہک  اتہک  ہی  وہہ  وت  ا  وت  دہات  وجہاہب  وہہ  ہاہر 
اہوہر زنتہل  رتہی  اہوہر  وسہرہج یہ اچنہپہا ےہ  ہںیہن اچنہپ اتکس ہکلب 
اہوہر  اہایہر ںیم ںیہن ےہہ۔  اہایہر ںیم ےہ ریہے  ہُاہی ےک 
اہاس اتہک وت ِاہس ےس ُاہس ا ہی دہوہٰی ابہل وہہاجہا ہک  وہہ  ہاہر 
اَنَا اُۡحٖ َو اُِمۡیُتہ۔ اہوہر اہر وہہ ہی اتہک ہک ںی یہ ہی امتہم 

ہاہم رہا وہہں وسہرہج ںیہن رہا اہوہر عفن وہاصقنہن یھب ریہے 
ہیہ اہایہر ںیم ےہ وسہرہج ےک اہایہر ںیم ںیہن وت ُاہس یک وقہم 
وہہ  ہکلب  یھت  رہی  رپہشت  یک  وسہرہج  وہہ  ویکہہک  وہہاجہی  ہدہنم 
وہہ وکہی وجہاہب  وہہ ےس  ِاہس  ہوخہد یھب وسہرہج ا رپہاتہر اھتہ۔ 

اخہومہش وہہایگہ’ہ’ہ۔ اہوہر  دہے اکس  ہہن 
ہ)ہریسفتہریبکہ، نس اہاہت رفہوہرہی �ہ�ہ�ہ�ہہ، دل دہوہم ہحفص�ہ�ہ�ہ ا �ہ�ہ�ہہ(

ے  اہرہاہمی  رضحہت  ںیم  وگتفگ  یغیلبت  اہس  ہاہرغہض 
ےک  وجہاہابہت  ہلمج  ےک  اہس  ر  دہھک  وک  احہاہت  ےک  ہابہدہاہہ 
ابہت  ریغہوقہل  یسک  ے  آہپ  رہدہےہ۔  دنب  ہرہاہےت 
اہدہاہز  َاہوہر  اہک  اہےنھ یک اجبہے رہظم رطفہت وسہرہج وک  ہںیم 
ے  اہرہاہمی  رضحہت  رہح  اہس  اہوہر  ایکہ۔  شیپ  ہںیم 
ُاہدہر یہ  وہہ  اہدہاہز ںیم ڑکپہا ہک  ابہدہاہہ وک اہےس زہرہدہت  ہاہس 
رہیہ  ہن  یہ  تکس  یک  دہےن  وجہاہب  اہےس  اہوہر  وہہایگ  ہوہبمہت 

وہہ ےنٹھگ ےنکیٹ رپ وبہر وہہایگہ۔ ہاہوہر 
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اہن  وقہم ے  اہن یک  دہاھ ہک  آہپ ے  ہرھپ بج 
ںیم  وہرہت  یلمع  ے  آہپ  وت  اہا  ںیہن  وک  ہےکہدہاہل 
ےک  آہپ  وج  اچہیہ  رہی  اہرہ  رپ  ُاہن  رُبہاہی  یک  وتبہں  ہُاہن 
زہاہدہہ ؤہر دہلی یھتہ۔ انچہہچ  ہزنہدہک آہپ یک وقہم ےک ےئل 
اہن  ہک  وسہی  دتہری  اہک  الہف  ےک  وتبہں  ے  ہآہپ 
تُب  ڑبہے  وسہاہے  اجہے  رہدہا  ڑکٹہے  ڑکٹہے  وک  ہوتبہں 
اہک  اہوہر  ڑگبہے  تہ  ولہگ  ےک  وقہم  یک  آہپ  رپ  اہس  ہےکہ۔ 
ڑبہا  وہہ  ؟  اہم سک ے ایک ےہ  امہہرہے وبعمہدہوہں ےس ہی  ہہک 
ہیہ اہم صخش ےہہ۔ بج آہپ ا اہم ابہر ابہر اسہےن آہے 
آہپ  ایک  ہک  وپہاھ  ےس  آہپ  ے  وقہم  یک  آہپؑ  وت  ایگ  ہگل 
دہاہش دنمہاہہن  یہ  تہ  ے  آہؑپ  ےہہ؟  یک  رحہت  ہی  ہے 
اہہں  ہہک  ٰہَذا  ُہْم  َکِبْیُ فََعَلٗ   

ْ
بَل ہک  دہا  ہوجہاہب 

وپہےت  ایک  ےس  ھجم  رگم  اہمہ۔  ہی  ےہ  ایک  وت  ے  یسک  ہآہر 
َکانُْوا  ِاْن  فَْســٴَـلُْوُہْم  ےہ  اسہےن  تُب  ڑبہا  ہی  ہوہہ۔ 
وتہ۔  وبہل ےک  وہہ  اہر  ول  وپہھچ  ہاہس ےس م ولہگ  یَْنِطُقْوَن 

ہرضحہت ۃفیلخ اہحیس اہرہاہعہے اہس آہہی رہہم یک وہاضہت 
رفہاہی ےہہ: ہویہں 

فََعَلٗ   
ْ
بَل ہک  ےہ  اجہا  اہک  ںیم  ابہرہہ  ےک  آہت  ہاہس 

ایک  ے  یسک  ہک  ےلکن  ہجیتن  ہی  اجہےہاہہک  ایک  وہف  دعب  ہےک 
ےہ  ںیہن  رہوہرہت  ًاعطق  یک  اہس  زنہدہک  ریہے  رگم  ہےہہ۔ 
اہرہاہمیؑ ے وخہد یہ بس وک اتب دہا اھت ہک ںیم  ہویکہہک رضحہت 
اہس  وہہںہ۔  وہاہا  رہے  ھچک  اسہھ  ےک  وبعمہدہوہں  ہاہمتہرہے 
اہک اہنک ابہت وک نک یک رہح  ہےئل ہی وھجہٹ ںیہنہ۔ ہکلب 
ہشیپ رہا اہک رہِز اہدتہاہل ےہ وج وصخہتی ےس رضحہت 
اہک یھب  آہپ ےک اخمہنی ںیم ےس  وہہا اھتہ۔  ہاہرہاہمیؑ وک اطع 
ُاہن وتبہں ںیم ےس ڑبہے ت ے  اہا ہک  ابہت وک ںیہن  ہاہس 
اہس  ےک  ُاہن  انھجمس  اہنک  وک  ابہت  اہس  اہوہر  ےہ  اہرہا  وک  ہبس 
ُاہن ےک وبعمہدہوہں ںیم ھچک  ہدیقعہہ وک وھجہا اثہت رہا ےہ ہک 

�ہ�ہ�ہہ( ؒ ہحفص  اہرہاہع  اہز رضحہت ۃفیلخہاہحیس  رہآہن  ہاطہت ےہہ۔ہ)ہرتہہم 
اہین اہدہت  اہرہاہمی  ہدہوہرسہے ین ہی ںیہ ہک رضحہت 
ہےک اطمہق رعتہًاض الکہم رہے ںیہ ہک ںیہن ںی ے ویکہں 
اہاکہر ںیہن  رہاہد  اہےس الکہم ےس  وہہاہ۔  ُاہس ے ایک  اھت  ہرہا 
اھت  وہاہا  وپہےن  یھب  وسہاہل  ہی  ایک  ہک  ےہ  وہہی  رہاہد  ہی  ہکلب  ہوہہا 
ر  نُس  وجہاہب  ہی  اھتہ؟  رہا  ے  تُب  اہس  ایک  وت  رہا  ہن  ہںی 

اہوہر ےنہک ےگل م وخہد یہ  دہولہں ںیم رشہدنمہہ وہہےئ  ہوہہ ولہگ 
اہین  ا  وہہے  رشہدنمہہ  یھب  َاہوہر  رپ  وغہر  زمہد  رھپ  ےھت  ہاہم 
م  اہرہاہمیہ!  ہک  وبہے  اہوہر  آہے  ولہٹ  رہف  یک  ہرشہاہرہت 
ہاجہےت وہ ہی وت وبہات ںیہن ےہہ۔ بت رضحہت اہرہاہمی ے 
اہن وتبہں یک رپہشت رہے  وسہا  ہاہک ہک ایک م دخہاہاعتہٰی ےک 

دہےتہ۔ ہوہ وج ںیہمت ھچک یھب عفن و اصقنہن ںیہن 
ہ)ہاہوخہذ اہزہریسفتہریبکہ، نس اہاہت رفہوہرہی �ہ�ہ�ہ�ہہ، دلہمجنپ ہحفص �ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہ(

وک  وقہم  اہین  ے  اہرہاہمی  رضحہت  رہح  اہس  ہس 
اہدہاہز ںیم وتہدی یک  زہرہدہت  اہوہر لمع ےس  ہاہےن رہِز الکہم 
وج  ےہ  رہاتکس  شیپ  صخش  وہیہ  دہلی  اہیس  رہدہیہ۔ہاہوہر  ہغیلبت 

و ام اتھجمس ےہہ۔ اہرہض  اخہقِ  ہٰیل وہہ اہریصہت دخہاہاعتہٰی وک 
ےسہاہاہہی  رہف  یک  وقہم  اہین  وک  آہؑپ  رپ  ومہع  ہاہس 
اہوہر ملظ و رہرہت ا اسہان رہا ڑپہاہ۔ ابہدہاہہ وہت رمنہوہد  ہدشّہد 
اہوہر  اہاھ اکچ اھت  دہوہرہاہن َزہک  ہوج آہپ ےس ےلہپ یہ وگتفگ ےک 
ے  اہس  وت  وہہی  ربخ  اہےس  اھتہ،  اھٹیب  اھہے  ُاہدہاہر  رپ  ہآہپ 
رضحہت  ے  وقہم  رپ  آہریشہابہد  یک  اہی  اہوہر  اھہی  یک  ےنیل  ہدبہہ 
ہاہرہاہمی وک ہلعش زہن آہگ ںیم ڈہاہل ر اہس ہصق وک ڑج 
آہپ ےک ےئل  دہاہ۔ انچہہچ  انس  دہےن ا ہلصیف  ہےس یہ متخ ر 
اہوہر آہامہن ے “ہےبہرط وُکہد  َاہاہؤ رہوہن ےئ ےئ  ہآہگ ےک 
اہوہر ہی یھب دہاھ ہک  ہڑپہا آہش رمنہوہد ںیم قشعہ” ا اظنہرہہ دہاھ 
ھچک  ا  فینح  اہرہاہمیؑ  اہس  ےلعش  وہہے  ڑھبہےت  ےک  ہآہگ 

اگبہڑ ہن ےکہ۔ ہیھب 
محّمد،  آِل  َوَعَل  محّمد  َعَل  َصّلِ   َ ُھّ

ٰ
الّل

آِل  َوَعل   
َ
اِہْیم

َ
بْر ِإ َعَل  َصّلَْیَت  َکَما 

َمِجْیٌد َحِمْیٌد  ِإنََّک   ،
َ
اِہْیم

َ
ِإبْر

ِل  آ َعَل  َو محّمد  َعَل  ْک  ِر بَا  َ ُھّ
ٰ
لّل ا

َوَعَل   
َ
اِہْیم

َ
ِإبْر َعَل  َت 

ْ
بَاَرک َکَما  محّمد، 

َمِجْیٌد َحِمْیٌد  ِإنََّک   ،
َ
اِہْیم

َ
ِإبْر آِل 

لعف  رجہأہت دنمہاہہن  اہوہر  اہبہدہرہاہہن  ےکہِاہس  ہآہپ 
علق عمق  ا  رشہک  اہوہر  ایک  دنب  دہرہوہاہزہہ  ا  ہنتف  ےک  رشہک  ہے 
اہوہر  ربکت  ہلمج  ےک  وہت  اہےن  ے  آہپ  اہوہر  ہرہدہاہ۔ 
اہےن لمع ےس  اہوہر  دہاہ۔  دہاھ  وتہڑ ر  انیمہرہوہں وک  ہرشہک ےک 
ےک  اہن  اہوہر  یک  اہن  ر  اہاھ  اقنہب  ےس  رہچہے  ےک  ہتقی 
وک  اہن  اہوہر  دہا  دہا  اکٹھچہرہا  ےس  شکمشک  ذہین  یک  ہآہابہؤہاہدہاہد 
آہان  ہوخہاہب تلفغ ےس دیبہاہر رہےک وتہدی یک تقی ےس 

یک  وتہدیِہاہیہ  لعف  رہ  اہوہر  وقہل  رہ  ا  آہپؑ  اہرغہض  دہاہ۔  ہرہوہا 
آہپ ےک ےئل رہآہن رہم  اہی ےئل  اھتہ،  وہہا رہا  ہغیلبت رپ جتنم 
المشرکی  من  کان  وما  ےہ  آہا  ذہر  ابہر  ابہر  ہںیم 

آہپ رشمہوکہں ںیم ےس ہن ےھتہ۔ ہہک 
وہ اگلہے  ِدہل  ویکہں  ےس  ریغہوہں  ےہ  دہاتھ  ہوہہ 
ںیہن ایک  وہہ  ںیم  ُاہس  وہ  اپہے  ںیم  وتبہں  ھچک  ہوج 
ےہ اہزہوہاہل  اہوہر  ےہ  اہرشہک  ےہ  ہوہاحِ�د 
ںیہن انف  وک  ُاہس  ںیہ  اکشہر  ا  ومہت  ہبس 

ہ)ہُدہِرہنی ُاہرہدہوہ، دہرہِس وتہدیہ(

اہک  ےئل  ےک  املسمہوہں  کت  ایقہت  رہم  ہرہآہِن 
اہوہر  اپہک  ےک  دخہاہاعتہٰی  زہاہہن  یف  ذٰہلہا  ےہہ۔  ہِلع رہاہہ 
امہہرہے  ںیم  اہہی  صصقِ  دشہہ  ایبہن  ںیم  الکہم  ہرہ 
اھجمسہا  وج  وک  وقہم  اہین  اہرہاہمی  رضحہت  ںیہہ۔  قبس  ہےئل 
ہرہے ےھت ہک ہی ت نج ےک اسہےن م ےھٹیب رہےت وہہ، 
زہرہدہت  اہیس  دہےت ںیہہ،  اہدہہ  ہذہرہا وسہوچ وت ہک ںیہمت ایک 
ےس  اہس  یھب  وہاہا  رہےن  وسہچ  ی  اہدہی  اہک  ہک  ےہ  ہدہلی 
ہک  ںیہ  احصہیہےتہک  اہک  ہک  اس  اتکسہےہ  اہاھ  ہاہدہہ 
وہہی  ےئل  اہس  صِ�رہف  رحتہک  یک  رہے  وبقہل  اہالہم  ہےھ 
ےک  دہوتہر  ےک  رعہب  وت  ایگ  رپ  رفس  دہہع  اہک  ںی  ہہک 
رہھ  اہےن اسہھ  اہک وھچہا اس تُب  ہاطمہق ںی ے رھتپ ا 
دہہع  اہک  آہےہ۔  اہم  وہت  ےک  رہوہرہت  وہہ  ہک  ا  ہای 
رہاہ اھت وت ےھ وکہی رہوہرہی  ہہکبج ںی لگنج ںیم ےس ذگہر 
تُب  اہوہر  رہاھ  وہںیہ  اسہاہن  اہان  ے  ںی  آہایگہ۔  شیپ  ہاہم 
ابہرہ  ہوک اپ س اھٹب ر اہک ہک وضحہر ںی وھتہڑہی دہر ےک ےئل 
افحہت  یک  اسہاہن  ریہے  رفہاہر  رہمہابہی  آہپ  وہہں  ہاجہرہاہ 
ر  ُاہاھ  دیگہڑہاہگ  اہک  وت  آہا  وہاہس  ںی  بج  ہرہںہ۔ 
رہاہ اھتہ۔ ہی دہھک ر ریہے دہل ںیم  ہُاہس تُب رپ اشیپہب ر 
اہوہر ںی ے اہک ہک وج تُب دیگہڑ ےک  آہگ گل یئگ  ہاہک 
ریہے  ے  ُاہس  اکس  اچب  ںیہن  وک  آہپ  اہےن  ےس  ہاشیپہب 
ُاہس تُب  ہاسہاہن یک ایک افحہت رہی ےہہ۔ انچہہچ ںی ے 

وہہایگہ’ہ’ہ۔ املسمہن  آہر  وہاہس  اکنیھپہاہوہر  وہںیہ  ہوک 
،ہدل متفہ ہحفص�ہ�ہ�ہہ( �ہ�ہ�ہ�ہ  رفہوہرہی  اہاہت  ہ)ہریسفت ریبکہ، نس 

ہالہہ الکہم ہی ہک دنمہرہہ ابہا وہاہاعہت یک ُرہو ےسہرضحہت 
وگتفگ  رہِز  دہاہش دنمہاہہن  وقہِت اہدتہاہلہ،  یک  ہاہرہاہمی 
ہاہوہر آہؑپ ےک لمع ےک ذہرہہع ےس دخہاہاعتہٰی ے ُاہِت ہملسم 
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اہہل اعتہٰی  وہا  دہا ےہ  رہھ  ُاہوسہہ  اہک  ایقہت  ا  اسہےن  ہےک 
اہس اہت ںیم یھب دیپہا وہہے  اہرہاہمیؑ  اہےس  ہا اشنمہء ےہ ہک 
ہرہںیہ اہوہر وصخہتی ےک اسہھ آہرہن ےک اہس دہوہر ںیم اہس 
یک  رہح  رہح  ںیم  دہوہر  اہس  ہک  یھت  یھب  رہوہرہت  اہدش  ہیک 

دہوہرہہ ےہہ؎ دہوہر  ا  ہت رپہیت 
وپہدیہہ آہذہِر  اہک  ںیم  ونیسہں  ےہ  ہرصمہوہف 
رتہاہدیہہ ریغ  ھچک  رتہاہدیہہہ،  ںیہ  ت  ہھچک 

رجہی  ےسیج  اہرہاہمیؑ  رضحہت  ںیم  رہاہی  دہوہر  اہس  ہذٰہلہا 
دہاہوشہرہوہں وک  وہت ےک  ِاہس  اہوہر  ہت نکش یک رہوہرہت یھت 

رہےہ ےھت ہک  اہرہاہر یھب اھت وج ہہک  ا  ہاہس 
ےہ ںیم  التہش  یک  رہاہمیؑ  اہےن  َدہوہر  ہہی 
ال اہلل ل اٰل   ، اہجہں  ےہ  دکہہ  ہمنص 

اہک  اہےن  رپ  اکپہر  اہس  یک  زہاہہن  ے  اہہل اعتہٰی  ہانچہہچ 
وک  اقہدہاہی  اہب  اہدم  الغہم  رہزہا  رضحہت  ہدنبہے 
وعبمہث  ر  ہہک  ہاہانبہءہاہافہرہس  ا ہاہوتہدی  ا ذہوہ ہاہوتہدیہ،  ا ہذہوہ

اہالہن ایک ہکہ؎ ہرفہاہاہ۔ سج ے 
وہہں وقعیہؑب  یھبک  ومہٰیؑ  یھبک  آہدہؑم  یھبک  ہ“ہںیم 
ےبہامہرہ” ریہی  ںیہ  ںیلسن  وہہں  اہرہاہمیؑ  ہزین 

وہہ یھب  وت  اجہے  ڈہاہا  آہگ ںیم  اہر ںی یھب  دہا ہک  ہاہوہر جنلیچ 
اہاہہم  و الہًا ا یہ اغیپہم اہے یہ۔ آہپ وک  رہدہًا  ہامہہرہے ےئل 
ہوہہا اھت ہک “ہآہگ امہہرہی الغہم ہکلب الغہومہں یک یھب الغہم ےہہ”ہ۔

ے  اہہل اعتہٰی  یھب  وک  اہرہاہمیؑ  ےک  دہوہر  اہس  رہح  ہاہی 
اطمہع  اہےن  ںیم  دیہاہن  ےک  رہاہنی و تجح  اہوہر  ہدہاہل 
ےک  آہپ  اھتہ۔  رفہاہا  اطع  اہدتہاہل  رہِز  اہوہر  اہدہاہز  ہاس 
وہہی  ہن  تمہ  یک  اہرہے  َدہم  وک  یسک  یھب  اسہےن  ےک  ہدہاہل 
ے  وہنجہں  ےہ  یھب  وک  اخمہوفہں  اہرتہاہف  ا  اہر  اہس  ہاہوہر 
ہآہپ یک رہتل رپ اہےن زعتہیت ذشّہرہاہت ںیم رضحہت 
ہحیسم ومہوہد ےک دیپہا ےئ وہہے ملع الکہم وک زہرہدہت 

ہرہاہِج نیسحت شیپ ایکہ۔
ےس  ُاہوسہۂ ہنسح  اہس  بس  مہ  ہک  ےہ  دہا  ےس  ہاہہل اعتہٰی 
رتہبہی  ںیم  اسمہی  یغیلبت  اہین  وہہے  رہے  احہل  ہقبس 
ہاہے وہاہے وہہںہ۔ اہوہر دخہاہاعتہٰی یک وتہدی وک اہس اہدہہ رپہت 

آہنیہ۔ وہہںہ،ہآہنی مث  وہاہے  اقہم رہے  ہوقہم ںیم یھب 
ِدہل اگلہؤ  ےس  اہس  ہک  ںیم  اہی  ےہ  ری  ہبس 
ںیہن وہا  ںیم  وتبہں  اہرہوہ!  وک  اہی  ہڈہوہڈہو 

ںیم اہن  ےھت  رفنمہد  وج  ےہ  ذہر  ا  یبن  ںیمہِاہک  رہآہن  ےہ  اہرہاہمیؑ  ا  نج  اہی  ہاہِم 

اھت اہامہن  رپ  وتہدی  ےھت  زہاہر  ےب  ےس  اھتہرشہک  اہالہن  ا  وتہدی  رہف  رہ  ا  ُاہن  ہاہم 

اہنی ربجہلِ  ےس  قح  اہاطہت  رفہاہِن  العالمیہاہے  ّب 
َ

لِر اَْسلَْمُت  اہرہاہمی  ہوبہے 

اہایہر اہاطہت  ےس  دہل  ےک  ر  وت  مہ  رپہوہرہدہاہرہینعی  وج  ےہ  ا  اہجہوہں  بس  یک  رہّب  ہاہےن 

ابہوہا و  ابہوعہر  یک  ُاہن  ںیھت  ویبہی  رہاضہاحہرجہہ  و  ربص  رکیپِ  اتکی  ںیم  دخہت  و  ہاطہت 

لیلج رفہزہدِ  اہک  اشخب  ے  اہہل  اہںیہن  اہلیعؑہرھپ  اپہا  اہم  اھت  رمث  ا  دہاہؤہں  ہوج 

اثمہلہاپہک وہرہتہ، اپہک ریہتہ، کین عبط و وخہش اصخہل ےب  و  ےبہریظن  ںیم  دپہر  اہدہر  ہاطہتِ 

اگل الہبہے  وک  بس  اہین  ےسہوہہ  اہدہاہؤہں  اگلہبج  اجہے  کت  ابہزہاہر  ڑکپ  اہیل  یک  ہابہپ 

رظن آہا  وک  اہرہاہمیؑ  ںیم  رہوہا  بش  رگجہاہک  تخلِ  ےس  اہہھ  اہےن  ذہح  ںیہ  رہےہ  ہر 

ر اجہن  اہیہ  مکحِ  اہک  وک  رہوہا  اہس  رظنہاہےن  وہِر  رہے  اہے  وہہ  ےگل  ےنہک  ےس  ہایپہرہے 

ذہوہاہالہل دخہاہے  مکحِ  ِاہےس  وہہں  اتھجمس  ایہلہںی  ےہ  ایک  ںیم  ابہرہے  ِاہس  الھبہ،  ریتہا  اتب  ہوُت 

رہوہر وپہرہا  ےیجیک  وہہ  ےہ  مکح  ا  دخہا  وضحہرہوج  اہاّ  ےھ  اہر  ے  اپہںی  اہءہاہہل  ہاہن 

الکہم اسہرہا  ا  ابہپ  اہےن  ے  ےٹ  ای  اہرتہاہمہنس  ذہی  وہاہدِ  اہے  یک  رعہض  ر  اکھج  ہرس 

ںیگل رہے  بج  لیمعت  یک  مکح  ےک  دخہا  ابہدہںیہاہہں  یٹپ  ہپ  آہوھہں  وخہد  ہک  ےہ  انہبس  ہہی 

رہی ُاہتف  وہ  ہن  احہل  ںیم  ابہرہی  رہاضہے  رہیہا  وہرہت  ر  دہھک  اجہے  ڈہوہل  ہن  ںیہک  ہدہل 

میلس بلقِ  اب  وک  رحصہا  دہےی  لچ  وہہ  میمصہاہرغہض  زہم  ےئل  ا  رہے  رہابہن  وک  ہےٹ 

ںیبج دہی  رہھ  رپ  اخہک  بج  ے  اہامہلیؑ  ںیہآہر  ومہد  آہںیھ  اہین  یھب  ے  اہرہاہمیؑ  ہاہوہر 

یھت ریبکت  ہپ  وہہوٹہں  اہوہر  ںیم  اہہھ  یھت  رھچہی  یھتہاہک  ریبعت  یک  وخہاہب  وہا  ہی  ںیم  رہگ  ہاہرہہی 

ایپہم آہا  ےس  اہوہر  یک  رہمہابہں  دخہاہے  امتہمہبت  وپہرہا  اکچ  وہ  وج  اھت  وصقمہد  ہاہاحہں 

وخہاہب اہان  وپہرہا  اہرہاہمیؑ  ے  وت  ےہ  دہا  اسہبہر  و  د  ےب  ںیہ  دہےت  زجہا  مہ  وک  ہونسہں 

اہاہم ںیہ  انبہے  وک  ھجت  ےئل  ےک  زہاہے  اہمہمہ  ریتہا  ہشیمہ  ےس  تبحم  ی  ںی  ی�  �
ہُامّ�ت

ابہںیق اہاہت  ی  وہ  یھب  ںیم  ذہرہتّ  ںیہنہریتہی  وہدہہ  وکہی  ریہا  رگم  اہہں  ےس  ہاہومہں 

ؐ�ر
ب�ش ریہال� وہہ  وہہا  ےس  ںیم  اہامہلیؑ  ّربہلسنِ  رحبہو  اہوہر  کلف  ںیہ  انبہے  ےس  اخہر  یک  ہسج 

اہدہاہر ایقہت  ا  ی  رہےہ  رہابہی  ابہرہریتہی  ابہر  رہںیہ ے ریہے دنبہے  ُدہرہہاہے  ہاہس وک 
ہ)ہرکہم احہی الغہم یحم اہدہن اہدہؔق اہب رہوہمہ(

ہریتہی رہابہی رہےہ ی ا ایقہت اہدہاہر
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ہرضحہت حیسم ومہوہدہوک اہک میظع اہاشہن فشک دہاھہا 

ہایگہ، سج یک لیصفت ایبہن رہے وہہے آہپ رفہاہے ںیہہ:

ںیم  فشک  اہم  ے  ںیم  ہک  ےہ  اہد  ےھ  رہہب  ہاہک 

ےس  اہہھ  اہےن  ے  ںیم  دقہر  و  اضقہء  اہاکہم  ضعب  ہک  ہدہاھ 

دہطخ  اہس وک  اہوہر رھپ  وہہا  اہاس  زہاہہن ںیم  آہدنہہ  ہےھ ںیہ ہک 

اقہدہر قلطم لج اہہنہ’ ےک اسہےن  ہرہاہے ےک ےئل دخہاہوہد 

رہوہا  اہوہر  اکہافہت  ہک  اچہےئ  رہان  اہد  )ہاہوہر  ےہ  ایک  ہشیپ 

الجہہي  ا  امجہہي  افصہت  ضعب  ہک  ےہ  وہہا  اہاس  اہرث  ںیم  ہاہہح 

م�شّل وہہر اہِب فشک وک رظن 
ت م� اہاسہن یک لکش رپ  ہاہہيہ 

ہک  ےہ  رہا  ایہل  یہی  وہہ  رپ  وطہر  اجمہزہی  اہوہر  ںیہ  ہآہاجہے 

ںیم  وشکہف  اہرہابہب  اہر  ہی  اہوہر  ےہ  قلطم  اقہدہر  دخہاہوہد  ہوہیہ 

ہاہع و اعتمہرہف و ولعمہم اہتقي ےہ سج ےس وکہی اہب 

اعبہم  وج  امجہی  تفص  وہیہ  رغہض  رہاتکسہ(  ںیہن  اہاکہر  ہفشک 

اہیس دہالہی دہی یھت وج دخہاہوہد  ہفشک وقہِت ہلّيختم ےک آہے 

ہاقہدہر قلطم ےہ اہس ذہاہت ےبہوچہن و ےبہوگہن ےک آہے وہہ 

اہوہر اہس ے وج اہک احہمک یک  ہاتہب اضقہء وہدقہر شیپ یک یئگ 

اہّوہل  ہلکش رپ لثمتم اھت اہےن ملق وک رسہی یک دہوہاہت ںیم ڈہوب ر 
اہوہر ہيقب رسہی ا ملق  اہزج یک رہف ڑھچہا  اہس  ہاہس رسہی وک 
اہس اتہب رپ دہطخ رہدہےئ  اہس ےس  رہہ ایگ  ہےک ومہہہ ںیم 
ر  وھہل  آہھک  اہوہر  وہہیئگ  دہوہر  ی�  ف�

ک�ش احہت  وہہ  یہ  اسہھ  ہاہوہر 
ہبج اخہرہج ںیم دہاھ وت یئک رطقہاہت رسہی ےک اہزہہ ہ اہزہہ 
اہم وج ونسہر  اہک اہب دبعہاہہل  ہڑپہوہں رپہڑپہے انچہہچ 
اہس  وہت  اہس  اہوہر  ےھت  وہاہے  رہےن  ےک  ايٹپہہ  ہرہاہت 
نی  ا  دہو  ےھت  وہہے  ےھٹیب  وہہر  زنہدہک  اپہس  ےک  ہاہزج 
وج  رسہی  وہہ  س  ڑپہےہ۔  رپ  وٹہي  یک  اہن  ےک  رسہی  ہرطقہہ 
اہی رہح  آہیئگہ۔  اخہرہی ڑکپ ر رظن  وہوجہد  َاہر يفشک اھت  ہاہک 
ہاہوہر یئک اکہافہت ںیم نج ا انھکل ومہبج وطتہل ےہ اشمہدہہ 

ہایک ایگ ےہہ۔
ہ)ہرسہہ مشچ آہرہہیہ، رہوہاحہی زخہاہن دل�ہہہحفص �ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہ(

اہب  دبعہاہہل  ومہولہی  رضحہت  قلعتم  ےک  وہاہہع  ہاہس 
ہونسہرہؓی یک رہوہاہت وج اہوہہں ے اہشہدہت ےک وطہر رپ اہابہر 
ہاہلض دل �ہ ربمن �ہ�ہ ومٔہرہہ �ہ�ہ ربمتس �ہ�ہ�ہ�ہہء وک اہع 

ذہل ےہہ۔ دہرہج  ہرہاہی یھت 

رسہاہاپ  دخہت  احہرِ  اہزج  ہی  ںیم  رشہف  ہ‘ہ‘ہرہاضمہن 
اھتہ۔  ہعمج  وک  �ہ�ہ؍ہاہرہخ  ںیم  رشعہہ  آہرہی  ہک  اھت  ہرہت 
اہدقہسؑ بسحِ ومعمہل  امنہز ڑپہھ ر رضحہت  ہاہس ہعمج یک حبص یک 
وھچہا  وہاہا  رشمہق  اسہھ  ےک  ابمہرہک  دج  ذمہوکہرہہہ)ہینعی  ہرجہہ 
اپہس  اہزج  ہی  اہوہر  ےئ  ٹیل  رپ  اچہرہاپہی  ر  اج  ںیم  ہرجہہہ( 
ہک  ّٰی 

ح�ت ایگ  گل  دہابہے  ابمہرہک  اپہؤہں  ومعمہل  بسحِ  ر  ہھٹ 
رہوہین وہہیئگہ۔ اہوہر رجہہ ںیم یھب  آہا  ہآہاتہب لکن 

وہہے  ےٹیل  ےکہلَب  رہوہٹ  وہت  اہس  اہدقہسؑ  ہرضحہت 
رہاھ  ےس  ہگج  یک  ی 

ن ہ� ُک� اہہھ  اہان  رپ  ابمہرہک  ن�  مُ� اہوہر  ہےھت 
ذہوہق  اہوہر  رسہوہر  ڑبہے  وہت  اہس  دہل ںیم  اھتہ۔ ریہے  ہوہہا 
بیصن  وخہش  ایک  ںی  ہک  ےھت  ومہزجہن  ایہاہت  ہی  ہےس 
دہا  ےھ  ے  ح�اہہنٔ اعتہٰی  اہہل ُس�ب ومہہع  دمعہہ  یہ  ایک  ہوہہںہ۔ 
اہوہر  رہاضمہن رشہف ا ےہ  ہےہ ہک ونیہمہں ںیم ہنیہم ابمہرہک 
اہوہر رشعہہ یھب ابمہرہک  ہاہرہخ یھب وج اتہسی ےہ ابمہرہک ےہ 
سج  اہوہر  ےہ  ابمہرہک  اہنہت  وج  ےہ  ہعمج  یھب  ِدہن  اہوہر  ہےہ 
ےہہ۔  ابمہرہک  اہنہت  یھب  وہہ  وہہں  اھٹیب  اپہس  ےک  ہصخش 
اہر  ںیہہ۔  عمج  ےئل  ریہے  آہج  رہںی  دقہر  کِس  ہاہہل اہرب 

�ہ�ہ وجہاہی �ہ�ہ�ہ�ہہء وک ُرہوہامن وہہے وہاہا

ہرُہی ےک وٹنیھچہں ا میظع اہاشہن اہیہ اشنہن

رہےہ ںیہ دہاھ  رہےہ ںیہہرضحہت ومہولہی دبعہاہہل ونسہرہی اہب رضحہت حیسم ومہوہؑد ا ربتمہک رہہ  دہاھ  ہوہہ ابمہرہک رجہہ اہجہں رسہی ےک وٹنیھچہں وہاہا اشنہن اہرہ وہہاہوہہ ابمہرہک رجہہ اہجہں رسہی ےک وٹنیھچہں وہاہا اشنہن اہرہ وہہاہرضحہت ومہولہی دبعہاہہل ونسہرہی اہب رضحہت حیسم ومہوہؑد ا ربتمہک رہہ 
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ہبعش  ےج  اپہچ  اہم  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  اہرپہل  ہومٔہرہہ�ہ�ہ 
وہاہا  ہوہاہا رجہین وک رہزہی حطس رپ انیمیسہر رہاہے وصحہل 
ےک  وٹہڈہوی  رجہین  اہم یٹ اہے  �ہ�ہ�ہ�ہہء  اہرہٹ  ہوجہیل 
ہاعتہوہن ےس یلہپ رہہب ذبہرہہع ویہویہب لنیچ دقعنم رہے 
اہری اہب  ہیک وتہقی یلمہ، سج یک دصہاہرہت رکہم لنش 

اہدمہہلہ۔ ہرجہین ے یکہ، 
آہاہت  یک  وسہرہت اہدحہد  ںیم  آہاہز  ےک  ہرپہوہرہاہم 
سمش اہقح  رکہم  اعسہدہت  یک  رہے  التہوہت  �ہ�ہہیک  �ہ�ہہا 
آہاہت  اہن  اہس ےک دعب  اپہیہ۔  ہاہب رہی ہلسلس ے 
اخہن  دیہاہدم  رکہم  ایکہ۔  شیپ  رتہہم  رجہن  و  اہرہدہو  ہا 
رتہم  رکہم  ے   BadSoden دصہرہامجہت  ہاہب 
اظنہم  اہاتسہن یک  اہاچہرہج  رہاہدش اہب غلبم  ہاطعہءہاہبیج 
سج  یک  شیپ  ےس  اہاحلہی  وخہش  مظ  ںیم  ابہرہہ  ےک  ہوہتی 
رجہین  اہاچہرہج  غلبم  اہب  دصہاہت اہدم  رکہم  دعب  ہےک 
ڈہاہیہ۔ دعبہہہ’ رکہم رتہم  ہے رشہاہط وہتی رپ یلیصفت رہوہین 
رپ  ومہوہع  َ�وہ’ ےک 

ن
‘ہاظنہِم � اہری اہب رجہین ے  ہلنش 

اہوہرہاہرفہاہِد امجہت وک اظنہم وہتی ںیم  ہیلیصفت اطخہب ایک 
دہاہیہ۔ وتہہ  ہومہتی یک رہف 

ہاہن اقتہرہر ےک دعب رکہم اہرہاہم اہہل ہمیچ اہب لنش 
اہس  دعب  ےک  دنچہزگہاہرہاہت  ے  رجہین  وہاہا  ہرکہرہی 
ںیم  ہلسلس  ےک  انبہے  اہایہب  وک  اہاقہد  ےک  ہرپہوہرہاہم 
اہدہا ایکہ۔ وخہاہنی ا رکشہہی  و  اہابہب  وہاہے  ہاعتہوہن رہے 

دہا  ے  اہب  اہری  لنش  رتہم  رکہم  رپ  ہآہر 
ہرہوہاہیہ۔ رہاہِہ رہاہت رپہوہرہاہم رہًاب دہو ےٹنھگ کت اجہرہی 
ہرہاہہ، سج ےک دعب اظنہم وہتی ےک وہاہہ ےس رکہم دیہر 
رکہم  رجہینہ،  اہری  اہب  و  رہی ہلسلس  اہب  رفظ  ہیل 
ےک  اہب  ہمیچ  اہرہاہم اہہل  رکہم  اہوہر  اہب  رٹیہ  ہامہد 

ہاہرٹہوہویہز رشن ےئ ےئہ۔
ہ)ہرہوپہرہٹہ: دبعہاہاخہق اخہنہ۔ہاہرہن ہبعش وہاہاہ(

ہہبعش وہاہا رجہین ےک زہر اہاظہم

ہانیمیسہر ا اہاقہد

ےھ  ا  اہدقہسؑ  رضحہت  اشنہن  وکہی  وہت  اہس  ہدخہاہوہدِہرہم 
اپہؤہں  اہوہر  اہی رسہوہر ںیم اھت  ہدہاھہوہے وت ایک دیعب ےہہ۔ ںی 
اہدقہؑس  رضحہت  اکیہک  ہک  اھت  رہاہ  َدہاب  ےس  رہب  ےک  �ن� 

ن ح
�ٹ

رہزہہ ےک  اہس  اہوہر  وہہا  رہزہہ اس وسحمہس  رپ  ابمہرہک  دبہِن  ہےک 
ر  ُاہاھ  ےس  رپ  ن�  مُ� ابمہرہک  اہہھ  اہان  ے  وضحہرؑ  یہ  ہاسہھ 
وہت آہپ یک آہوھہں ںیم آہوس  اہس  دہاھہ۔  ہریہی رہف 
اہوہر رھپ اہی رہح  ہرھبہے وہہے ےھت اہد اجہرہی یھب ےھت 
رپ  ن�  �

ن ح
�ٹ رظن  ریہی  بج  رہےہ  ےٹیل  ر  رہھ  اہہھ  رپ  ن�  مُ�

ہکلب  ںیہن  وہہا  الیھپ  وج  ا  رُہی  رطقہہ  اہک  رپ  ُاہس  وت  ہڑپہی 
ا  ُاہیل  یک  اہشہدہت  اہین  ے  ںی  دہاہ۔  دہالہی  ےھ  اھت  ہہت 
اہوہر رُہی ریہی ُاہیل  ہوھہل اہس رطقہہ رپ رہاھ وت وہہ لیھپ ایگ 
ِدہل  اہوہر ریہے  وہہا  وہت ںی ریحہاہن  اہس  ہوک یھب گل یئگہ۔ 
ِمَن  اَۡحَسُن  َوَمۡن  اہلِل  ِصۡبَغَۃ  ذگہرہی  آہت  ہی  ہںیم 
اہلِل ِصۡبَغًۃ زین ہی یھب دہل ںیم ذگہرہا ہک اہر ہی اہہل ا رہگ 

اہین  ے  ںی  انچہہچ  وہہ۔  یھب  وخہوب  اہد  ںیم  اہس  وت  ہےہ 
یک  ن�  �

ن ح
�ٹ ںی  رھپ  یھتہ۔  ہن  ھچک  وہریغہہ  وخہوب  رگم  وُسہیھ  ہُاہیل 

ےک  اہدقہسؑ  اگل وت رضحہت  دہابہے  ہرہف ےس رمک یک رہف 
دہےھہ۔ ھجم وک  دہاہغ رُہی ےک ےلیگ ےلیگ  ہرُہہ رپ یھب دنچ 
اہوہر رجہہ یک  ُاہھ ڑھکہا وہہا  وہاہہں ےس  اہوہر ںیم  ہاہنہت بجعت وہہا 
ہرہ ہگج وک وخہب اہیھ رہح دہاھ رگم ےھ رسہی ا وکہی اشنہن 
اہوہر دبہوتہر  اہدہر ہن المہ۔ آہر ریحہاہن اس وہہر ھٹ ایگ  ہرجہہ ےک 
رہےھ  اہہھ  رپ  ن�  مُ� اہب  رضحہت  ایگہ۔  گل  دہابہے  ہاپہؤہں 
اہوہر  ُاہھ ر ھٹ ےئ  دہر ےک دعب وضحہرؑ  رہےہہ۔ وھتہڑہی  ہےٹیل 
ہرھپ دج ابمہرہک ںیم آہر ھٹ ےئہ۔ ہی اہزج دبہوتہر رھپ رمک 

دہابہے گل ایگہ۔ ہوہریغہہ 
ہی  رپ  وہت ںی ے وضحہرؑ ےس رعہض یک ہک وضحہرؑ  ہُاہس 
ےک  اہزج  اہس  رھپ  دہا  اہل  وت  ےلہپ  رِگہیہ۔  ےس  اہکہں  ہرُہی 
رضحہت اہدقہؑس  وک  سج  رفہاہا  ایبہن  وہاہہع  اسہرہا  وہہ  رپ  ہاہرہاہر 
ںیہ  ےک  رفہا  دہرہج  ںیم  اتہوبہں  اہین  اسہھ  ےک  ہلیصفت 
ابہرہی اعتہٰی  رہوہت  وک  اہزج  ِاہس  ےلہپ  ےس  رہے  ایبہن  ہرگم 
رضحہت  ڑکپہا  وہوجہد  ںیم  اخہرہج  ا  اہومہر  يفشک  اہوہر  ہلئسم  ہا 
اہیھ رہح ےس  وہاہاعہت انس ر وخہب  ہیحم اہدہن رعہی ےک 
ضعب  وک  اہنی  ںیم  اہجہن  ِاہس  ہک  اھت  دہا  رہا  نیشن  ہذہن 
اجہی  دہی  دہالہی  وہہر  لثمتم  الجہی  ا  امجہی  ہافصہِت اہہّی 
ہںیہہ۔ رھپ رضحہت اہدقہسؑ ے ےھ رفہاہا ہک آہپ ےک ڑپہوہں 

ُاہدہر  ِاہدہر  ڑپہے  اہےن  ے  ںی  رِگہاہ۔  رطقہہ  وکہی  یھب  ہرپ 
رطقہہ  وکہی  وت  رپ  ریہے  رضحہت  ہک  ایک  رعہض  ر  دہھک  ہےس 
ہںیہن ےہہ۔ رفہاہا اہین وٹہي رپہ)ہوج دیفس لملم یک یھتہ( دہوھہ۔ 
اھتہ۔  اہس رپ یھب  اہک رطقہہ  وت  دہیھ  ُاہاہر ر  وٹہي  ہںی ے 
اہک  وہت تہ یہ وخہی وہہی ہک ریہے رپ یھب  اہس  ہےھ 
سج  رُہہ  وہہ  ے  اہزج  اہس  رِگہاہ۔  ا  رہوہانہی  یک  دخہا  ہرطقہہ 
امتہم  ابہرہاہر  ےس  اہدقہسؑ  رضحہت  ربہاً  یھت  رِگہی  رُہی  ہرپ 
ہے ایہ۔ ِاہس دہع رپ ہک ںی وہتی رہاجہؤہں ا ہک ریہے 
اہدقہؑس  رضحہت  ویکہہک  اجہوہے  دہا  ر  دہن  اسہھ  ےک  ہنف 
اہاکہر رہے ےھت ہک ریہے  ُاہےس دہےن ےس  وہہ ےس  ہاہس 
وک  اہس  ولہگ  اہوہر  ا  ےلیھپ  رشہک  ےس  اہس  دعب  ےک  آہپ  ہاہوہر 
اہوہر اہس یک وُپہاج رشہوہع وہہاجہے یہ۔  ہزہاہرہت اہہ انب ںی ے 
ِاہس  اپہس  دہا وج ریہے  رہّد و دقہح ےک دعب  ہرغہض ہک تہ 
کت  وہت  اہس  اشنہن  ےک  رُہی  اہوہر  ےہ  ومہوجہد  کت  ہوہت 

ومہوجہد ںیہہ۔ ہالہمک وہاہت ٖہنیعب 
وت  وبہا وہ  اہر ںی ے وھجہٹ  ہہی ےہ یچس ینیع اہشہدہتہ! 
لعنۃ اہلل عل الکاذبی ہیک وہدیع اہیف ےہہ۔ ںی دخہا 

ہک  وہہں  اتہک  ر  اھ  مسق  یک  ُاہی  اہوہر  ر  اجہن  اہر  احہر  ہوک 
وہہوت  وھجہٹ  اہر  ےہہ۔  چس  رسہاہرس  ےہ  اھکل  ے  ںیم  ھچک  ہوج 
ہھجم رپ دخہا یک تنعلہ! تنعلہ!ہ! تنعلہ!ہ!ہ! ھجم رپ دخہا ا بضغہ! 

بضغہ!ہ!ہ! ہبضغہ!ہ! 
ہاہزج دبعہاہہل ونسہرہیہ’ہ’

ہ)ہذہرہہ ہحفص �ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہ(

ہِاہک ےس زہہاہر وہہوہں
رتہہ  اہہی  اہوہر  اخہاسہر  ےس  لض  اہےن  ے  ہاہہل اعتہٰی 
دہوہرسہی  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  وجہن  �ہ�ہ  ومٔہرہہ  ہۃیہاہیئ اہہب وک 
ایگ  رہاھ  اخہن  شنیب  ِاہاہرہہ  اہم  ا  سج  ےہ  وہاہزہا  ےس  ہیٹ 
اہوہر رکہم  ہےہہ۔ وہومہولہدہہ رکہم زعم اہدم اخہن اہب یک وپہی 
اہابہب  وہاہی ےہہ۔  ہوہہدہاہدم اہب رہوہم )ہدہیئہ( یک 
اہہل اعتہٰی یچب وک کینہ، اہہح  دہرہوخہاہت ےہ ہک  دہا یک  ہےس 
ہانبہےہ، تحص وہاہی یبمل اعفہل زہدہی اطع رہےہ، دہن و دہای یک 
ہانسحہت ےس وہاہزہے اہوہر وہاہدہن یک آہوھہں یک ڈنھٹہک 

اہدم اخہنہ۔ امجہت Rüsselsheimہ( ہ)ہدمہرّ  ہانبہےہ،ہآہنیہ۔ 
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ہدہپس اسہیس ربخہں
ہ)ہرہہّہ: رکہم زہاہد دہم یٹھب اہبہ(

ےک  اہن  وت  ےچب  ےک  اجہدہاہرہوہں  وہاہے  دہےن  ہاہڈہے 
اہڈہے ےس ےتلکن ںیہ نک اسہسن دہاہوہں  ہمس ےس ابہرہ یہ 
اجہدہاہرہوہں  وہاہے  دہےن  ےچب  ہک  اھت  وخہاہب  ڑبہا  تہ  ہا 
ابہرہ ابیلہرہرہی ںیم اہایہی  اہس وک  اہڈہا اکہل ر  اہدہہ ےس  ہںیم 
ا  وہہے  المہپ  ےس  اہدہہ  یسنج  ےک  رن  }ہینعی  رفہالہز  ہےس 
وکہی  دصقم  ا  وخہاہش  اہس  یک  اہن  اہوہر  ۔  ےک  اج  ایک  ہلمعہ{ 
اہن  اہس ےس  ہاہرہہی اسہیس دبعشہہ رہا رہہزگ ںیہن اھت ہکلب 
اہاہہی دیچیپہہ  اہزہاہش لسن ےک  ہا میظع دصقم اجہدہاہرہوہں یک 
اہامعہل  اہاسہتین یک الھبہی ےک ےئل  اہس وک  اہوہر  ہاظنہم وک انھجمس 

ےہہ۔ رہاہ  ہرہا 
ویہویہرہیٹ  اہہوہرہڈ  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ےلہپ  ےس  بس  ہانچہہچ 
ہر  ہو ا  Gregory Pincus ہوہں  اسہدسہا ہےک 
ےک  رہوہش  ےس  اہایہی  ے   E.Vہ. Enzmann
رہوہاہا  یھب  المہپ  ےس  رن  ابہرہ  ےس  مس  ےک  اہس  وک  ہاہڈہے 
رہاہل ےس  َم�و ےک فلتخم 

�ن اہڈہےہوک  اہس  اہایہی ےس  ہاہوہر 
یہ   Gregory Pincus ہک  رہےہ  اہد  زگہاہرہاہ۔  ہیھب 
آہے  وک  قیقحت  اہس  اہین  ے  وہنجہں  ےھت  اسہسن دہاہن  ہوہہ 

اہاجہد یک ںیھتہ۔ ہڑبہاہے وہہےہطبِ وتہدی یک وہایہں 
ےک  اسہدسہاہوہں  وہہے  ڑبہاہے  آہے  وک  قیقحت  ہاہس 
رہےک  رفہز  وک  اہڈہے  ےک  اہدہہ  گنسِ لیم  اہوہر  اہک  ہےئل 
َ�ر ےس المہپ رہوہاہا اھتہ۔ ًالثم رسنیک 

اہس وک�ن ہدعب ںیم یسک وہت 
وہہے  متخ  الہج  اہوہر  دہے  رہوہا  رفہز  اہڈہا  اہان  رہہض  ہیک 

دہوہاہؤہں  الہتی  یک  ےننب  اہں  اہوہاقہت  ضعب  }ہبج  دعب  ہےک 
اہڈہے  اہےن  ےہہ{  وہہیتکس  متخ  ا  مک  تہ  ےس  اہامعہل  ہےک 
تہ  ںیم  ہلسلس  اہس  ےکہ۔  نب  اہں  رہےک  اہامعہل  ہوک 
زجہوہی  ھچک  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  رہیہہ۔  وہہی  قیقحت  کت  ہدہاہہویہں 
ہاہایہی یھب وہہی نک رفہز رہے ںیم بس ےس ڑبہا ہلئسم 
رہلٹ  ےک  اپہی  ومہوجہد  اہدہر  ےک  اہڈہے  ےس  رہے  ہرفہز 
رہیہ  ڑبہیت  آہے  قیقحت  رہہاحہل  ےھتہ۔  اجہے  نب  ہ}ہدہاہےہ{ 
اہم   vitrification اسہدسہاہن  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ہاہآہہک 
ہا اہک رہق انبہے ںیم اہایہب وہہےئ سج ںیم اہڈہے 
ہوک اہس رُہت اہوہر اہےس رہق رپ رفہز ایک اجہا ےہ ہک رہلٹ 

اپہےہ۔ ہںیہن نب 
اہس لمع ںیم ہصح  �ہ�ہ�ہ�ہہء کت وت تہ مک وخہاہنی ے 
اہدہہ  ےس  اہس  ے  وخہاہنی  رہض  یک  رسنیک  رہف  اہوہر  ہای 
زمہد  دہاہرہہ  ا  اہس  کت  �ہ�ہ�ہ�ہہء  دعبہاہزہاہں  نک  ہاہاھہا 
اہس قیقحت ےس  اہوہرہاہب دہرگ تہ ی وخہاہنی یھب  ہوہعی وہہایگ 

رہیہ ںیہہ۔ ہضیف وہ 
Reference: Science News, By Robin 
Marantz Henig 09 June 2021.

دہن نیعم ےہہ’ اہک  ہ‘ہومہت ا 
 U n i v e r s i t y  o f  S o u t h e r n
اطمہق  ےک  قیقحت  اہک  وہاہی  اجہے  یک  ںیم   Denmark
اظنہم  ا  رہتخ  و  تسکش  امسجہی  اسہھ  ےک  ڑبہےن  ےک  ہرم 
ےلہپ  اہک  ںیم  }speciesہ{  ولسنہں  فلتخم  یک  ہاجہدہاہرہوہں 
ابہت  اہس  رہاتہر ےک اطمہق آہے ڑبہاتہےہہ۔  ہےس ےط دشہہ 

ےنتک  ںیہہ،  اھہے  وخہرہاہک  اہیھ  ینتک  آہپ  ہک  عطق رظن  ہےس 
ومہت  یک  آہپ  ںیہ  رہے  وہرہزہش  ینتک  اہوہر  ںیہ  ےتیل  ہوہاہزن 
دہای وھچہڑ  وہت رقمہر ےہ سج رپ آہپ ہی  اہک ےط دشہہ  ہا 

اجہے یہ۔ وہاہت وہ  آہپ یک  اہوہر  ہدہں ے 
 Fernando Colchero انجہب  ںیم  ابہرہہ  ہاہس 
ہر  ہو ا ہرہ  ا ےک  وچہیٹ  ےک  �ی�ٹکس 

�ن �ی حب اپہوپہنش  ہوج 
 University of Southern Denmark
ے  “ہمہ  ہک  ںیہ  رہے  ایبہن  ںیہ  اسہسن دہاہن  کلسنم  ہےس 
رپ  وہریغہہ  وہرہال  ًالثم  آہابہدہویہں  ویحہاہی  �ہ�ہ  اہوہر  �ہ اہاسہی 
اہس  وج  اپہے  ر  عمج  امہر  و  اہدہاہد  اہےس  اہوہر  ےیک  ہرجتہابہت 
اہن بس ےس ہی اثہت وہہا ےہ  ہےس لبق یھبک رسیم ہن ےھتہ، 
ےط  ےس  ےلہپ  اہک  ڑبہان  ا  رم  ںیم  اجہدہاہرہوہں  امتہم  ہہک 
اہس ےس عطق رظن ہک  رہات ےہہ،  اجہرہی  رہاتہر ےک اطمہق  ہدشہہ 
اہوہر اہوہل اسیک ےہہ، امہہرہے رہے  ہامہہرہی وخہرہاہکہ، وہرہزہش 

وہت رہہاحہل رقمہر ےہہ” ہا 
وہاہے  ےنیل  ہصح  ںیم  قیقحت  اہس  یھب  ابہت  ہی  ہاہہت 
ہاسہدسہاہوہں ے ایبہن یک ہک نپچب ںیم وہاہت یک رشہح وک مک 
ہرہےک اہوہر ایعمہِر زہدہی ےک رتہب وہہے اہوہر ڈیمہلک اسہسن 
وہہا  اہاضہہ  اہوہط رم ںیم رہہاحہل  آہابہدہویہں ںیم  رتہی ےس  ہیک 
ہےہ نک اہس ا اہر رم ا وبہڑہے وہہے یک رہاتہر رپ رہہاحہل 
رہاتہر ےک اطمہق رہہاحہل  ےط دشہہ  اہین  اہوہر رم  ہاثہت ںیہن 

وہاہت وہ اجہی ےہہ۔ وہت رپ  اہےن  اہوہر  ہڑبہیت رہیت ےہ 
Fernando Colchero ے اہس ُاہدی ا اہاہہر 
اہوہر رتہی ےس اہد  ہایک ہک ڈیمہلک اسہسن ںیم زمہد قیقحت 
یمک  ھچک  ںیم  رہاتہر  یک  ڑبہےن  رم  ںیم  وہوتہں  وہاہے  ہآہے 

ہاہی اج ےکہ۔
Fernando Colchero & co. The long lives of 

primates and the ‘invariant rate of ageing’ 
hypothesis. Nature Communications, 2021; 
12 (1) DOI: 10.1038/s41467-021-23894-3
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علض  ےک   Niedersachsen وہہ  �ٹ�ا 
ی�ش ف� ہرہش 

�ٹ�ا ا دصہر اقمہم ےہہ۔ ہی ربمہہگ ےس ونجہب یک اجہب 
ی�ش ف�

یک  اہس  وہت  اہس  ےہہ۔  وہاہع  رپ  اہہل  ےک  �ہ�ہ�ہہولہرٹ 
زہابہن ںیم یمن  �ہ�ہ�ہ�ہ�ہ وفنہس رپ لمتشم ےہہ۔ رجہن  ہآہابہدہی 
اہامعہل وہہا ےہہ۔ وچہہک   Feucht ٹ�

ش �
ئ
وف� ہےک ےئلہظفل 

ےس  وہہ  اہس  ےہ  ا  زہنی  دہدہی  اہوہر  وہاہا  یمن  الہہ  ا  �ٹ�ا 
ی�ش ف�

�ٹ�ا وہہر وہہایگہ۔
ی�ش ف� اہم  ہاہس الہہ ا 

�ٹ�ا رہش آہابہد ےہ 
ی�ش ف� ہاہرہیخ وطہر رپ اہس الہہ وک اہجہں رپ 

دہا ایگہ۔ وسہوہہں  اہم  ا  �ٹ�ا 
ی�ش ف� �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم  ہبس ےس ےلہپ 

اہوہر  رہےہ  وہہے  ےلمح  لسل  رپ  اہس  کت  وسیعہی  ہدصہی 
ںیم  ہجیتن  ےک  ےنگل  آہگ  اہوہر  گنج  ڑبہی  اہک  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء 
ںیم  �ٹ�ا 

ی�ش ف� اھتہ۔  وہہایگ  ابتہہ  رپ  وطہر  لم  ہصح  اہک  ا  ہرہش 
ریم  یک  سج  ایگ  ایک  ریم  ہعلق  اہک  ےس  رظن  ہطقٔن  ہافحہیت 
وس  دہو  ںیم  ہعلق  اہس  وہہیہ۔  لم  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ا  �ہ�ہ�ہ�ہہء 
یھتہ۔  ہگج  یک  وکسہت  ےیل  ےک  اہل وہایہل  ےک  اہن  اہوہر  ہوفہی 
اہم  اہس ا  ہیگنج احہاہت ںیم آہھ وس وفہویہں یک اجنگہش یھتہ۔ 
اہب ومہوجہد ںیہن  Vechta Zitadelleہاھتہ۔ ہی ہعلق وت 
ےس  اہم  ےک   Zitadelle Park رپ  ہگج  اہس  ہنک 

انبہا ایگ ےہہ۔ اپہرہک  ڑبہا  ہتہ 
اہوکسہل ومہوجہد ںیہہ۔ نی انمگہزہم  �ٹ�ا ںیم امتہم مسق ےک 

ی�ش ف�

رہف  اہوکسہل  انمگہزہم  اہک  ےس  ںیم  نج  ںیہ  یھب  ہوکسہل 
الہوہہ  ےک  اہوکسہولہں  لکینکیٹ  فلتخم  ےہہ۔  ےئل  ےک  ہڑلہویکہں 
اہک ویہویہرہیٹ یھب ومہوجہد ےہ سج ںیم ہبلط یک  �ٹ�ا ںیم 

ی�ش ف�

ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  اینبہد  یک  اہس  ےہہ۔  �ہ�ہ�ہ�ہ  وہت  اہس  ہدعہاہد 
ےک  ڑپہےن  اہیہں  ملع  اطہب  ےس  رھب  رجہین  یھتہ۔  یئگ  ہرہیھ 

آہے ںیہہ۔ ہےئل 

نک  ںیہ  ومہوجہد  بلک  ےک  ولیھکہں  امتہم  ںیم  �ٹ�ا 
ی�ش ف�

 SC RASTA Vechta بلک  ا  ابہل  ہابہٹک 
رہا  امنہدنہی  ںیم  گیل  ابہل  ابہٹک  رفہٹ  یک  رجہین  e.Vہ. 
�ٹ�ا ںیم اہرٹہلنش ایعمہر ا ابہٹک ابہل 

ی�ش ف� ہےہہ۔ اہس ےک ےئل 
ہڈیہم RASTA Dome ومہوجہد ےہ سج ںیم نی 
الہوہہ  ےک  اہس  ےہہ۔  اجنگہش  یک  ےنھٹیب  ےک  امتہاہویہں  ہزہہاہر 
یھب  دیہاہن  ا  اہف  اہوہر  وپہل  وسہگن  ڈیہمہ،  ا  ہسن 
بس  ںیم  وہاہح  و  رہد  اہےن  اتپسہہل  ا  اہیہں  ےہہ۔  ہومہوجہد 

ڑبہا ےہہ۔ ہےس 
�ٹ�ا ےک ولہوہں ا اینبہدہی وطہر رپ ہشیپ زہرہاہت اہوہر 

ی�ش ہو ف�
اہس ےک اسہھ اسہھ ڑبہے ڑبہے  ابہڑہی ےہہ۔ نک  ہیتی 
وسیبہں  اہل  دہر  ںیہہ۔  ومہوجہد  اہیہں  یھب  اہرہزم  ہوپہرٹہی 
اہم ایک  رتہی ےک ےئل تہ  �ٹ�ا رہش یک 

ی�ش ف� دہوہابہرہہ  ہدصہی ںیم 
اہس رہش ے تہ  آہج یتعنص وطہر رپ یھب  اہس ےیل  ہایگ اھتہ۔ 
ںیہہ۔  اقہم  ںیم  الہہ  اہس  ںیتعنص  دعتمہد  اہوہر  ےہ  یک  ہرتہی 
�ٹ�ا 

ی�ش ف� اہزہں  الہوہہ  رہاہر ےہہ۔  ہن وہہے ےک  ہےبہرہوہزہاہرہی 
ہےک الہہ ںیم سیگ اہوہر لیت ےک ذہاخہر یھب ومہوجہد ںیہ سج 
�ٹ�ا رہش ا 

ی�ش ف� آہدمہن وہہی ےہہ۔  ہیک رفہوہت ےس رہش وک ریثک 
ہاجہب رھگ یھب الہہ ںیم تہ وہہر ےہ ےسج دہےنھ زہہاہرہوہں 

آہے ںیہہ۔ اسہل  ہیک دعہاہد ںیم ولہگ رہ 
اہک  ںیم  ہنیہم  ےک  اہتس  اسہل  رہ  ولہگ  ےک  رہش  ہاہس 
ےک  رجہین  وج  ںیہ  انہے   Stoppelmarkt ہوہتہاہر 
زہدنہاہر  اینبہدہی وطہر رپ  اہک ےہہ۔  ہڑبہے ولیمہں ںیم ےس 
اہک  وج  ےھت  انہے  وہتہاہر  ہی  رپ  ومہع  ےک  اٹکہی  یک  ہلص 
اہس ںیم اہنی  اہوہر  اہایہر ر اکچ ےہ  ہڑبہے ےلیم یک لکش 

اجہی ےہہ۔ اہھ کت چنہپ  دہس  ہیک دعہاہد رقتہًاب 

رہات  رہشہت  اخہص  یھب  ےس  وہہ  یک  رہشہوھہڑہوہں  �ٹ�ا 
ی�ش ف�

اپہے اجہے  اہس الہہ ںیم  اہاسہم ےک وھہڑہے  اہٰیل  ہےہہ۔ 

ا  اہک وھہڑہے  رپ  وطہر  اہدہاہر ےک  وہط ںیم  ہںیہہ۔ رہش ےک 

اہوہکپ ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم  ہہمس بصن ایک ایگ ےہ سج ے 

اہّوہل وپہزہنش احہص یک یھتہ۔ وہرہڈ اہرٹ ںیم  اہوہر  ہوہڈ ڈیمہل 

اہس  ہک  ےہ  ذہر  اقہِل  اہر  ہی  ےس  وہاہہ  ےک  ہزہرہاہت 

الہوہہ  ےک  اہوہرہزبہویہں  ولصفہں  یک  مسق  یئک  رہشہت  وہۂ  یک  ہرہش 

ہاہس الہہ ںیم اجہوہرہوہں ےک اہرہزم یھب ںیہ نج یک وہہ ےس 

اہےس وصخہتی احہل  دہوہدہھ یک دیپہاہوہاہر ںیم  اہوہر  ہرہویہں 

زہنی  دہدہی  یک  وہاہح  و  رہد  ےک  رہش  اہس  وہت  اہس  ہےہہ۔ 

اہس  Torf ےتہک ںیہہ۔  اجہی ےہ ےسج  اکہی  اہک زیچ  ہےس 

اسہھ  آہزیہش ےک  وہاہی یٹم ےس فلتخم زیچہوہں یک   Torf

الہہ  اہس  رٹکیفہاہں  دعتمہد  یک  سج  ےہ  اجہی  یک  ایہر  ہاھہد 

ومہوجہد ںیہہ۔ ہںیم 

�ٹ�ا رہش ںیم فلتخم اسیلکہؤہں ےک الہوہہ نی اسمہد یھب 
ی�ش ف�

امجہت اہدمہہی  اہوہر  ےہ  ےس  وقہم  رتہک  قل  ا  دہو  ہںیہہ۔ 

ےہہ۔  اہاقہدہر  تیب  دج  وہاہی  وہہے  ریم  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ہیک 

اہک  ےس  ںیم  رہشہوہں  تمسق  وخہش  اہن  ےک  رہشہرجہین  ہہی 

ۃفیلخہاہحیس اہاخہسہےک  رضحہت  رہہب  دہو  اہجہں  ہےہ 

تیب اہاقہدہر  دج  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  رہہب  یلہپ  ںیہہ۔  ڑپہے  ہدقہم 

�ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم  دہوہرسہی رہہب  اہوہر  ہےک گنسِ اینبہد ےک ومہع رپ 

رپہ۔ ہاہاتہح ےک ومہع 

 Kristian Kater اہم  ا  رئیم  ومہوجہدہہ  ےک  �ٹ�ا 
ی�ش ف�

اپہرہیٹ SPD ےس ےہہ۔ ہےہ نج ا قل ایسہی 

Hartjens:ہوصتہرہ

ہ)ہرہہبہ: رکہم ریصن اہدم ٹب اہبہ(

Vechta ٹ�ا�
ی�ش ف�

ہرہش
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�ٹ�ا رضحہت اہریہاہومہنی ۃفیلخہاہحیس اہاخہس ےک اسہھ وصتہر ونبہاہے یک اعسہدہت اپ رہےہ ںیہ
ی�ش ہاہابہب امجہت ف�

اہدم رینم اہب  �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم غلبم ہلسلس رکہم قیئل  ہاہرہچ 
�ٹ�ا ا ایقہم لمع ںیم آہاہ۔ اہدتہاہی 

ی�ش ہےک ذہرہہع امجہت اہدمہہی ف�
دعہاہد  ہی  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ہکبج  یھت  �ہ  دعہاہد  لک  یک  ہربہاہن 

�ہ�ہ�ہ وہہیک ےہہ،ہاہدمہہلہ۔ ہاہہل اعتہٰی ےک لض ےس 
اہدم اہب وک الہپ دصہر امجہت رقمہر  رہاہا ومحمہد  ہرکہم 
رہے  اہدہا  ذہہ دہاہرہی  ہی  کت  �ہ�ہ�ہ�ہہء  وجہن  آہپ  ایگہ۔  ہایک 
�ہ�ہ�ہ�ہہء کت رکہم  �ہ�ہ�ہ�ہہء ےس  اہن ےک دعب وجہاہی  ہرہےہہ۔ 
�ہ�ہ�ہ�ہہء  وہہےہ۔  بختنم  دصہرہامجہت  اہب  ہدمہاہرشہف 
امجہت  دصہر  اہب  ومحمہد  اخہد  رکہم  کت  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ہےس 
اہرشہف اہب  �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم رکہم دم  �ٹ�ا بختنم وہہےہ۔ 

ی�ش ف�

کت  �ہہء  �ہ�ہ�ہ اہوہر  وہہے  بختنم  امجہت  دصہر  ہدہوہابہرہہ 
ےس  �ہ�ہ�ہ�ہہء  رہےہہ۔  دہےت  اہاجہم  رفہاہض  ےک  ہدصہرہاہت 
بختنم  امجہت  دصہر  اہب  اہدم  دیشمج  رکہم  کت  �ہ�ہ�ہ�ہہء 
دمہاہرشہف  رکہم  کت  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ےس  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ہکبج  ہوہہے 
یئگہ۔  وسہیپ  دہاہرہی  ذہہ  یک  دصہاہرہت  ابہرہہ  ہ  وک  ہاہب 
ریصنہاہدمہٹب  رکہم  کت  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ےس  �ہ�ہ�ہ�ہہء  دعب  ےک  ہاہن 

�ہ�ہ�ہہء  �ہ وہہےہ۔  بختنم  �ٹ�ا 
ی�ش ف� امجہت  دصہر  ہاہب 

ےک  دصہرہامجہت  اہب  اہدم  وہمی  کلم  رکہم  اہاحہل  ہےس 
رہےہ ںیہہ۔ دہے  اہاجہم  ہرفہاہض 

دخہاہم رپ لمتشم یھت ذٰہلہا  �ہ یھت وج رہف  ی�د  �
ب�ن ح
�ت ہاہدتہاہی 

ن� اہاہءہاہہل یک ومیظنتہں ا ایقہم دعب ںیم لمع ںیم  ب� لح اہوہر  ہاہاصہرہاہہل 
رقمہر  اہب  اہدم  ومحمہد  رہاہا  رکہم  یھب  سل  اقہد  ےلہپ  ہآہاہ۔ 
ن� اہاہءہاہہل یک میظنت ا ایقہم لمع ںیم آہا  ب� لح ہوہہےہ۔ �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم 
ن� اہاہءہاہہل رقمہر  ب� لح ہاہوہر رکہہ ہنیمث نیبج اخہد اہہب یلہپ دصہر 
ہوہہںیہ۔ �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم اہاصہرہاہہل ا ایقہم یھب لمع ںیم آہاہ۔ رکہم 
اہاصہرہاہہل رقمہر وہہےہ۔ زہمی  اہمج اہب ےلہپ  اہدم  ہفینح 

اہوہر  ہعمج  دعب  ےک  ایقہم  ےک  امجہت  ںیم  �ہہء  �ہ�ہ�ہ
رپ  رہاہہش  یک  اہب  ومحمہدہاہدم  رہاہا  رکہم  اہالجہاسہت  ہامجہیت 
اہبہ،  ابہوجہہ  اہویہب  رکہم  دعبہاہزہاہں  رہےہ  وہہے  ہدقعنم 
اہب  دمہاہرشہف  رکہم  اہوہر  اہب  اہرہوہق اہدم  ہرکہم 
رہاہہ۔  وہہا  اہاقہد  ا  ہعمج  اہوہر  اہالجہاسہت  ںیم  رھگہوہں  ہےک 

اہؤہں  اہک  وہاہع  رپ  ولہرٹ  ھچ  ےس  �ٹ�ا 
ی�ش ف� ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء 

رپہوہرہاہومہں  امجہیت  ٹیلف  ا  رمکہے  نی  ںیم   Bakum

ںیم  رہش  �ٹ�ا 
ی�ش ف� ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ایگہ۔  ای  رپ  رہاہے  ےئل  ہےک 

اہوہر  ایگ  ای  رپ  رہاہے  رٹنس  امنہز  رپ   Mühlen Strہ�ہ.ہ�

ہدج یک ریم کتہ)ہدہرب�ہ�ہ�ہ�ہہء کتہ( امنہزہوہں ےک اسہھ 

رہیہہ۔  وہہی  اہی رٹنس ںیم دقعنم  ہدہرگ امجہیت رسہرہایہں 
اپہس  ےک  �ٹ�ا 

ی�ش ف� امجہت  ہےس  لض  ےک  دخہا  ہاہب 
رضحہت  دّیسہا  وک  �ہہء  �ہ�ہ �ہ اہوتہر  �ہ  �ہ ےہہ۔  دج  ہاہین 
ہاہریہاہومہنی ے اہیہں دج تیب اہاقہدہر ا گنسِ اینبہد 
اہس  سفنبِ سیفن  یہ  ے  آہپ  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  وجہن  �ہ  اہوہر  ہرہاھ 

رفہاہاہ۔ اہاتہح  ہا 
ہوہر  ا غیلبت  ےس  لض  ےک  اہہل اعتہٰی  �ٹ�ا 

ی�ش ف� ہامجہت 
ےہہ۔  رہیہ  شیپ  شیپ  ہشیمہ  ںیم  اہومہں  ےک  ہدخہِت قلخ 
اہوہر  اگلہا ایگ  وہط ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم الہپ یغیلبت اٹسہل رہش ےک 

اجہا ےہہ۔ اگلہا  ابہاقہدہی ےس  ہبت ےس ہی یغیلبت اٹسہل 

�ٹ�ا
ی�ش ہامجہت اہدمہہی ف� ہاہرہخِ اہدمہت رجہین ےس اہک وہرہق

رب  اہب  دہاہڑگہی  اہسی  رکہم دم  ےس  دمہد  یک  ومہاہد  ےئ  ےئ  ایہم  ےس  رہف  یک  اہب  ٹب  اہدم  ریصن  رکہم  اہوہر  �ٹ�ا 
ی�ش ف� امجہت  دصہر  اہب  اہدم  وہمی  کلم  رکہم  ومضمہن  ہہی 

اہزجہاہءہ۔ اہنس  اہہل  زجہاہمک  رفہاہںیہ،  اہرہخ يٹيمک رجہین وک علطم  دہرہوخہاہت ےہ ہک  اہن ےس  وت  دہوہت ےک ملع ںیم زمہد ولعمہاہت وہہں  اہر یسک  ہاہرہخ يٹيمک رجہین ے رہبت ایک ےہہ۔ 
ہ)ہدصہر اہرہخ اہدمہت يٹيمک رجہینہ(
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ہوہر  ا  Diepholz رہشہوہں  رہیب  ہزہں  ا ہالہوہہ 
ر  اگل  اٹسہل  یغیلبت  وک  �ٹ�ا 

ی�ش ف� امجہت  یھب  ںیم   Lohne
وہہیہ۔ ہاہالہم ا اغیپہم اچنہپہے یک اعسہدہت بیصن 

یغیلبت  ڑبہی  اہک  ںیم  رہش  �ٹ�ا 
ی�ش ف� وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  وہرب  �ہ�ہ 

رکہم  وہہیہ۔  دقعنم  اسہھ  ےک  امہمہوہں  رجہن  ہتس 
رشتہف  ےس  رفہا�نکف�رہٹ  رہوہم  اہب   

ش
بس ہ� � ہدہاہت اہہل 

اعتہرہف  ا  اہالہم  یقیقح  ینعی  اہدمہت  ے  آہپ  ہاہےہ۔ 
دہےہ۔  وجہاہابہت  ےک  وسہاہاہت  ےک  امہمہوہں  اہوہر  ہرہوہاہا 
رئیمہز  ےک   Vechta ,Visbek, Goldenstadt
�ٹ�ا 

ی�ش ف� امجہت  اہابہب  �ہ�ہ  اہوہر  امہمہن  �ہ  ُکل  ہتیمس 
اہرہیخ  یلہپ  ہی  ےس  لض  ےک  اہہل اعتہٰی  وہہےہ۔  ہاہل 
ہرتہک املسمہوہں ےک اسہھ یھب  رہیہہ۔  ہگنٹ تہ اہایہب 
ہدعتمہد یغیلبت ںیتسشن دقعنم یک ںیئگہ۔ رکہم ڈہاہرٹ دم الجہل سمش 
اہوہر  ایک  شیپ  اعتہرہف  ا  امجہت  اہر  رشتہف  ے  ہاہب 

دہےہ۔ وجہاہابہت  وسہاہاہت ےک  ہامہمہوہں ےک 
یغیلبت  اہک  رپ  امیپہے  ڑبہے  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  اہرپہل  �ہ�ہ 
وپہسی  اہس گنٹ ںیم  یلمہ۔  ہگنٹ دقعنم رہے یک وتہقی 
ےک   immigration office الہوہہ  ےک  ہاہرسہاہن 
�ہ�ہ یھتہ۔ اقمہی  ہاہرسہاہن یھب اہل وہہےہ۔ نج یک دعہاہد 
رشہت  ںیم  اہس  یھب  ے  امعہدہن  دہرگ  ےک  رہش  اہوہر  ہری 
اہوہر  اعتہرہف  ےک  امجہت  رپ  ومہع  ےک  گنٹ  اہس  ہیکہ۔ 
ہغیلبت یک رغہض ےس رکہم ومہاہا دبعہاہابہط اطہرہق اہب اہوہر 
اہےہ۔ اہایہس رینم اہب اہیہں رشتہف  ومہاہا دم  ہرکہم 

ہہی گنٹ اہنہت اہایہب رہیہ اہوہر امجہت ےک اعتہرہف 
ا  وھہےن  رہاہںیہ  یئ  ےئل  ےک  امجہت  اسہھ  اسہھ  ہےک 

ینبہ،ہاہدمہہلہ۔ ہابہث یھب 

اہس ےس یھب  �ٹ�ا وک 
ی�ش ف� �ہ�ہ�ہ�ہہء وک امجہت  اہرپہل  �ہ�ہ 

اہرفہاہد  �ہ�ہ  ںیم  سج  یلم  وتہقی  یک  رہے  دقعنم  گنٹ  ہڑبہی 
اہس ومہع  اہرثہت رجہن امہمہوہں یک یھتہ۔  ہاہل وہہےہ۔ 
امجہت  ے  اہب  اطہرہق  دبعہاہابہط  ومہاہا  رکہم  یھب  ہرپ 
اہس  دہےہ۔  وجہاہابہت  ےک  وسہاہاہت  اہوہر  ایک  شیپ  اعتہرہف  ہا 
اہابہرہاہت ںیم اصتہوہر ےک اسہھ اہع وہہیہ۔ ہگنٹ یک ربخ 
 Niedersachsen اہیلب  وہابہی  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء 
اہوہر وہابہی اپہرہٹنم ےک ربہاہن ےک اسہھ  ہےک وہابہی وہزہرہاہء 
ہوہےب ےک دہاہرہاہوکہت Hannover ہںیم المہاقہت وہہیہ۔ 
رفہا�نکف�رہٹ ےس  اہس ومہع رپ  اہری اہب رجہین  ہرکہم لنش 
وہہاہ۔  اعتہرہف  رپ  امیپہے  وہعی  ا  امجہت  اہوہر  اہے  ہرشتہف 
اہری اہب رجہین ے  رتہم لنش  ا  اہایہب گنٹ  ہاہس 

�ہ�ہ�ہ�ہہء یک وشہرہٰی ےک ومہع رپ اخہص وطہر رپ ذہر رفہاہاہ۔
�ٹ�ا 

ی�ش ف� امجہت  یھب  تحت  ےک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  رپہوہٹک  ہغیلبت 
اہی  یلمہ۔  وتہقی  یک  رہے  میسقت  الفہرہز  رپ  امیپہے  وہعی  ہوک 
امیپہے رپ میسقت ایک ایگہ۔ نج ںیم  وہعی  دہرگ رٹہرچ یھب  ہرہح 
ہریہت اہیبملسو هيلع هللا ىلص یک اتہب ‘ہ‘ہدمملسو هيلع هللا ىلصہ’ہ’ اقہل ذہر ےہہ۔ 

دہی یئگہ۔ اہرفہاہد وک ًۃفحت  ہہی اتہب تہ ےس 
ایک  اہاقہد  ا  زگنٹیم  دعتمہد  یھب  الہوہہ  ےک  زگنٹیم  یغیلبت  ہاہن 
اہاظہہی  اقمہی  اہوہر  ری  ےک  رہش  زگنٹیم  اہک  یئک  ںیم  ہایگہنج 

ہےک اسہھ یھب وہہںیہ۔
�ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم ےئ ری ےک بختنم وہہے رپ اہن ےس وہت 
اہوہر رہآہن رہم و ہدہرگ  ہے ر امجہت ا اعتہرہف رہوہاہا ایگ 

اہن وک ًۃفحت شیپ ایک ایگہ۔ ہرٹہرچ 
اہس گنٹ ےک  اطہرہق اہب  ہرکہم ومہاہا دبعہاہابہط 
المہاقہت  ہی  اہےہ۔  رشتہف  رپ  وطہر  اخہص  ےس  رہن  ہےئل 
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�ٹ�ا یک رہف ےس ےئ اجہے وہاہے وہاقہر لمع یک ربخ ا اہابہرہی رتہاہہ
ی�ش َ�و ےک ومہع رپ امجہت اہدمہہی ف�

ن
ہمک ونجہرہی �ہ�ہ�ہ�ہہء وک اسہِل �

رہیہ ہک رکہم ری اہب ے وخہد اہک ہک بج  ہاہین اہایہب 
ںی  دہںہ۔  دہوہت  رہوہر  ےھ  وہہوت  اہاتہح  ا  دج  یک  ہآہپ 
اہوہہں ے دج یک ریم  اہ۔ دعب ںیم  آہؤہں  ہرہہوہرہت ںیم 

دمہد یکہ۔ ہےک رہاہل ںیم یھب 
اہرہچ  �ہ�ہ  تحت  ےک  مہم  یک  رجشہاہرہی  وک  �ٹ�ا 

ی�ش ف� ہامجہت 
�ہ�ہ�ہ�ہہء وک رہش ںیم وپہدہا اگلہے یک وتہقی یلمہ۔ رہش ےک ری ے 
اہس یک  اہابہرہاہت ںیم  رہوہز  اہےل  وخہد رشہت یکہ۔  ہاہس ںیم 
اہنہت  اعتہرہف  ا  امجہت اہدمہہی  ںیم  سج  وہہی  اہع  ہربخ 

رہگ ںیم شیپ ایک ایگہ۔ ہدمعہہ 
امجہت  رہح  یک  امجہوتہں  دہرگ  وک  ونجہرہی  مک  اسہل  ہرہ 
رہی  افصہی  یک  وّصحہں  ضعب  ےک  رہش  رہےک  وہاقہِرہلمع  �ٹ�ا 

ی�ش ف�

اہس یک ربخ  اسہل  اجہرہی ےہہ۔ رہ  اہب کت  اہوہر ہی ہلسلس  ہےہ 
ہیھب اہابہرہاہت اہع رہے ںیہ وج امجہت ےک وہعی اعتہرہف 

ابہث یتنب ےہہ۔ ہا 
اہرفہاہد  ےس  تہ  ںیم  ہجیتن  ےک  اسمہی  یغیلبت  یک  ہامجہت 
ہے تعیب یھب یک نج ںیم ڑبہی دعہاہد اقلبہن ےک املسمہوہں 
تعیب  ےھتہ۔  ےئ  ےلچ  وہاہس  اہرث  ےس  ںیم  نج  یھت  ہیک 
اہوہر  اہوہر دہو رہد رجہن ےھت  وہاہولہں ںیم اہک اخہوتہن  ہرہے 

اہابہب ے یھب تعیب یک یھتہ۔ اپہاتہی  ہضعب 
اہوہر  رگہاہی  یغیلبت  اہوہر  یملع  رتہیتہ،  یک  �ٹ�ا 

ی�ش ف� ہامجہت 
اہم  ےک  اہن  یلم  وتہقی  وک  رہایبہِن رہاہم  نج  یک  ہدخہت 

ںیہہ۔ ہدہرہج ذہل 
�ہہ۔ رکہم قیئل اہدم رینم اہبہ، �ہہ۔ہرکہم دبعہاہابہط اطہرہق 
ڈہاہرٹ دمہالجہل سمش اہبہ،�ہہ۔ہرکہم رینم  �ہہ۔ہرکہم  ہاہبہ، 
�ہہ۔ہرکہم  اہایہس رینم اہبہ،  �ہہ۔ہرکہم دم  ہاہدم ونمہر اہبہ، 
اہبہ،  رفظ  اہدم  وہہد  �ہہ۔ہرکہم  اسہدہاہبہ،  اہدم  ہمی 
وہد  امثعہن  کلم  اہبہ،�ہہ۔ہرکہم  اہر  ریفسہاہرہنٰ  �ہہ۔ہرکہم 
دخہاہت  اہب  امیلسہن اہہ  رکہم  وہت  اہس  ہاہبہ۔ 

ںیہہ۔ رہےہ  دہے  ہرسہاہاجہم 
ںیم  ۔ہنج  ںیہ  و  ی�ن  وہاقف� �ہ�ہ  لک  ںیم  �ٹ�ا 

ی�ش ف� ہامجہت 
یھب  دعہاہد  یک  َ�و 

ن
� وہاہافہت  ہکبج  ںیہ  َ�و 

ن
� ی�ن  وہاقف� �ہ�ہ  ہےس 

رہاہض  َ�و رکہم لیہس 
ن
� ی�ن  وہاقف� �ہ  �ہ�ہ یہ ےہہ۔ہاہن ںیم ےس 

اہدمہہی رجہین  اہوہر رکہم اہرہاہن اہرشہف اہب اجہہع  ہاہب 
رہی ہلسلس  وطبہر  ؤمہرہاہذہر  اہوہر  وہہے  اہرہغ اہلیص  ہےس 

۔ رہےہ ںیہ  اپ  ہدیہاہن لمع ںیم دخہت یک وتہقی 
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)Vechtaہ(ہںیم  �ٹ�ا 
ی�ش ف� رہش  رغمہی  امہل  ےک  ہرجہین 

ہیھب اہہل اعتہٰی ے اہےن لض ےس امجہت اہدمہہی وک اہہل ا رھگ 

ہریم رہے یک وتہقی اطع رفہاہی ےہہ۔ ہی وس اسمہد میکس ےک 

ایبہوسہں دج ےہ وج رہش  وہاہی  ہتحت رجہین ںیم ریم وہہے 

وہاہع ےہہ۔ رہوہق الہہ ںیم  اب  اہک  ہےک 

زہنی ا وصحہل ہہع 

ےئل  ےک  ریم  یک  دج  اہہں  اہےن   Vechta ہامجہت 

یک  زہنی  ہع  ومہزہوہں  یسک  اہوہر  وکہاہں  ےس  رعہہ  ہاہک 

ہالتہش ںیم یھتہ۔ رضحہت ۃفیلخ اہحیس اہرہاہع ے امجہت 

اہس  وت  یھت  رفہاہی  اطع  میکس  یک  اسمہد  وس  بج  وک  ہرجہین 

وکہوشہں  اہن  ںیم  �ٹ�ا 
ی�ش ف� امجہت  دعب  رعہہ  یہ  ھچک  ہےک 

ے  امجہت  اہابہب  ےلہپ  ےس  بس  اھتہ۔  وہہایگ  آہاہز  ہا 
اہس  اہس وصنمہہ ےک ےئل وہدہے وھکلہاہےہ۔  ہڑبہھ ڑچہھ ر 
اہک  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ےلہپ  ےس  بس  ے  اہرہاہن  ےک  ہيٹيمک 
اہوہر ہبعش وسہاسمہد یک وظنمہرہی ےس اہس رپ  ہہع اہرہی دہاھ 
دہی رگم ہقلعتم  دہے  دہرہوخہاہت یھب  ہدج یک ریم ےک ےئل 
رہشہی  یھب  دعب  ےک  اہس  یکسہ۔  ل  ہن  اہاجہزہت  ےس  ہہمک 
ری  اقمہی  نک  رہاہ  اقہم  رہاہہط  لسل  اسہھ  ےک  ہاہاظہہی 
اہر وکہی انہبس  رہےہ ہک  دہاہہی رہاہے  ہاہب یہی نیقی 
وکہوشہں  اہن  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ےہ۔  اتبہںی  وہہ  وت  یلم  ہہگج 
اہرشہف اہب  اہوہر دصہر امجہت رکہم دم  آہی  ہںیم زيتہی 
ےک  یئگ سج  دہی  ليکشت  دج يٹيمک  اہک  ںیم  رسہرہدہی  ہیک 

ےھتہ: اہرہاہني  ہدنمہرہہ ذہل 

�ہہ۔ رکہم ریصن اہدم ٹب اہبہ، دصہر يٹيمک
�ہہ۔ رکہم دم اہرشہف اہبہ، رب

�ہہ۔ رکہم دیس لیقع اہدم اہبہ، رب
�ہہ۔ رکہم رہاہا ومحمہد اہدم اہبہ، رب

اہوہر  اہب  اہرشہف  دم  رکہم  امجہت  دصہر  اسہل  ہِاہی 
المہاقہت  اسہھ  ےک  ری  اہب  ے  اہب  ٹب  ریصن  ہرکہم 
دہرہوخہاہت یک زین وجتہز  اعتہوہن یک  اہس ہلسلس ںیم  اہوہر  ہیک 
اہان ومہف اقمہی ربہاہن  ہشیپ یک ہک ریم دج ےک قلعتم مہ 
ہوکہلسن )Stadtratہ( ےک اسہےن شیپ رہا اچہےت ںیہہ۔ 
اہوہر ذمہوکہرہہ ابہا  اہافتہق ایک  ہومہوہف ے اہس وجتہز ےک اسہھ 
اہالجہس ںیم الہاہ۔  ہدہوہوہں امنہدنہاہن امجہت وک وکہلسن ےک 
ےس  لیصفت  ا  امجہت  ے  اہب  ٹب  ریصن  رکہم  ہاہجہں 

ہزہنی یک رہد ےس گنس اینبہد کت
�ٹ�ا

ی�ش ہدج تیب اہاقہدہر ف�

�ٹ�ا رکہم ریصن اہدم ٹب اہب یک رہف ےس ایہم یک اجہے وہاہی ولعمہاہت اہوہر اہلض اہرٹہلنش ےک امہرہہ ؤہرہہ �ہ�ہہونجہرہی �ہ�ہ�ہ�ہہء یک دمہد ےس 
ی�ش ہ)ہہی ومضمہن اسہق دصہر امجہت ف�

ہرہبت ایک ایگ ےہہ۔ اہر یسک دہوہت ےک ملع ںیم زمہد ولعمہاہت وہہں وت اہن ےس دہرہوخہاہت ےہ ہک اہرہخ يٹيمک رجہین وک علطم رفہاہںیہ، زجہاہمک اہہل اہنس اہزجہاہءہ۔
ہ)ہدصہر اہرہخ اہدمہت يٹيمک رجہینہ(
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یک  الہٹ  ے  رہز  دعب  ہےک 

ہرہدہاہرہی ا لمع رشہوہع ایکہ۔ 

ابہت  ےس   Bank ہذمہوکہرہہ 

وطہر  ومجمہی  دعب  ےک  ہرہے 

)ہنپ زہہاہرہ(  �ہ�ہ�ہ�ہ�ہ  ہرپ 

ایگہ۔  ےطہاپ  وسہدہا  ںیم  ہویہرہو 

اہرس  اہک  ےک  ریمہاہت  ہہمک 

 Wolfgang ہانجہب 

Hauser ے اہس اہرہرہوہاہی 

یکہ،  دمہد  تہ  دہوہرہاہن  ہےک 

رہاہہ اہہل ریہاہزجہاہءہ۔
ن
فحب�

اہس  ےئہ۔  ایبہن  اقمہدص  ےک  دج  ریم  اہوہر  رہاہا  ہاعتہرہف 
Uwe Bartels انجہب  ری  ےک  وہت  اہس  رپ  ہومہع 
ا  ایہاہت  اہےھ  ںیم  ابہرہے  ےک  امجہت  ے  ہاہب 
اہدہا ایکہ، سج ےک دعب وکہلسن یک  ہاہاہہر رہے وہہے رکشہہی 
آہیہ،  ہن  رہاہوہٹ  وکہی  ںیم  رہاہہ  یک  ریم  یک  دج  ےس  ہرہف 
ابہی یھت سج  زہنی یک التہش  اہمہ دج ےک ےئل  ہاہدمہہلہ۔ 
لسل  اسہھ  ےک  رکفہدنمہی  يٹيمک  دج  ربہاہن  ہلمج  ےئل  ہےک 

رہےہہ۔ رہے  ہاہم 
یک   Volksbank Vechta ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء 
اہک اقہل رفہوہت  دہو زہہاہر رہع رٹ رپ لمتشم  ہرہف ےس 
ہہع زہنی ا اقمہی اہابہر ںیم اہاہہر اہع وہہاہ، اہےل یہ دہن 
ہکن ےس رہاہہط ایک ایگ وہنجہں ے اہس ہع یک �ہ�ہ�ہ,�ہ�ہ 
ہ)ہاسہھ زہہاہرہ( ویہرہو تمیق اتبہیہ۔ اہس لیصفت ےس دج يٹيمک وک 
الہٹ  اہس  ےس  اہاظہہی  رہشہی  اہزہاہں  دعب  اہوہر  ایگ  ایک  ہآہاہہ 
اہاظہہی  رہشہی  یئگہ۔  یک  ابہت  ںیم  ہلسلس  ےک  ریم  یک  دج  ہرپ 
ل ہبعش وس اسمہد 

ی�ش �
ہے تبثم رہوہہی اہرہ ایک سج ےک دعب�ن

ہوکہاہس ابہرہہ ںیم علطم ایک ایگہ۔ سج رپ رتہم لنش اہری اہب 
اہوہر  ا اعہہن ایک  اہوہر ہگج  اہے  Vechta رشتہف  ہرجہین 
یک  دج  دہن  اہی  یکہ۔  اہرہ  دہيپس  ںیم  رہدہاہرہی  یک  ہالہٹ 
ہریم ےک ےئل اہدتہاہی دہرہوخہاہت )Bauvorantragہ( 
اہدہاہرہہ ںیم عمج رہوہاہا ایگ زین رہش ےک ری اہب ےس  ہہقلعتم 
وظنمہرہی  Bauvorantragہیک  یئگہ۔  یک  المہاقہت  ہیھب 

و وخہاہنی ا ذجہہ رہابہی ہاہابہب 

اہری اہب رجہین یک دہاہت رپ اقمہی امجہت وک  ہرتہم 

ہدج یک ریم رپ آہے وہاہے رہچ ا ڑبہا ہصح شیپ رہے یک 

اہاطہت  بسح  ے  وخہاہنی  و  اہابہب  وت  یئگ  یک  ہرحتہک 

ںیم  دہوہں  یہ  دنچ  ویہں  ایہ۔  ہصح  ںیم  اہس  ر  ڑچہھ  ہڑبہھ 

ہزہویہرہاہت اہوہر دقن رہم یک وہرہت ںیم�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہ)ہابہوہن زہہاہرہ( 

ایہ۔  رہد  الہٹ  وفہرہًا  ے  رہز  رپ  سج  وہہےئ  اہےھ  ہویہرہو 

یک  سج  رہاہ  اجہرہی  یھب  دعب  ےک  اہس  ہلسلس  ا  رہابہویہں  ہاہی 

اجہرہیہ ےہہ۔ اہگل ےس اہع یک  امہرہہ ںیم  اہی  ہلیصفت 

اہاقہدہر ہگنسِ اینبہد دج تیب 

اہوہر وظنمہرہی ایہرہی  ہہشقن یک 

انجہب  آہرہٹکی  رجہن  اقمہی  اہک  اہہشقن  ہدج 

ے   Diplہ. Ingہ. Andreas Bögershausen

ذہر ےہ  اقہل  وہاہہع  اہرفہوہز  اہامہن  ہی  اہس نمض ںیم  ہایہر ایکہ۔ 

رہاہہط ایک  اہک آہرہٹکی ےس  اہدتہاہء ںیم  ہہک ہشقن ےک ےئل 

یہ۔  رھب  احہی  وہض  ےک  ویہرہو  زہہاہر  دہس  غلبم  ے  سج  ہایگ 

ذعمہرہت  وہہے  ےتہک  ہی  ے  ُاہوہہں  دعب  دہوہں  ھچک  ہنک 

ےہہ۔  دہابہؤ  دشہد  ےس  رہف  یک  رچہچ  رپ  اہن  ہک  ہرہی 

 Andreas انجہب  آہرہٹکی  ابہا  ذمہوکہرہہ  دعب  ےک  ہاہس 

ایہر  یہ  وفہرہًا  وہہ  وت  وہہا  رہاہہط  ےس   Bögershausen

اہک رچہچ دخہا ا رھگ  اہوہہں ے اہک ہک ےسیج  ہوہ ےئ ہکلب 
اہس  ےہہ۔  رھگ  ا  دخہا  یھب  دج  ےئل  ریہے  یہ  ہےہہوہےس 
اطمہق  ےک  ومعمہل  وکہی  ے  اہوہہں  تحت  ےک  ذجہہ  ہکین 
اہایہء  اہوہر دہرگ  ہسی یھب ںیہن اہیگ رہف رہوہرہی اہذغہاہت 
یک  ویہرہو  )�ہ�ہ�ہہ(  وہوس  ضحم  وج  ایگ  ایک  اہدہا  اہںیہن  رہچ  ہا 
اہاتہح  اہوہر  اہاجہزہت  و  ایہرہی  یک  ہشقن  ے  اہوہہں  ینبہ۔  ہرہم 
دمہد یکہ۔ اہیہں  رہاہل ںیم امجہت یک ریغہومعمہی  امتہم  ہکت 
انیمہر  اہک  اہدتہاہء ںیم رہف  ذہر ےہ ہک  اقہل  ابہت یھب  ہہی 
اہاظہہی  رہشہی  دعبہاہزہاہں  رگم  یھت  یئگ  ی  وظنمہرہی  اسہھ  ہےک 
اہوہہں ے  ابہت یک یئگ وت  دہوہرسہے انیمہر ےک ےئل یھب  ہےس 
رسہے  ےئ  ہشقن  ہک  ی  اہن  رپ  رشہط  اہس  دہرہوخہاہت  ہامہہرہی 
یھب  رپ  ایہرہرہے  ہشقن  ای  انچہہچ  رہوہاہاہاجہےہ۔  ایہر  ہےس 
زمہد  ے  اہب   Anreas Börgerhausen

اہےگہ۔ ویہرہو  وسہ(  )ہڈہڑہھ  �ہ�ہ�ہ  ہرہف 
�ٹ�ا 

ی�ش ف� امجہت  لگنم  رہوہز  �ہ�ہ�ہ�ہہء  �ہ�ہ؍ہاہوتہر  ہؤہرہہ 
اہےن  دہن اھت بج وضحہرہاہوہرہے  اہرہیخ  وہہ  ہےک ےئل 
ہاہہوھتہں ےس اہیہں دج ا گنسِ اینبہد رہاھہ۔ ُاہس رہوہز امہہرہے 
ےج  ۃفیلخہاہحیس اہاخہسہایگہرہہ  رضحہت  آہاق  ہایپہرہے 
ولہرٹ  وہہر�ہ�ہ�ہ  رہوہاہہن  ےس  ربمہہگ  تیب اہرہدی  ہحبص 
اہک  دعب  ےک  رہے  ےط  ںیم  دہوہےٹنھگ  وسہا  رہًاب  اہہل  ہا 
اہرفہوہز  رہوہق  ںیم   Vechta رپ  ٹنم  �ہ�ہ  ر  ہج 
اہوہر  رہدہوہوخہاہنی  امجہت  اہابہب  اقمہی  اہجہں  ہوہہےہ۔ 
اہکہ۔  آہدمہد  وخہش  وک  آہاق  ایپہرہے  اہےن  ے  ويچبہں  ہوچبہں 
تيگ  اہابقہہي  اہوہر  دہاہہي  ںیم  آہوہاہز  دنلب  ےچب  اہوہر  ہايہں 
وجہیہ  ےئہ۔  دنلب  رعنہے  ے  اہابہب  ےھتہ۔  رہےہ  ہڑپہھ 
رہلن  اہے وت  ابہرہ رشتہف  اہڑہی ےس   ہوضحہرہاہوہر
رکہم  امجہت  دصہر  اقمہی  اہبہ،  اہدم  رشبم  ہاہریہرکہم 
اہوہر رہلن غلبمِ ہلسلس رکہم وہہد اہدم رفظ  ہدمہاہرشہف اہب 
ہاہب ے وضحہرہاہوہر وک وخہش آہدمہد ےتہک وہہے 
ہرشہِف اصمہہح احہل ایکہ۔ وضحہرہاہوہر ے اہان اہہھ دنلب 
اہوہر اہس اہایہہن ںیم رشتہف  ہرہےک بس وک اہالہم مکيلع اہک 
اہاقہد وہہاہ۔ زہزہم  ہے آہے اہجہں گنس اینبہد یک رقتہب ا 
اہرہدہو  ا  اہس  اہوہر  رہآہِن رہم  التہوہت  اطہرہق اہب ے  ہدم 

�ٹ�ا ا گنسِ اینبہد رہھ رہےہ ںیہ
ی�ش ہدّیسہا اہریہاہومہنی ۃفیلخہاہحیس اہاخہسہدج تیب اہاقہدہر ف�
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اہس  اہدم ٹب اہب ے  ہرتہہم شیپ ایکہ۔ ہکبج زہزہم ہحلط 
ہا رجہن رتہہم شیپ ایکہ۔

اہڈہرہس ا  ڈہیٹپ رئیم  Vechta ےک 
 Claus رئیم  ڈہیٹپ  ےک   Vechta دعب  ےک  ہاہس 
ایکہ۔  شیپ  اہابقہہي  اہان  ے  اہبہ،   Dalinghaus
وک  �ہ؍ہاہوتہر  اسہل  زگہہت  ہک  اہک  ے  ومہوہف  ںیم  ہسج 
تقی  ابہلک  وج  اھت  دہا  ایبہن  اہک  ے  ےکہدصہر  ہرجہین 
ابہاقہدہہ ہصح نب اکچ ےہہ۔ رہش  ا  اہالہم رجہین  ہرپ ينبم اھت ہک 
یئگ  انبہی  رپ  ڑسہوکہں  دصتہق  یک  اہس  ںیم   Vechta
ہک  بج  یھب  دہن  ہی  ا  آہج  اہوہر  ںیہ  رہرہیہ  اسمہد  ہفلتخم 
ےک  وہزہرہاہمظ  ےہہ،  اجہرہاہ  رہاھ  اینبہد  گنس  ا  دج  یک  ہآہپ 
ہایبہن یک دصتہق ر رہاہ ےہہ۔ ومہوہف ے اہک ہک آہج آہپ 
اہوہر اہس رہوہاحہی رھگ ےک گنسِ اینبہد یک رقتہب ےک  ہیک دج 
ولہوہں یک  وہاہے  رہےن  Vechta ےک  ہومہع رپ ےھ رہش 
ےہہ۔  وہہرہاہ  احہل  اہزہاہز  ا  رہے  شیپ  الہم  ےس  ہرہف 
قل  ےس  ذمہاہب  اہوہر  اہوقہاہم  فلتخم  ںیم   Vechta ہرہش 
اہک  اہیہں  ے  بس  اہن  ںیہہ۔  رہےت  ولہگ  وہاہے  ہرہےن 
ہرُپہاہن اعہرشہہ اقہم ایک وہہا ےہہ۔ ومہوہف ے اہکہ: آہپ ےک 
اہےن آہپ وک  ہاہیہں دج انبہے ےس ہی اہرہ وہہا ےہ ہک آہپ 
ہاعہرشہہ ںیم اہل رہے وہہےہ، اعہرشہہ ا ہصح ےت وہہے 
ریم  یک  دج  اہین  اہوہر  ںیہ  اچہےت  رہان  رہاہہش  لقتسم  ہاہیہں 
ہےس ولہوہں وک ڑبہی رفہاہدخہی ےک اسہھ وخہش آہدمہد ےتہک ںیہ 
تيچ  ابہت  اسہھ  ےک  وہاہے  رہےن  اہک  رہ  ےک  رجہین  ہاہوہر 
رجہین  ےس  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ںیہہ۔  رہےت  ال  دہرہوہاہزہہ  اہان  ےئل  ہےک 
ہںیم تہ اسہرہی اسمہد ے اہےن دہرہوہاہزہے وہاہم ےک ےئل 
آہس ںیم اچہپہن ڑبہیت ےہ  اہس رہح  رہےھ ںیہہ۔  ہوھہل 
ہاہوہر اہک دہوہرسہے ےک ےئل زہت و اہرتہاہم ڑبہات ےہ سج یک 
ہوہہ ےس اہک رُپہاہن اعہرشہہ دیپہا وہہا ےہہ۔ ںی ُاہدی رہا 
وخہد  ںی  وت  وہہا  وہت  اہوہر  ے  اہاس رہں  آہپ یھب  ہک  ہوہہں 
ہیھب آہپ ےک اہس رہح ےک رپہوہرہاہومہں ںیم اہل وہہے 
اہک  رپ  آہر  ے  رئیم  ڈہیٹپ  ومہوہف  اہ۔  رہوہں  وکہش  ہیک 
اہوہر  وہہں  اچہات  اہدہا رہا  دہوہت ا رکشہہی  آہج یک  آہپ یک  ہہک 

اچہات وہہںہ۔ اہین کین انمتہںی شیپ رہا  ہامجہت وک 

ہاہری اہب رجہین یک رقتہر

اہب  اہری  رکہم  دعب  ےک  اطخہب  ےک  رئیم  ہڈہیٹپ 
 Vechta اہوہر  ایک  شیپ  اہڈہرہس  اعتہرہیف  اہان  ے  ہرجہین 
ٹيٹس  وہاہی  رہش  ہی  ہک  اتبہا  وہہے  رہوہاہے  اعتہرہف  ا  ہرہش 
Niedersachsen ےک رغمہب ںیم �ہ�ہ زہہاہر یک آہابہدہی 
ہرپ لمتشم رہش ےہہ۔ اہس رہش یک اہرہخ ایگہرہوہں دصہی ںیم 
ےس  ںیم  رہاہوتہں  دہاہيل  ےک  رجہین  امہی  بج  ےہ  ہاجہيت 
اہرہدہرہد رھپ  اہس ہعلق ےک  رہاہہت رپ ہعلق ریم ایک ایگہ۔  ہاہک 
وسہوہہں  وہہےہ۔  رشہوہع  وہہا  آہابہد  آہر  ولہگ  ٓہاہہت آہہت 
ہدصہی ںیم دنچ ولمحہں اہوہر سيت اسہہ گنج اہوہر اہس ےک الہوہہ 
اہس رہش  وہاہی آہگ ے  اہک وہعی امیپہہن رپ ےنگل  ہاہک رہہب 
 Vechta ابہوہوجہد  ےک  اہس  رہدہاہ۔  ابتہہ  وک  ہصح  وہعی  ہےک 
اہک  رہش  ہی  ایکہ۔  آہابہد  ےس  رھپ  اہےس  ے  ابہويہں  ےک  ہرہش 
ےس  �ہ�ہ�ہ�ہہء  وج  ےہ  وہہر  یھب  ےس  وہہ  یک  ہليم  ہولہک 
ہرہہاسہل ومہم رہا ںیم اہیہں دقعنم ایک اجہا ےہہ۔ اہس رہش ںیم 
آہاہز ںیم امجہت  وہہاہ۔  �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم  ایقہم  ہامجہت اہدمہہی ا 
اہیہں  یہ  ےس  رشہوہع  یھتہ۔  ھچ  رہف  دعہاہد  یک  ربہاہن  ہےک 
اہوہر  اہاقہد  ہیک امجہت یغیلبت رپہوہرہاہومہںہ، یغیلبت اجمہس ےک 
ںیم  امجہت  اہس  ےہہ۔  اعفہل  تہ  ںیم  اگلہے  اٹسہل  ہک 
وتہقی  یک  رہے  وبقہل  اہدمہت  یھب  وک  اہابہب  رجہن  ہنی 
اہس  �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم رہدہا ایگہ۔  ہیلم ےہہ۔ ومہوجہدہہ الہٹ وجہن 
�ہ�ہ زہہاہر ویہرہو ںیم  اہوہر  �ہ�ہ�ہ.ہ�ہ رہع رٹ ےہ  ہالہٹ ا رہہب 
اہیہں  ے  اہاظہہی  یک  رہش  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  اہاسمہل  ایگہ۔  ہرہدہا 
اہری اہب رجہین ےک  دہی ےہہ۔  اہاجہزہت  ہدج یک ریم یک 
اہس رقتہب  ہاعتہرہیف املکہت ےک دعب وضحہرہاہوہر ے 

رفہاہاہ۔ ہےس اطخہب 

ہاطخہب وضحہرہاہوہر

وعتہذ  دہشتہ،  ے   ۃفیلخہاہحیس اہاخہس ہرضحہت 
امجہت  آہج  ہک  اہدمہہل  ہک  رفہاہا  دعب  ےک  ہيمست  ہوہر  ہا
ےہہ۔  رہیہ  ل  وتہقی  یک  انبہے  دج  وک   Vechta
دج  ے  اہوہہں  ہک  وہہں  رہا  اہدہا  رکشہہی  ا  رئیم  ڈہیٹپ  ہںی 
نيسح  اہک  اہوہر  دصقم  ےک  املسمہن  یقیقح  اہک  دصقمہ،  ہےک 

وہہ ابہںي  اہےن اہابقہہي ںیم چنيھک دہیہ۔  ہاعہرشہے یک وصتہر 
یہ  ےلہپ  وہہ  ںیھت  اچہےئ  ينہک  ےھ  ںیم  ابہرہہ  ےک  دج  ہوج 
یک  اہیہں  ےس  لض  ےک  اہہل اعتہٰی  ےہ  اتگل  ںیہہ۔  ےک  ہہہک 
یہی  اہوہر  ےہ  اقہم  رپ  ولہوہں  اہن  اہر  اہاھ  اہک  ا  ہامجہت 
اہک  وک  آہپ  ہک  ےہ  ایک  وبہر  وک  اہن  ے  سج  ےہ  ہزیچ 
ےئل  ےک  انبہے  دج  رپ  تمیق  اہیھ  اہوہر  ںیم  الہہ  ہاہےھ 
اہک  ہک  اہک  یھب  ہی  ے  اہب  رئیم  رہدہںہ۔  ایہم  ہزہنی 
رہی  وکہش  یک  ےنیل  ںی  ابہںي  اہیھ  امتہم  یک  ہدہوہرسہے 
آہرضہتملسو هيلع هللا ىلصہا  وک  سج  وہہ  یہ  ےہ  وت  املسمہن  ہاچہےئہ۔ 
اہیھ زیچ ومہن یک وھہی وہہی ریہاہث ےہہ۔  ہمکح ےہ ہک رہ 
ہک  ےک  اہس  رظن  عطق  س  ہک  رفہاہا  ے   ہوضحہرہاہوہر
اہیھ ابہت سک یک رہف ےس ل رہیہ  اہک  ہاہک اہیھ زیچہ، 
رپ  وطہر  وفہرہی  وہہ  ےہہ،  رہیہ  لکن  ےس  ہنم  ےک  سک  ہےہہ، 
اچہےئہ۔  اہایہر رہا  اہس وک  اچہےئہ،  ہاہک یقیقح ومہن وک ینیل 
ویکینہں  اہوہر  ےہ  اتکس  ڑبہھ  یھب  ںیم  ویکینہں  ومہن  اہک  ہيھ 
اہس  یھب  قل  رہیب  ےس  اہہل  اسہھ  اسہھ  ےک  ڑبہےن  ہںیم 
دج  ہی  ہک  رفہاہا  ے   وضحہرہاہوہر ےہہ۔  وہہا  دیپہا  ہا 
ایگ  رہاھ  اہم  ا  اہس  ‘ہ‘ہدجہتیب اہاقہدہرہ’ہ’  ےہ  رہیہ  نب  ہوج 
ےس امجہت اہدمہہی  لض  اہہل اعتہٰی ےک  دہای ںیم  آہج  ہےہہ۔ 
اپہاتہن ںیم  ہیک اسمہد ڑبہی زيتہی ےس ریم وہہرہیہ ںیہہ۔ 
دج  وک  اسمہد  امہہرہی  ںیہہ،  وہہرہےہ  ملظ  رپ  اہدمہویہں  ہاہجہں 
اجہرہیہ  رہاہی  اسمہد  ہگج  ضعب  ےہہ،  رہاہ  اج  رہوہا  ےس  ہےنہک 
اجہرہاہ  دہےن ےس عنم ایک  ہںیہہ، ضعب ہگج دج وک دج یک لکش 
ےہہ۔  رہیہ  دہاھ  ولجہے  ہی  دقہرہت  یک  اہہل اعتہٰی  وہاہہں  ہےہ 
ہک  ںیہ  وہہرہےہ  ومنہدہاہر  یھب  رہح  اہس  اہرہوہابہر  ےک  ہاقہدہر 
اجہرہیہ  ڑبہیت یلچ  اسہل  ہدہای ںیم رہ ہگج دجہوہں یک دعہاہد رہ 
وہت  ُاہس  ہےہہ۔ س ہی دعہاہد ڑبہان یقیقح اعہی ںیم ںی 
یھب  رہف  یک  آہابہدہی  یک  دجہوہں  مہ  بج  ا  دہے  ہاہدہہ 
اہان  دہںہ،  وتہہ  یھب  رہف  یک  امنہزہوہں  اہین  دہںہ،  ہوتہہ 
اہوہر  دہںہ۔  وتہہ  رہف  یک  رہے  دیپہا  قل  ےس  ہدخہاہاعتہٰی 
یھب  ںیم  آہس  وہہے  رہے  اہایہر  ابہت  یک  یکین  رہ  ہرھپ 
ےک  اہیہں  یھبہ،  ںیم  الہہ  اہس  اہوہر  دہں  رفہوہغ  وک  ہویکینہں 
رہں  وتمہہ  رہف  یک  ویکینہں  اہن  یھب  وک  وہاہولہں  ہرہےن 
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ایک  وصتہر  یقیقح  یک  اہالہم  ہک  ےگل  ہتپ  وک  ولہوہں  اہن  ہاہہک 
ےہہ۔  وہہا  دیپہا  رہح  سک  قل  ےس  دخہا  ا  دنبہہ  اہوہر  ہےہ 
وہہں  وہاہے  رہے  اہدہا  ںیہن  وقحہق  ےک  دنبہوہں  مہ  ہاہر 
وہہں  ںیہن  وہاہے  رہے  اہدہا  یھب  قح  ےک  دخہاہاعتہٰی  وت  ہے 
رہےت  اہم  وک  غیلبت  اہس  ںیم  ولہوہں  اہن  یہ  ہن  اہوہر  ہےہ۔ 
اہاس ذمہب ےہ وج دنبہے ا دخہاہاعتہٰی  اہک  اہالہم  ہںیہ ہک 
زہاہہن ںیم رضحہت حیسم  اہس  اہوہر  ہےک اسہھ قل وجہڑہا ےہہ۔ 
ابہت یک دجتہد یک ےہ ہک ںی  اہس  آہر  ہومہوہدہے 
ہاہس دصقم ےک ےئل اجیھب ایگ وہہں ہک دنبہہ ا دخہا ےک اسہھ 
اہدہا  دہوہرسہے ےک وقحہق  اہک  اہوہر آہس ںیم  ہقل وجہڑہوہں 
ہرہے یک رہف ولہوہں وک وتہہ دہاہؤہںہ۔ س اہس دصقم 
اشنہن  اہایہزہی  اہک  اہان  وک  اہدمہی  رہ  ہگجہ،  رہ  ر  ے  ہوک 
اہری  ہک  رفہاہا  ے   وضحہرہاہوہر اچہےئہ۔  رہا  ہاہرہ 
اہس  یکہ،  اہیہں  ہک  ےہ  اہافتہق  ہی  ہک  ایک  ذہر  ے  ہاہب 
اہس وہت امجہت اہدمہہی  اہوہر  �ہ�ہ زہہاہر ےہ  ہرہش یکہ، آہابہدہی 
اہافتہق  ہی  نک  ےہہ۔  زہہاہر  �ہ�ہ  یھب  ںیم  رجہین  دعہاہد  ہیک 
یقیقح  مہ  اہر  وہہیہ،  اہدہر  امہہرہے  رہوہح  ومہانہہن  یقیقح  ہاہر 
یھبہ،  ںیم  آہابہدہی  یک  رہش  اہس  وت  ے  وہہں  زگہاہر  ہابعہدہت 
آہابہدہی  اہوہر امجہت اہدمہہی یک  رہیہ وہہی  ڑبہھ  آہابہدہی  ہامہہرہی 

اہس  ےس  تبسن  سج  ی  ڑبہے  انگ  یئک  ےس  تبسن  ہاہس 
س  وہہیہ۔  رہیہ  ڑبہھ  آہابہدہی  یک  رہش  یھب  یسک  ا  یک  ہرہش 
رپ  زہہاہر  �ہ�ہ  اہیہں  ے  مہ  ےہہ۔  ذہہ دہاہرہی  ہی  ہامہہرہی 
دہس اسہل ےلہپہ، سی اسہل  ہاہافہء ںیہن رہاہ، دنچ اسہل ےلہپہ، 
ںیم  ڑکنیسہوہں  ا  ںیم  دہويہں  اہب  وت  ےھت  دنچ  مہ  ہےلہپ 
اہےس ولہوہں  اہس ابہت ا ایہل رہںي ہک  ہوہہےئ ںیہہ۔ س 
وہاہے  رہے  ابعہدہت  یک  اہہل اعتہٰی  وج  ڑبہاہا  ا  آہابہدہی  ہیک 
اہہل اعتہٰی ےک لض ےس  ہوہہںہ، رہ رفہد امجہت ا اہم ےہہ۔ 
اہدمہت ںیم اہل  ہاہیہں اقمہی ولہوہں ںیم ےس یھب ولہگ 
کین  ےہ،  وہہں  اہر  کین  ےک  ولہوہں  آہپ  اہر  وت  ہوہہےہ۔ 
ا  دج  وہہیہ،  وتہہ  رہف  یک  ابعہدہت  ےہ،  وہہں  ہلمع 
اہدہا ر رہےہ وہہں  اہوہل ا قح  اہدہا رہرہےہ وہہں ےہ،  ہقح 
ولہوہں ںیم  رہےہ وہہں ےہ،  اہدہا ر  ہےہ، اعہرشہے ا قح 
ر  ميلعت و رتہوہج  یک  اض  یک  اھبہی اچہرہے  اہوہر  تبحم  ہایپہر 
انگ  یئک  آہابہدہی  یک  آہپ  اہن اہءہاہہل اعتہٰی  وت  ے  وہہں  ہرہےہ 
ےہ  دصقم  یہی  ا  ریم  یک  دج  اہوہر  یہ۔  اجہے  یلچ  ہڑبہیت 
رفہاہا ےہ ہک اہجہں  ہاس ہک رضحہت حیسم ومہوہدہے 
رشہوہع  انبہی  دجہں  وہاہہں  وہہ،  رہوہاہا  اعتمہرہف  وک  ہاہالہم 
اہس دصقم  آہپ یک ہی دج یھب  اہہل رہے ہک  ہرہدہوہ۔ س 

اہالہم یک وخہوصہرہت ميلعت  اہوہر آہپ  وہاہی وہ  وپہرہا رہے  ہوک 
وہاہے  رہے  شیپ  ںیم  الہہ  اہس  وصتہر  وخہوصہرہت  ہاہوہر 

رفہاہےہ،ہآہنیہ۔ اطع  وتہقی  یک  اہس  وک  آہپ  اہہل  ہوہہںہ۔ 

ہگنسِ اینبہد

رشتہف  ہگج  ُاہس   وضحہرہاہوہر دعب  ےک  ہاطخہب 
اجہا  رہاھ  اینبہد  ‘ہ‘ہدجہتیب اہاقہدہرہ’ہ’ ا گنس  ہے ےئ اہجہں 
ہاھتہ۔ وضحہرہاہوہر ے اینبہدہی اہٹن دہاہؤہں ےک اسہھ 
ہ�ا اہاعہی  لّ�

ظ
اہہب ّدم� مگيب  رضحہت  دعبہاہزہاہں  رفہاہیہ۔  ہبصن 

یل اہرتہبی  دعب  ےک  اہس  رفہاہیہ۔  بصن  اہٹن  اہک  ہے 
اہک  اہک  وک  اہابہب  اہوہر  دہعہدہاہرہاہن  امجہیت  ذہل  ہدہرہج 

وہہیہ: بیصن  اعسہدہت  یک  رہےن  ہاہٹن 
امجہت  )ہاہری  اہب  اہہؤہزہر  وہاہس  دبعہاہہل  ہرکہم 
ی�ر  �

ب�ش �
ہرجہینہ(ہ، رکہم دبعہاہامہد اطہرہ اہب )ہاہڈہلن وہلي ال�ت

ہدنلہنہ(ہ، رکہم دیہر یل رفظ اہب )ہغلبم اہاچہرہج رجہینہ(ہ، 
رکہرہیہ(ہ،  )ہرپہاہویہٹ  اہب  اجہوہد  اہدم  رینم  ہرکہم 
رکہم  اہبہ،   Claus Dalinghaus ہڈہیٹپ رئیم 
ہوہہدہاہدمہرفظ اہب )ہرہلن غلبم ہلسلسہ(ہ، رکہم وچہدہرہی 
ہاہاخہرہاہدم اہب )ہاہب دصہر اہّوہل سل اہاصہرہاہہل رجہینہ(ہ، 

�ٹ�ا ےک گنسِ اینبہد یک رقتہب ےک ومہع رپ رہزہی و اقمہی امجہت ےک اہرفہاہد رضحہت ۃفیلخہاہحیس اہاخہسہےک اسہھ وصتہرہونبہاہے یک اعسہدہت اپ رہےہ ںیہہ)�ہ�ہ اہوتہر �ہ�ہ�ہ�ہہءہ(
ی�ش ہدج تیب اہاقہدہر ف�

ی�ل�ر اہبہ، رکہم ریصن اہدم ٹب اہبہ، رکہم دیہرہیل رفظ اہبہ)ہغلبم اہاچہرہج رجہینہ(ہ، رضحہت اہریہاہومہنی ۃفیلخہاہحیس اہاخہس ہرہويہں رپ دہاہںی ےس ابہںیہ: رکہم دیگ�
�ٹ�اہ(

ی�ش ہرکہم دبعہاہہل وہاہس اہہؤہزہر اہبہ)ہاہری امجہت اہدمہہی رجہینہ( رکہم رشبمہاہدمہاسہد اہبہ)ہرہلن اہری Niedersachsenہ(ہ، رکہم دم اہرشہف اہبہ)ہاہّوہنی بختنم دصہر امجہت ف�
ہڑھکہے وہہے دہاہںی ےس ابہںیہ: رکہم کلم وہمی اہدم اہبہ، رکہم وصقمہد اہدم اہبہ، رکہم اطہرہق اہدم ٹب اہبہ، رکہم وہدی اہدم ابہوجہہ اہبہ، رکہم ڈہاہرٹ اہم اطہرہق اہبہ، رکہم اطعہءہاہانہن اہبہ، رکہم رہاہدشہومحمہد اہبہ، رکہم 
ہدہاہؤہد اہدم ڈہوہر اہبہ، رکہم رخف اہدم اہبہ، رکہم اہرہاہر اہدم اہبہ، رکہم تقفش اہرشہف اہبہ، رکہم قیتع اہدم اہبہ، رکہم دیس لیقع اہدم اہبہ، رکہم دم اہرہدش ُکلا اہبہ، رکہم اہنس اہرشہف اہبہ، رکہم وہہد اہدم رفظہاہب
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ہرکہم احہظ رفظم رمہاہن اہب )ہدصہرہدخہاہم اہاہدمہہی رجہینہ(ہ، 
رکہم  رجہینہ(ہ،  اہاہءہاہہل  ن�  ب� )ہدصہرلح اہہب  اہةہاہیئ  ہرکہہ 
وہاہا رجہینہ(ہ، رکہم رشبم  ہاہرہاہم اہہل ہمیچ اہبہ)ہرکہرہی 
ہاہدم اہب )ہرہلن اہری Niedersachsenہ( اہوہر اقمہی 
)ہدصہرہامجہتہ(ہ،  اہب  دمہاہرشہف  رکہم  ہدہعہدہاہرہاہن 
ميلعت و رتہتیبہ(ہ،  )ہرکہرہی  اہب  اہدم  قیتع  ہرکہم 
رکہم  ہہلہ(ہ،  )ہزہمی اہاصہرہا ریصنہاہدمہٹب اہب  ہرکہم 
اہہب  اخہم  ابمہرہہک  رکہہ  )ہاقہدہسلہ(ہ،  اہب  ہرخفہاہدم 
اہدم  اہرہوہق  رکہم  تنب  اہدم  اہدہہی  زہزہہ  ن�ہ(ہ۔  ب� ہ)ہدصہرلح
زہاہدہومحمہد  رکہم  اہنب  ومحمہد  اہب  زہزہم  )ہوہاہہف وہ(ہ،  ہاہب 

)ہوہاہف وہ(ہ۔ ہاہب 
اہےن  رپ  ٹنم  اپہچ  ر  ج  دہو  رقتہب  ہی  یک  ہگنسِ اینبہد 
َربََّنا  زہرِہب  اہابہب امجہت  دہوہرہاہن  اہس  ہاہاتہم وک يچنہپہ، 
ہیک  َعِلۡیُم 

ۡ
ال ِمۡیُع  الّسَ اَنَۡت  ِانََّک  ِمّنَاؕ   

ۡ
تََقّبَل

ے   وضحہرہاہوہر رپ  آہر  رہےہہ۔  رہے  وہرہد  ا  ہدہا 
اہرہیک  یک  ن�  ب� لح  وضحہرہاہوہر اہزہاہں  دعب  رہوہاہیہ۔  ہدہا 
وضحہرہاہوہرہیک  وخہاہنی  اہجہں  ےئ  ے  رشتہف  ہںیم 
ںيمظن  دہاہہي  ے  ويچبہں  اہوہر  وہہںی  ایضیفہب  ےس  ہزہاہرہت 
اہزہرہاہِہ تقفش ويچبہں وک اچہٹي  ہشیپ ںیکہ۔ وضحہرہاہوہر ے 
ںیم  اہرہیک   وضحہرہاہوہر دعب  ےک  اہس  رفہاہںیہ۔  ہاطع 
�ٹ 

ن م�
ش ی� رہرف� آہے اہجہں اقمہی امجہت ے  ہرشتہف ے 

دعب  ےک  رپہوہرہاہم  ےک  �ٹ 
ن م�

ش ی� رہرف� اھتہ۔  وہہا  ایک  اہاظہم  ہا 
 وضحہرہاہوہر ے  ربہاہن  ےک  اہہل  اہوہر  اہاظہہی  ہولہلک 
ے  رئیم  ڈہیٹپ  اپہیہ۔  اعسہدہت  یک  ونبہاہے  وصتہر  اسہھ  ہےک 

ونبہاہیہ۔ ہیھب وضحہرہاہوہر ےک اسہھ وصتہر 
ہ)ہاہوخہذ اہز اہلض اہرٹہلنش �ہ�ہ ا �ہ�ہ ونجہرہی �ہ�ہ�ہ�ہہءہ(

اہابہر  اہس رقتہب یک ربخ اقمہی  ہدج ےک گنس اینبہد یک 
ے   Oldenburgische Volkszeitung
وضحہرہاہوہرہیک  ے  اہابہر  یکہ۔  اہع  رپ  وطہر  ہامنہاہں 
اگلہی  رسہی  اہوہر  یک  اہع  یھب  وصتہر  وہہے  رہے  ہاطخہب 
ا  امجہت  ںیم  ربخ  ایگہ’ہ’  دہا  رہھ  گنسِ اینبہد  ا  ‘ہ‘ہدج  ہہک 
اہرتہاہم  ڑبہے  وضحہرہاہوہرہا  دعب  ےک  رہاہے  ہاعتہرہف 

اہوہر اھکلہ: ذہر ایک  ہےک اسہھ 
اہوتہر  �ہ  �ہ ےئل  ےک  �ٹ�ا 

ی�ش ف� امجہت  اہدمہہی  ہ۔  �ٹ�ا
ی�ش ف�

اہی ےئل ںیہن ہک  اھتہ۔ رہف  دہن  اہمہ  اہنہت  اہک  �ہ�ہ�ہ�ہہء 
اہن یک وخہی ےک  رہاھ ایگ ےہ ہکلب  اینبہد  ہاہن یک دج ا گنسِ 
رضحہت  رسہرہاہہ  ےک  اہریگ  اہدمہہی  امجہت  رپ  ومہع  ہاہس 

اہےہ۔ اہدم یھب رشتہف  ہرہزہا رسمہوہر 
ابہوجہہ  وہدی  ےئلہ’ہ’ہ،  امہہرہے  اہزہاہز  ڑبہا  تہ  ہ‘ہ‘ہاہک 
یک  رسہرہاہہ  ےہہ۔  رب  ا  امجہت  ہک  وج  اتبہاہ،  ے  ہاہب 
رہا  اہاظہم  ا  اہدقہاہاہت  افحہیت  وک  اہاظہہی  ےئل  ےک  ہآہدم 
اہرہا  اہڈہرٹہل  رپ   Gutenbergstraße ہڑپہاہ۔ 
اہس  ےصح  ھچک  ےہہ،  اجہی  یک  ریم  دج  اہجہں  ںیمہ،  ہاہرہھ 
دہاہيل  اہرسہاہن ے  ہےک الہک ےئ ےئ ےھتہ۔ افحہت ےک 
اہک  اسہےن  ےک  جیٹس  ںیم  ڈنپہاہل  یکہ۔  گنکیچ  رپ  ہدہرہوہاہزہہ 

اھتہ۔ ڑھکہا  اہرہن  ہافحہیت 
اہدمہی ںیہہ۔ رجہین  ہاہک اجہا ےہ ہک رجہین ںیم سيت زہہاہر 
ے  اہہؤہزہرہ،  وہاہس  دبعہاہہل  اہریہ،  ےک  امجہت  اہدمہہی  ہںیم 
ےہ  ایک  اہدہا  رکشہہی  ا  اہاظہہی  اہوہر  ایسہدتہاہوہں  ےک  �ٹ�ا 

ی�ش ف�

اہوہہں  یھتہ۔  دہی  اہاجہزہت  یک  انبہے  دج  ے  اہوہہں  ہہک 
آہے  ےہہ۔ہںی  اگل  اہاھ  تہ  اہوہل  ‘ہ‘ہےھ  ہک  اہک  ہے 
انجہب  رئیم  اہب  ےک  �ٹ�ا 

ی�ش ف� ایگہ’ہ’ہ۔  ںیہن  رہوہا  یھبک  ہےس 

‘ہ‘ہدج یک ریم ےک  Claus Dalinghaus ے اہکہ: 
اہک  ےئل  ےک  یگ�رہنش  �

ا�ن�ٹ اہامہی  امہہرہی  ے  آہپ  ہاسہھ 
ریم  رھگ  اہان  ہگج  یسک  وکہی  وج  ویکہہک  ایکہ۔  اقہم  اشنہن  ہوہاہح 
اہیہں  وہہ  ہک  ےہہ،  رہا  اہاہہر  ا  ابہت  اہس  وہہ  وت  ےہ  ہرہا 
ےہہ’ہ’ہ۔  اچہات  اننب  ہصح  ا  اعہرشہہ  اہس  اہوہر  ےہ  اچہات  ہرہان 
�ہ�ہ�ہ�ہ رہع رٹ ےک ہع زہنی رپ اہک دج ےک اسہھ 
امنہز  اہہل  دہو  ےک  رٹ  رہع  �ہ�ہ  �ہ�ہ,  اہوہر  ےہ  انیمہر  ہاہک 
دہرتہ،  اہک  اہی رہح  ہڑپہےن ےک ےئل انبہے اجہںی ےہ۔ 
لسغ اخہے  اہوہر  رمکہا  ڑبہا  ریثکہاہاقہدص  اہک  بتک اخہہنہ،  ہاہک 
رقتہًاب  امجہت  اہدمہہی  یک  �ٹ�ا 

ی�ش ف� ےہ۔  اجہںی  انبہے  ہیھب 
Mühlenstraße ںیم  �ہ�ہ�ہ ربہاہن رپ لمتشم ےہہ۔ 
ہاہےن امنہز رٹنیس ےک قلعتم اہیف رعہہ ےس ہگج یک یمک وسحمہس 
ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  اہرہچ  اہدہاہزہًا  ریم  یک  دج  ےھتہ۔  رہےہ  ہر 
میظع  اہےن  ے  امجہت  ربہاہن  لک  یہ۔  وہہاجہے  ہرشہوہع 
ومہع  ےک  آہوہرہی  رشتہف  یک  وضحہرہاہوہرہ(  ہامہمہنہ)ہینعی 
ہک  �ٹ�ا 

ی�ش ف� دہن  ہی  اہوہر  اھت  رہاھ  گنسِ اینبہد  ا  دج  اہس  ہرپ 
اھتہ۔ دہن  اہمہ  ےس  بس  ےئل  ےک  ہاہدمہویہں 

ںیہہ۔ہاہوہر  رہےہ  اج  ےیک  رشن  اہوہر  ایہر  رپہوہرہاہم  ںیم  ہزہابہوہں 
وہریغہہ  اہپ  اہوہر ڈہکس  ہہی زلنیچ امہرہٹ یٹ وہزہ، ومہابہل وفہزن 
اہم یٹ اہےہیک رٹہزم  دہای ںیم  وپہرہی  ہرپ یھب دہایہب ںیہہ۔ 

ںیہہ۔ یتکس  اج  ہدہیھ 
ہاہرغہض وضحہرہاہوہرہے اہم یٹ اہےہیک ہلمج دخہاہت 
اہرہاہت و اتہج رپ ڑبہی  اہاظہی کین  اہوہر  رہوہاحہی  اہس ےک  ہاہوہر 
ہلیصفت ےس رہوہین ڈہاہی وجہامتہم اہرہانکہن اہم یٹ اہےہےک ےئل 
ہیسک دنسِہوخہونہدہی ےس مک ںیہنہ، اہدمہہلہ۔ اہی انہبس ےس 
ہوضحہرہاہوہر ے رفہاہا ہک اہم یٹ اہےہےک اہرہانکہن دہاہؤہں ےک 
ہقحت ںیہ وج ڑبہے وجہش ذجہےب اہوہر تنحم ےک اسہھ اہےن 
اجہے  اہںیہن وج یھب اہک  رہےہ ںیہہ۔  دہے  ہرفہاہض رسہاہاجہم 

اہم رہے ںیہہ۔ وہہ  اہےن رہچہوہں رپ رکسمہاہٹ ےیل  ہوہہ 
اہرہانکہن و دخہاہم  اہن  اہہل اعتہٰی  ہک  ےہ  دہا  یھب  ہامہہرہی 
ےبہاہاہ  ںیم  اہالہص و وہا  اہوہر  دخہت  ذجہہ  ملع و لضہ،  ہےک 
لض  اہےن  وک  دخہاہت  امتہم  یک  اہن  اہوہر  رفہاہے  اطع  ہرہت 

آہنیہ۔ رفہاہےہ،  اپبہہیٔ وبقہتی ہگج اطع  ہےس 

�ہ�ہ اہز ہحفص  اہرفہس  اہیم  اسہاہہن  اہرٹہلنش یک  اہے  یٹ  اہم  ہہيقبہ: 
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ہاہک اقمہی اہابہر ںیم دج ےک گنسِ اینبہد یک رقتہب ےک ابہرہہ ںیم اہع وہہے وہاہی ربخ ا رتہاہہ
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اجہے  رہےھ  گنسِ اینبہد  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  �ہ�ہ؍ہاہوتہر  ہؤہرہہ 

آہاہز  ا  ریم  یک  دج  ںیم  آہر  ےک  �ہہء  �ہ�ہ دعب�ہ ہےک 

ےس  رہف  یک  اسمہد  وس  ہبعش  ےئل  دجہےک  ریم  ہوہہاہ۔ 

اہب  وعسہدہی  دبعہاہرہنٰ  ہرگہاہنہ)Bauleiterہ(ہرکہم 

 Lohne ہبصق  وہاہی  ریم  یک  دج  وہہےہ۔  ہرقمہر 

 Zerhusen ینپمک  ریمہاہی  اہک  یک   Oldenburg

وہہی  ذہرہہع  ےک   Frank, Bauunternehmen

 Ruholl ینپمک  اقمہی  دہوہرسہی  اہک  اہم  ا  تھچ  ہہکبج 

ہوہر  ا ایک  ے   Bedachungen Dinklage

 Scholz ینپمک  رسیتہی  اہک  دہرہوہاہزہے  ہڑھکہایکہں 

دج  اہم  ا  یلجب  اگلہںیہ۔  ے   Fenster Dinklage

ہےک اسمہہے ںیم اقہم ینپمک Elektro Brüggen ے 

�ٹ�ا رہش 
ی�ش ف� اہںیٹ  دہویہاہرہوہں رپ اگلہی یئگ  ہایکہ۔ دج یک ریہوہی 

ہیک یہ ینپمک Olfry Vechta ایہر رہی ےہہ۔ ریم ےک 

ہدہوہرہاہن تہ اس اہم اقمہی دہوہوتہں ے وہاقہر لمع ےک ذجہہ 

ہےک تحت یھب ایکہ۔ وچہہک ریمہاہی وینپمکہں ںیم اہم رہےہیک 

دہوہت ریم یک اہمہرہت  ہوہہ ےس اقمہی امجہت ےک ضعب 

اہم  اہےس  ےس  تہ  ےس  اہابہر  اہس  ںیہہ،  رہےت  رجتہہ  ہاہوہر 

اہن  اہیہں  ںیہہ،  اجہے  رہوہاہے  ےس  رفہومہں  ہقلعتم  ومعہًا  ہوج 

ومجمہی  ںیم  ہجیتن  ےک  سج  وہہے  ےس  اعتہوہن  ےک  ہاہابہب 

اہن  وہہیہ۔  تچب  یک  زہاہد  ےس  ویہرہو  اہھ  ڈہڑہھ  رپ  ہوطہر 

ریصنہاہدم  رکہم  اہوہر  اہب  اہدم  دیسہلیقع  رتہم  ںیم  ہاہرہہن 

وہہے  ںیم  رگہاہی  یک  اہن  ںیہہ۔  رسِہرہہت  اہب  ہٹب 

ہوہاہے فلتخم رپہوہلنش اہومہں یک لیصفت بسح ذہل ےہہ:

اظنہم �ہہ۔ ويہرہج ا لم 
�ہہ۔ دج ا رفہش

دہویہاہرہوہں رپ رتسلپ �ہہ۔ 
�ہہ۔ الہٹ یک لم افصہی

رہوہن و  رہگ  �ہہ۔ 
آہرہاہش و  زتہني  دہرہوہاہزہوہں یک  �ہہ۔ 

ا  ہ  اہک  رہد  ےک  دج  ےئلہامتہم  ےک  اچبہؤ  ےس  یمن  �ہہ۔ 
اجہا ہاگلہا 

رفہومہں  اقمہی  یک   Vechta وہاہی  رہے  اہم  ریمہی  �ہہ۔ 
رہاہت رہاہی یئگہ۔ ویہرہو یک  زہہاہر  ہےسہاہدہاہزہًاہنپ 

رہاہتہ۔ آہرک�ی�ٹک�ٹ یک رہف ےس یک یئگ وصخہی  �ہہ۔ 
رہد و بيصنتہ۔ دہرہوہاہزہوہں یک  اہوہر  �ہ�ہہ۔ ڑھکہویکہں 

�ہ�ہہ۔ دبنگ یک ریمہ۔

�ٹ�ا
ی�ش ہدج تیب اہاقہدہر ف�

ہریم ےس اہاتہح کت

�ہ�ہ�ہ�ہہء  �ہ�ہہربمتس  امہرہہ ؤہرہہ  اہرٹہلنش ےک  اہلض  اہوہر  وہاہی ولعمہاہت  اجہے  اہدم ٹب اہب یک رہف ےس ایہم یک  �ٹ�ا رکہم ریصن 
ی�ش ف� ہ)ہہی یلیصفت ومضمہن اسہق دصہر امجہت 

اہن ےس  دہوہت ےک ملع ںیم زمہد ولعمہاہت وہہں وت  اہر یسک  ی�ر دنلہن یک دمہد ےس رہبت ایک ایگ ےہہ۔  �
ب�ش �

ال�ت اہڈہلن وہلي  اہامہد اطہرہ اہب  رہوپہرہٹ رہہب رکہم دبع  ہںیم اہع دشہہ 
اہدمہت يٹيمک رجہینہ( اہرہخ  ہ)ہدصہر  اہزجہاہءہ۔  اہنس  اہہل  زجہاہمک  رفہاہںیہ،  اہرہخ يٹيمک رجہین وک علطم  ہدہرہوخہاہت ےہ ہک 

https://www.alislam.org/akhbar-e-ahmadiyya/


31

اہاتہح  ابہاقہدہہ  ا  اہس  رپ  وہہے  لم  ریم  یک  ہدج 

�ہ�ہ�ہ�ہہء  �ہ؍ہوجہن  ۃفیلخہاہحیس اہاخہسہے  ہرضحہت 

اہاجہزہت ےس  اہری اہب یک  اہمہ رتہم  رفہاہا  ہرہوہز لگنم وک 

امنہزہوہں  ے  امجہت  اہابہب  اقمہی  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  �ہ�ہ؍ہدہرب 

اہدہاہیگ رشہوہع رہدہی یھتہ۔ ہیک 

اہاتہح ہرقتہب 

رضحہت  لگنم  رہوہز  �ہہء  �ہ �ہ �ہ �ہ؍ہوجہن  ہؤہرہہ 

ا   Iserlohn الہم  دج   ہۃفیلخہاہحیس اہاخہس

اہاتہح  ےک  تیب اہاقہدہر  دج  دعب  ےک  رہےن  ہگنسِ اینبہد 

ںیم   Vechta رپ  ٹنم  سی  ر  ج  ھچ  اہم  ےئل  ہےک 

ے  امجہت  اہابہب  اقمہی  اہجہں  وہہےہ۔  رفہا  ہوہرہوہد 

دنلب  ےچب  اہوہر  ايہں  اہکہ۔  آہدمہد  وخہش  وک  آہاق  ایپہرہے  ہاہےن 

رہےہ  ڑپہھ  رتہاہے  ریہدقہی  اہوہر  ںيمظن  دہاہہي  ںیم  ہآہوہاہز 

رشتہف  ابہرہ  ےس  اہڑہی   وضحہرہاہوہر وجہیہ  ہےھتہ۔ 

ے  ٹب  اہدم  زمحہہ  زہزہم  ےچب  َ�و 
ن
وہاہفِ � اہک  وت  ہاہے 

ایکہ۔  شیپ  ںیم  دخہت  یک  وضحہرہاہدقہس  دلگہہت  ا  ہوھہولہں 

اہبہ،  اسہد  اہدم  رشبم  رکہم  اہری  رہلن  دعب  ےک  ہاہس 

اہوہر رہلن رہی ہلسلس  ہدصہرہامجہت ریصنہاہدم ٹب اہب 

وہہے  ےتہک  وخہش آہدمہد  ے  اہب  امثعہن وہد  ہرکہم 

اہہھ  اہان  وضحہرہاہوہرہے  ایکہ۔  احہل  ہرشہِف اصمہہح 

اہابہب و وخہاہنی  بس  عمج  ےئل  ےک  رہےکہاہابقہل  ہدنلب 

ےک  رہش   Vechta رپ  ومہع  اہس  اہکہ۔  اہالہم مکيلع  ہوک 
اہوہر وہابہی  ہڈہیٹپ رئیم Claus Dalinghaus اہب 
ہربہاپہرہٹنم Stephan Siemer اہب ے یھب 

اپہیہ۔ ہاصمہہح یک اعسہدہت 
دج  ے   وضحہرہاہوہر دعب  وفہرہًا  ےک  وہرہوہد  ہاہیہں 
دہا  اہوہر  رفہاہی  اشکہی  اقنہب  یک  يتخت  بصن  رپ  دہویہاہر  ریہوہی  ہیک 
رشتہف  اہدہر  ےک  وضحہرہاہوہرہدج  رھپ  ہرہوہاہیہ۔ 
سج  ڑپہاہںی  رہےک  عمج  رہظہو رصع  امنہز  اہوہر  آہے  ہے 
دعبہاہزہاہں  آہاہ۔  ںیم  لمع  اہاتہح  ا  دج  اہس  اسہھ  ہےک 
ريچہی  ںیم  اہاحہہ  ریہوہی  ےک  دج  ے   ہوضحہرہاہوہر
ہ)Cherryہ( اہوپہدہا اگلہا اہوہر Vechta رہش ےک ڈہیٹپ رئیم 
وپہدہا  ا  اہاپہی  ے  اہب   Claus Dalinghaus
ہاگلہاہ۔ سج ےک دعب وضحہرہاہوہر وصخہی وطہر رپ اگلہے 
ہےئ اہایہے ںیم رشتہف ے آہے اہجہں دج تیب اہاقہدہر 
وج  وہہا  ےس  رہآہِن رہم  التہوہت  آہاہز  ا  رقتہب  اہاتہی  ہیک 
ہکلم امثعہن وہد اہب رہی ہلسلس ے یک اہوہر اہس ا رجہن 

اہدم اہب ے شیپ ایکہ۔ ہزہابہن ںیم رتہہم رکہم رہضي 
ہدعبہاہزہاہں رکہم اہری اہب رجہین ے اہان اعتہرہیف اطخہب 
اقہم امجہت ا اعتہرہف  اہوہر اہیہں  Vechta رہش  اہوہر  ہایک 
اہوہر  دخہاہت  ضعب  یک  امجہت  اقمہی  ے  آہپ  ہرہوہاہاہ۔ 
ابہرہہ ںیم  ذہر رہے ےک دعب دج ےک  اہوہوشہں ا یھب  ہیغیلبت 
�ہ�ہ�ہ رہع رٹ  اہس ا لک م�ّقف ہّصح  ہلیصفت اتبہی ہک 

)ہرہدہاہہن و زہاہہنہ(ہ،  ےئلہدہوہاہہل  ےک  امنہزہوہں  ںیم  سج  ہےہ 
اہربہرہیہ،  یک  وہتی  اینبہدہی  رمکہاہ،  ڑبہا  ریثکہاہاقہدص  ہاہک 
یک  انیمہرہوہں  ےک  دج  ںیہہ۔  تیب اہالہء  اہوہر  ہابہوہرہی اخہہن 
اہوہر سی اہڑہویہں ےک  ہدنلبہی و رٹہ، دبنگ ا رطق ھچ رٹ ےہ 

اپہرہگن یک ہگج ےہہ۔ ہےئل 

ہڈہیٹپ رئیم ا اطخہب
رئیم  ڈہیٹپ  دعب  ےک  اطخہب  ےک  رجہین  اہب  ہاہری 
رہے  شیپ  ِاہابقہہي  ے   Claus Dalinghaus
رکشہہی  ا  آہپ  ںیم  ۃفیلخہاہحیسہ!  آہب  زہت  اہکہ:  ہوہہے 
ابہت  اہس  ںیم  ایگہ۔  ایک  دمہو  اہیہں  ےھ  ہک  وہہں  رہا  ہاہدہا 
ڑبہے  ذہر  ا   Vechta رہش  ہک  وہہں  رکشہزگہاہر  یھب  ہا 
آہپ  اہاتہح  ا  دج  ےہہ۔  ایگ  ایک  ںیم  اہدہاہز  ہوخہوصہرہت 
ا  وصخہتی  اہاہہی  یھب  ےئل  امہہرہے  اہوہر  یھب  ےئل  ہےک 
رہف  یک  ِاہاظہہی  یک  رہش  رپ  ومہع  اہس  ںیم  اہوہر  ےہ  ہاحہل 
یک  ےن  رہف  ہن  دج  ہی  وہہںہ۔  دہات  اغیپہم  ا  ابمہرہابہد  ہےس 
اہی  اہالہم  ہک  ےہ  الہت  یھب  یک  ابہت  اہس  ہکلب  ےہ  ہہگج 
دہوہرسہے  رہح  سج  ےہ  ہصح  ا  وسہاسہيٹ  اہس  ہرہح 
ےس  وہہے  ریم  دج  اہیہں  ںیہہ۔  ہصح  ا  رہش  اہس  ہذمہاہب 
اہوہر  وہن نب ایگ ےہ  ا  Vechta رہش امجہت اہدمہہی  ہاہب 
اہس  اہوہر  Integrate یھب وہہا ےہ  اہاسہن  ہاہےن وہن ںیم 
رہاہ اجہے  ہےس رہاہد ہی ےہ ہک بس وک میلست رہےک ل لج ر 
اہاہہر ہن ایک اجہےہ۔ امجہت اہدمہہی یک  ہاہوہر یسک ےس رفہت ا 
دہاھہی  یھب  رہےک  ابہت  ہی  ںیم  تقی  وہہ  ہک  ےہ  وخہی  ہہی 
آہر  ےہہ۔  آہی  شیپ  ےس  تبحم  اہوہر  ایپہر  ےس  بس  اہوہر  ہےہ 
آہپ  ۃفیلخہاہحیسہ!  آہب  زہت  ہک  یک  دہا  ے  ومہوہف  ہرپ 

Claus Dalinghaus ہڈہیٹپ رئیم انجہب

رہےہ ںیہ رفہا  رہوہامنہی  اہاتہی يتخت یک  �ٹ�ا یک 
ی�ش ف� اہاقہدہر  اہاخہس دج تیب  اہریہاہومہنی ۃفیلخہاہحیس  ہدّیسہا 
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اہیہں  یھب  دہوہابہرہہ  رہوہر  رھپ  اہوہر  اجہںی  وہاہس  ےس  ہریہت 

ومہوہف  رئیم  دعب  ےک  اہس  اہںیہ۔  رشتہف  اپہس  ہامہہرہے 

وسہوہرئ  اہک  ا  دج  ےس  وہاہہ  ےک   Vechta رہش  ہے 

شیپ  ںیم  دخہِت اہدقہس  یک  وضحہرہرُپہوہر  ڈليشہز  دہوہدہد  ہاہوہر 

ےس  رہف  یک   Stadt Vechta ڈليش  یلہپ  ہںیکہ۔ 

 Willibald Meyer انجہب  دہوہرسہی  ہکبج  ہیھت 

رہف  Burgermeister Golden Stadtہیک 

دہو ڈليشہں وضحہرہاہوہر ے اقمہی دصہر  ہےس یھتہ۔ رہ 

اہدم ٹب اہب امجہت وکہاطع رفہا دہں ںيہنج  ہرکہم ریصن 

دہا ایگہ۔ رہھ  ہدج ںیم امنہش ےک ےئل 

اہڈہرہس ا  اپہرہٹنم  ہوہابہی رب 

اہڈہرہس ےک دعب وہابہی رب اپہرہٹنم انجہب  ہرئیم ےک 

ایکہ۔  شیپ  اہڈہرہس  اہان  ے   Stephan Siemer

زہت  اہکہ:  وہہے  رہے  شیپ  اہڈہرہس  اہان  ے  ہومہوہف 

رہا  اہدہا  رکشہہی  ا  آہپ  ےلہپ  ےس  بس  ںیم  ۃفیلخہاہحیسہ!  ہآہب 

ےئل  ےک  اہاتہح  ےک  دج  ے  آہپ  ےھ  ہک  وہہں  ہاچہات 

وہہا  اہل  ںیم  رپہوہرہاہومہں  امجہیت  ںیم  ےہہ۔  دہی  ہدہوہت 

اہوہر تنحم  ہرہات وہہںہ۔ آہج Vechta ںیم آہپ یک اہوہوشہں 

رہاہ ےہہ۔ سج ںیم  ہا لھپ دج یک ریم یک وہرہت ںیم ل 

ابعہدہت رہںیکس ےہ۔ اہےن رہق ےک اطمہق  ہآہپ 

ںیم  دہوہت اہہ  اہےن  ے  آہپ  اہکہ:  ے  ہومہوہف 

یک  اہاسہتین  وگتفگہاہوہر  ابہيم  وہہلہ،  وہتع  الہيتہ،  ہاہنہ، 

وہاہہ ےس  اہس  ا ذجہہ شیپ ایک ےہہ۔ ںیم  اہوہر دخہت  ہدمہد 

آہابہد ںیہہ۔  اہس الہہ ںیم فلتخم ذمہاہب  ہان اچہات وہہں ہک 

آہج لک  ںیہہ۔  آہابہد  ںیم  دعہاہد  ڑبہی  وھتيکہک  ہرپہوہٹنٹہ، 

ںیہہ۔  اجہے  اپہے  اسمہل  ڑبہے  ںیم  ذمہاہب  ہفلتخم 

تہ  رہان  ر  لج  ل  اسہھ  ےک  دہوہرسہے  اہک  ےئل  ہاہس 

ےک  رہق  اہےن  اہےن  وہاہے  ذمہاہب  بس  ےہہ۔  ہرہوہرہی 

دہوہرسہے ےک اسہھ تبحم ےس شیپ  اہک  اہوہر  رہںیہ  ہاطمہق 

ہآہںیہ۔ ںی وکہش رہی اچہےئ ہک وہہ زہاہہن دہوہابہرہہ ہن آہے 

وہہںہ۔ ڑلہاہايہں  ہسج ںیم رھپ ےس 

ہوضحہرہاہوہرہا اطخہب

  ہوہر وضحہرہا اطخہب  اہآہرہی  رقتہب  ہاہس 

رتہہم  رجہن  رہوہاہں  ا  سج  رفہاہا  ںیم  ہرہدہو  ا ہے 

دہشت وہوعتّہذ  ایگہ۔  ایک  شیپ  ذہرہہع  ےک   Head phones

رفہاہاہ: آہپ ے  ہاہوہر ہيمست ےک دعب 

وہرہةمہاہہل وہرہاہہہ، ےلہپ  ہاہالہم مکيلع  ہامتہم زعمہزہامہمہاہنہ! 

اچہات  رہا  اہدہا  رکشہہی  ا  امہمہوہں  بس  وہہے  آہے  ںیم  ہوت 

اہس نشکنف ںیم آہے وج اخہًات  ہوہہں ہک آہپ ولہگ امہہرہے 

نشکنف  ذمہيب  ا  امجہت  اہک  وہاہی  رہےن  قل  ےس  ہذمہب 

ابہت ًانیقی  ہی  اہوہر  اہاتہح ےہہ۔  ا  ابعہدہت اہہ  اہس یک  اہوہر  ہےہ 

ا  اہن  اہوہر  ےہ  رہی  اشنہدہیہ  یک  دہل و دہاہغ  ےلھک  ےک  ہآہپ 

اہدمہی ںیہن ںیہ رھپ یھب  آہپ  ابہوہوجہدہہک  ہاہاہہر رہی ےہہ۔ 

ںیم  نشکنف  اہس  رہف  ہن  اہوہر  آہے  ںیم  نشکنف  اہس  ہآہپ 

زہاہدہہ ریہے  اہوہر یھب  اہاہہر ےس  اہس  آہپ ےک  ہآہے ہکلب 
اہاظہہی  وک  آہپ  ہک  ںیہ  ُاہرھبہے  ذجہابہت  ےک  ہرکشہزگہاہرہی 
یک  رفس  ریہے  نک  دہاہاھت  وہت  ا  ےج  اپہچ  اسہڑہے  ہے 
ایک  رفس  ابمل  اہک  ے  مہ  اہاظہرہرہاہڑپہاہ۔  وک  آہپ  ےس  ہوہہ 
دہوہرسہے رہش ںیم وج ہک اہیہں ےس  اہک  رہاہہت ںیم  ہاہوہر رھپ 
رہاھہ۔  اہک دج ا گنسِ اینبہد  دہوہر ےہہ،  ہدہو اہڑہاہی وسہولہرٹ 
وہاہہں ےس ےلچ وت اہرہ ےہ بج  اہوہر رھپ  ہوہاہہں رقتہب وہہی 
یھب  رہوہںیک  یک  رہکف  ضعب  ںیم  رہاہےت  اہوہر  وہ  ابمل  ہرفس 
ےہہ۔  وہہاجہی  دہر  وت  وہہں  یھب  نشکنف  اہوہر  وہہاجہںی  ہاحہل 
ہاہس ےئل ںیم ےلہپ وت آہپ بس ےس ذعمہرہت رہا اچہات وہہں 
ہی  اہوہر  اہاظہر ایک  ڈہڑہھ ہٹنھگ  آہپ ے  ابہوہوجہد  اہس ےک  ہہک 

ابہت ےہہ۔ ڑبہی  ہتہ 
رکشہزگہاہرہی  ہی  اہوہرہریہی  رفہاہاہ:  ہوضحہرہاہوہرہے 
وہاہا  اہےن  یبنملسو هيلع هللا ىلصہوک  ُاہس  ںیم  ہک  ےہ  یھب  ےئل  ہاہس 
رہا  ںیہن  اہدہا  ا رکش  دنبہوہں  وج  ہک  رفہاہا  ے  وہنجہں  ہوہہں 
ہی  ہک  وہا  رہاتکسہ۔  ںیہن  اہدہا  رکش  یھب  ا  دخہاہاعتہٰی  یھبک  ہوہہ 
ہرکشہزگہاہرہی یھب ریہی ابعہدہت ا ہصح ےہہ۔ ےھ دجہاج ر 
ولہوہں  آہپ  اہر ںیم  وہہا  اہدہہ ںیہن  ہامنہز ڑپہےن ےس وکہی 
اہوہر آہپ  اہاسہاسہت ا ایہل ہن رہوہں  اہوہر  ہےک کین ذجہابہت 

ونبہںہ۔ ہن  ہا رکشہزگہاہر 
اہوہر رہ ابعہدہت  زنہدہک دج دخہاہاعتہٰی ا رھگ ےہ  ہامہہرہے 
افکہِرہہّ  بج  ےئل  اہی  وہہاہےہہ۔  رھگ  ا  دخہاہاعتہٰی  ہگج  ہیک 
ےک  اجہے  دعبہدمہہن  ےک  رجہہت  آہرضہتملسو هيلع هللا ىلصہیک  ہے 
اہس وہت املسمہوہں ےک اپہس  اہوہر  ہدعبہآہپملسو هيلع هللا ىلصہرپ ہلمح ایک 
مکح  وک  املسمہوہں  وہت  اہس  اھتہ۔  ہن  اسہاہن  و  اسہز  یگنج  ہوکہی 
اہب  ےہہ،  ایک  ربص  کت  اسہل  ریتہہ  رہایہ،  ربص  تہ  ہک  ہوہہا 
وجہاہب  اہوہر یتخس ےس  رہوہےن وہہں ے  اہہھ  دہونہں ےک  ہاہن 
ےئليکہ؟  اچبہے  وک  املسمہوہں  رہف  ایک  یتخس  نک  اہ۔  وہ  ہدہان 
ہن یک  اہن رپ یتخس  آہج  اہر  اہس ےئل رہو ہک  رفہاہاہ: یتخس  ہںیہنہ۔ 
ہیئگ وت ہی ذمہب ےک اخمہف ولہگ وجہدخہا ےک رھگہوہں وک آہابہد 
ذمہب  یسک  ولہگ  ہک  اچہےت  ںیہن  ہی  وج  اچہےتہ،  دہانھ  ہںیہن 
اہوہر اہین ابعہدہت اہوہہں وک آہابہد رہںہ،  ہےک اسہھ قل رہںي 
ڑبہا  ںیم  رہآہِن رہم  ےئل  اہس  ےہ۔  رہدہں  متخ  وک  اہن  ہہی  Stephan Siemer ہوہابہی رب اپہرہٹنم انجہب
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وکہی  ہن  وت  رہوہےک  ہن  اہہھ  اہن ےک  اہر  وہہا ےہ ہک  ہوہاہح اھکل 
)synagogueہ(  انيسہاہگ  وکہی  ہن  اہ،  رہےہ  ابہی  ہرچہچ 
دج  ہن  اہ،  رہےہ  ابہی  ابعہدہت اخہہن  اہوہر  وکہی  ہن  اہ،  رہےہ  ہابہی 
دہاہع  ا  دج  رہف  ے  املسمہوہں  ہک  وہا  یہ۔  رہےہ  ہابہی 
دہاہع رہا ےہہ۔ رچہچ ےک  ہںیہن رہا ہکلب رہ ابعہدہت اخہہن ا 
ہدقہس وک یھب اقہم رہان ےہہ، انيسہاہگ )synagogueہ( 
اہوہر   temples دہوہرسہے  اہوہر  ہیک یھب افحہت رہی ےہ 
وج  ےہ  ميلعت  وہہ  ہی  ےہہ۔  رہان  اقہم  یھب  وک  ہابعہدہت اہوہہں 
ےہہ۔  لمع  اہہح  اہک  ےئل  امہہرہے  اسہھ  ےک  انبہے  ہدج 
انبہے  اسمہد  مہ  وہہے  رہےت  اسہےن  وک  ابہت  اہس  ہس 
امتہم  رہےت وہہے مہ ہن رہف  ابہت وک اسہےن  اہس  ہںیہہاہوہر 
اہن  ہذمہاہب ےک اہےن وہاہولہں یک زہت و اہرتہاہم رہے ںیہہ، 
ہےک ابہایہن یک زہت و اہرتہاہم رہے ںیہ ہکلب ہی ےتھ ںیہ ہک 
اہوہر رھپ ہی  ہاہس ےک ریغب امہہرہی ابعہدہت لم یہ ںیہن وہہیتکسہ۔ 
دہوہرسہے  اہر ںی یسک یھب  اہرتہاہم ےہ ہکلب  ہیھب ہک ہن رہف 
اہین ابعہدہت ےک رھگہوہں یک افحہت ےک  ہذمہب ےک ولہگ 
ہےئل الہںی وت اہس ےک ےئل یھب امجہت اہدمہہی ہملسم رہ وہت 

ایہر ےہہ۔ ہاجہے ےک ےئل 
رہوہ۔  ابعہدہت  ہک  ےہ  دہا  مکح  یہی  ںی  ے  ہاہہل اعتہٰی 
اہایہر  وقتہٰی  ہک  دہا  مکح  ہی  ہگج  امہر  ےب  ںیم  ہاہوہرہرہآہِن رہم 
اہوہر وقتہٰی ایک ےہ ؟ یہی ہک دخہاہاعتہٰی وک اہےت وہہے  ہرہوہ۔ 
اہدہا  وہاہہں دنبہوہں ےک وقحہق یھب  اہس یک ابعہدہت رہو  ہاہجہں م 
اہایہرہرہوہاہوہر  ُدہوہر رہوہ۔ اہزج ی وک  اہوہر وخنہت وک  ہرہوہ۔ ربکت 
اہےن مہ وقہومہں یک ہکلب امتہم  اہےن اھبہویہں یکہ،  ہاہزجہی ےس 

اہاسہوہں یک دخہت رہوہ۔ س ہی وہہ زیچ ےہ وج ںی  ہدہای ےک 
اہر  وت  ےہہ۔  مکح  ا  اہانہے  وک  وہاہولہں  آہے  اسمہدہںیم  ہینعی 
يھ  اہوہر  وہہی  احہل  یھب  رہاض  یک  دخہاہاعتہٰی  يھ  وت  ا  وہ  ہہی 

اہدہا وہہں ےہ۔ ہابعہدہت ےک قح یھب 
وج  اہن یک يھٹيب ےہ  اہرثہت  وہت ریہے اسہےن  ہاہس 
نس  ابہںي  ریہی  وج  ے  رہوہرہوہہں  ابہرہ  ںیہہ۔  ںیہن  ہاہدمہی 
ہرہےہ وہہں ے نک ریہے اسہےن اہرثہت اقمہی ولہوہں 
اہدمہویہں ےک اہیہں  ابہت ا وبثہت ےہ ہک  اہس  ہی  ہیک ےہہ۔ 
ےننب  ےک  دج  اہس  اہن اہءہاہہل اعتہٰی  اہوہر  ںیہ  اہےھ  ہاقلہت 
اہوہر  وہعی رہا ےہ  اہن اقلہت وک  یہ  ہےک دعب سج ا دصقم 
ہاہاسہتین یک دقہرہوہں وک اقہم رہا ےہہ۔ اہدی ےہ اہس دصقم 
اہدمہی زمہد وکہش  احہل رہے ےک ےئل اہیہں ےک  ہوک 

ہرہں ےہ۔
اہوہر دہمہی وہعمہؑد  ہابہی امجہت اہدمہہی نج وک مہ حیسمِ ومہوہدؑ 
وہہںہ۔  آہا  ر  ے  دصقم  دہو  ںیم  ہک  رفہاہا  ے  ںیہ  ہاہےت 
ہاہرہ، ریہے اہےن وہاہولہ! اہن دہو اقمہدص وک وپہرہا ںیہن رہے وت 
ہم ریہی امجہت ںیم اہل ںیہن وہہ۔ ںیہمت اہدمہی املسمہن 
اہی رہح ّدشہت دنسپ  ہ ںیہنہ۔ م رھپ  اہد  ہالہکہے ا وکہی 
وہہ  اہوہر  آہے ںیہہ۔  دہوہرسہے رہوہہ ںی رظن  ہوہ سج رہح 

ہدہو دصقم ہی ںیہہ۔
وک  اہاسہن  ہک  وہہں  آہا  ر  ے  دصقم  ہی  ںی  وت  ہاہک 
یک  اہس  اہوہر  رہوہں  رہب  ےک  وہاہے  رہے  دیپہا  ےک  ہاہس 
ہک  ہی  دصقم  دہوہرسہا  اہوہر  انبہوہںہ۔  وہاہا  رہے  ابعہدہت  ہحیحص 
رہف  یک  رہے  اہدہا  وقحہق  ےک  دہوہرسہے  اہک  وک  ہاہاسہوہں 

ےک  سج  ںیہہ،  اقمہدص  ڑبہے  دہو  ہی  س  دہاہوہںہ۔  ہوتہہ 
نج  ںیہ  اقمہدص  وہہ  ہی  اہوہر  یئگ  یک  اقہم  امجہت اہدمہہی  ہےئل 
دہای ےک رہ رہش ںیمہ،  دہیہ ےک ےئل امجہت اہدمہہی  اہاجہم  ہیک 
امہہرہی اسمہد  اہی ےئل  اہوہر  رہیہ ےہ  ہرہ وکہہن ںیم وکہش ر 
ہیھب اقہم یک اجہی ںیہہ۔ یہی وہہ ےہ ہک اہرفہہق اہوہر دہوہرسہے 
رہےہ  ر  وکہش  یک  دخہِت اہاسہتین  مہ  ںیم  وکلمہں  ہرغہب 
اہدہا ںیہن ر رہےہہ۔  ہںیہہ۔ رہف ذمہيب امجہت وہہے ا قح 
رہےہ ہکلب  دہے  ابعہدہوتہں یک رہف وتہہ ںیہن  اہین  ہرہف 
ںیہ  رہےہ  لچ  یھب  وکسہل  امہہرہے  ےس  لض  ےک  ہاہہل اعتہٰی 
دہی  اہایہز ےک وکسہولہں ںیم رغہب وچبہں وک ميلعت  ہاہوہر ریغب یسک 
وکسہل  ےس  تہ  امہہرہے  ںیم  اممہک  ضعب  ہکلب  ےہ  ہاجہرہیہ 
ںیہہ،  ںیہن  یھب  املسمہن  ایک  وت  اہدمہی  ںیم  نج  ںیہ  ہاہےس 
اہوہر ریغب  ا ذمہب ولہگ ميلعت احہل ر رہےہ ںیہ  اہوہر  ہاسہی 
رہرہےہ  وکہش  یک  دہےن  ميلعت  اہںیہن  مہ  ےک  اہایہز  ہیسک 
وکسہل  ڈنکيسہرہی  ںیہہ،  یھب  وکسہل  رپہاہرمہی  ںیم  اہن  ہںیہہ۔ 

ہیھب ںیہہ۔
اہوہر ھتليہ رئيک  ہاہس ےک الہوہہ امہہرہے تہ ےس اتپسہہل 
وج  ںیہ  یھب  )Healthcare Centreہ(  ہرٹنس 
اہایہز  یسک  ریغب  رہح  اہی  ںیہہ۔  رہےہ  ر  ہدخہِت اہاسہتین 
ہےک اہرفہہق ےک ُدہوہر دہرہاہز اممہک ںیم مہ اپہی ایہم رہے یک 
ہوکہش ر رہےہ ںیہہ۔ اہیہں رہےن وہاہے ولہوہں وک اہاسہس 
احہر  اپہی  وت  ںیہ  وھہےت   tap آہپ  ویکہہک  وہہا  ہںیہن 
آہھ اسہل زگہاہرہے  اہرفہہق ںیم ںی ے  ہوہہاجہا ےہہ۔ نک 
اپہی ےک ےئل سک  ولہگ  وہاہہں ےک  اہوہر ےھ ہتپ ےہ ہک  ہںیہ 

ہدج تیب اہاقہدہر یک اہاتہی رقتہب ا اہک وہعی رظنم
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نج  ںیہہ،  ےچب  ےک  آہپ  وج  ےچب  وہہ  ںیہہ۔  رتہےت  ہرہح 

ںیم  رکف  اہس  ںیم  رم  یک  اسہل  آہھ  اسہت  آہپ  ےئل  ہےک 

ہوہہے ںیہ ہک اہںیہن اہیھ وخہرہاہک دہںہ، اہن یک اہیھ وشہوہامن 

رپ  رسہوہں  ےچب  وہہ  دہولہاہںیہ۔  ميلعت  اہیھ  وک  اہن  ہرہںہ۔ 

ہابہايہں رہھ ر دہو دہو نی نی ولہرٹ اجہے ںیہ اہوہر وہاہہں ےک 

اپہی  ابہرہش ا  اہےن رھگہوہں ےک ےئل  pond ےس  ہدنہے 

ہے ر آہے ںیہہ۔ وت اہےس احہاہت ںیم امجہت اہدمہہی ہی یھب 

اپہس  اہن ےک رھگہوہں ےک  رہیہ ےہ ہک ولہوہں وک  ہوکہش ر 

ابہويہں  وہہ  وج  اپہی  رھپہوہہ  اہوہر  اجہےہ۔  ایک  ایہم  اپہی  وہاہا  ہےن 

آہپ  دہھک ر  اہاس ےہ سج وک  وہہ یھب  آہے ںیہ  ہںیم ے ر 

اپہی  اہانت دنہا  ڈہاہان یھب دنسپ ہن رہں ہک  اہہھ  اہس ںیم  ہاہد 

امجہت اہدمہہی  ںیہہ۔  وبہر  رپ  ےن  اہےس  وہہ  نک  ےہ  ہوہہا 

س 
�یک�ٹ رپہوحب اسہرہے  تہ  ےئل  ےک  رہے  ایہم  اپہی  ہے 

تہ  اہوہر  ںیہہ۔  رہےہ  اگل  یھب  پمپ  اہوہر  ںیہ  ےئ  ہرشہوہع 

اہوہر  اہوہر رہاہب وہہےئ  UN ے اگلہے  ہاسہرہے پمپ وج 

 rehabilitate وک  اہن  اھت  ںیہن  وکہی  وہاہا  وپہےن  ا  ہاہن 

اپہی  ا  ےن  اہف  ںیم  رھگہوہں  ےک  ولہوہں  اہہک  ایک  ہیھب 

وہاہہں  اہوہر  ںیہ  ےتگل  پمپ  ہی  بج  اہب  اہوہر  اجہےہ۔  وہ  ہایہم 

وہرہوتہں  یکہ،  ولہوہں  ےک  وہاہہں  وت  ےہ  اتلکن  اپہی  اہف  ہےس 

وہاہی  دہےنھ  وہہ  ےہ  وہہی  وخہی  یک  رہچہے  وج  یک  وچبہں  ہاہوہر 

اپہی ایہم  اہف  اہن وک  اہہل اعتہٰی ے  ہوہہی ےہ ہک سک رہح 

اپہی  ابہيٹ  اہک  دہوہر رفس رہےک  اچہرہاچہر ولہرٹ  وہہ  اہوہر  ہرہدہا 

ہیک اہاھہے ےس چب ےئہ۔ س ہی اہم ںیہ وج امجہت اہدمہہی 

رہیہ ےہہ۔ ہدخہِت اہاسہتین ےک ےئل ر 

ہرھپ اہی رہح امجہت اہدمہہی اہڈہل وہجي رپہوہٹک یھب 

ہالچ رہیہ ےہ سج ںیم وہاہہں ےک ولہوہں وک رٹہٹ اہسٹ ایہم 

اہوہر رہن اہہوہس انب ر  ہیک اجہی ںیہہ، ويمکہيٹ اہہل انبہاہاجہا ےہ 

)vegetableہ(  وہلبيٹ  رپ  وطہر  اقمہی  ہاہن وک وھتہڑہی ی 

رہح  اہی  ایکہاجہاہےہہ۔  ایہم  ومہع  ےئل  ےک  ُاہاہے  ہوہریغہہ 

یسک  ہی  اہوہر  ںیہہ۔  اہل  ںیم  اہس  یھب  رپہوہٹک  ےک  ہاپہی 

رہاہ ہکلب رہ ہگجہ، یسک یھب ذمہب ےس  ہاخہص ہگج رپ ںیہن وہ 

لچ  رپہوہٹک  ہی  ےئل  ےک  اہس  وہ  صخش  وہاہا  رہےن  ہقل 

اہک تہ ڑبہا اہم ےہ وج  ہرہےہ ںیہہ۔ س دخہِت اہاسہتین 
رہیہ ےہہ۔ ہامجہتِ اہدمہہی ر 

اہوہر  ںیہ  رہے  اہم  ہی  وج  ںیہ  یھب  رچہز  ےس  ہتہ 
امجہت اہدمہہی  نک  ںیہ  رہے  یھب  رپ  امیپہے  وہعی  ہڑبہے 
دہاھ  اہیہں  ے  آہپ  رہح  سج  ہک  ےہ  ہی  وصخہتی  ہیک 
اہم  اس  تہ  اہوہر  انبہی  ے  �رہز 

ئ �ی�
ٹ � وہال�ن وت  انبہی  دج  ہی  ہہک 

اہوہر  ےس  ویہرہپ  ایکہ۔  ےس  اہہوھتہں  اہےن  وخہد  ے  ہاہوہہں 
ڈہاہرٹہز  اہرئنہزہ،  ےھ  ڑپہے  امہہرہے  ےس  وکلمہں  ہدہوہرسہے 
ہاہوہر دہوہرسہے ولہگ volunteer ےک وطہر رپ اہےن رہچ 
رہے  رفس  ر  ھٹ  ںیم  اہرہوہں  اہیہں  وج  اہوہر  ںیہ  اجہے  ہرپ 
اہوہر ویہرہپ ںیم رہےن  وہاہے  ہوہاہے ںیہہ، رہشہوہں ںیم رہےن 
دہوہرسہے  اہک رہش ےس  آہوٹ ابہن ےک ریغب  ہوہاہے ںیہہ، نج وک 
ا اہجہں يکپ ڑسہک ےک  وہہ،  ہن  اہد وصتہر یھب  ا  اجہے  ہرہش 
ضعب  رپ  رہاہوتہں  ےچک  ر  اج  وہاہہں  وہہ  وہہں  ےت  ہن  اج  ہریغب 
اہوہاقہت اسہولکہں  اہوہر ضعب  ہاہوہاقہت ومہرہاسہولکہں رپ ھٹ ر 
ہرپ ھٹ ر اجہے ںیہ اہوہر دخہت رہے ںیہہ۔ وکہی اچہر وتفہہں 
ےک  ےتفہ  آہھ  وکہی  ےہ  رہا  شیپ  وک  آہپ  اہےن  ےئل  ہےک 
ےس  لض وہرہم  ےک  دخہاہاعتہٰی  دخہِت اہاسہتین  ہی  ہےئلہ۔ 
ا  امجہت اہدمہہی  اہم  ہی  س  ےہہ۔  رہیہ  ر  ہامجہت اہدمہہی 
دہای  امجہت اہدمہہی  ےئل  ےک  سج  ےہ  اہم  وہہ  یہی  اہوہر  ہےہ 
ابہںي  اہدی ےہ ہک یہی  اہوہر ےھ  دہیت ےہ  ہںیم رہ ہگج اغیپہم 
اہدمہویہں  اہاہہر  اہن ےک  اہوہر  ولہوہں وک ہتپ یگل وہہں ی  ہآہپ 
اہےس  ےس  اہدمہویہں  ےک  آہپ  يھ  ے  وہہں  وہہے  ہےس 
رظن  ولہگ  اقمہی  ےبہامہر  آہج  اہیہں  ےھ  ہک  ںیہ  ہاقلہت 
ہآہرہےہ ںیہہ، نج ا ذمہيب احلہظ ےس امجہت اہدمہہی ےس وکہی 
نشکنف  ذمہيب  اہک  امہہرہے  ابہوہوجہد  ےک  اہوہرہاہس  ںیہن  ہقل 
زجہا  اہس یک یھب  وک  آہپ  اہہل اعتہٰی  رہےہ ںیہہ۔  وہ  اہل  ہںیم 

آہنیہ۔ ہدہےہ، 
ہک  یک  اہیہں  ے  اہب  اہری  امہہرہے  ابہت  ہاہک 
یک  وچبہں  اہیہں  ہک  ےہ  وہہر  یھب  ےس  احلہظ  اہس  رہش  ہہی 
وجہرقہہ  آہے  یھتہ۔  رہی  وہہا  ا  ےہہ،  وہہی  زہاہدہہ  ہدیپہاہش 
اہم  ہی اھت ہک یہی  وہہ  اھت  رتہہم ایک  وہاہے ے  ہرتہہم رہے 
اہن  اہس ےس  ہامجہت اہدمہہی رہی ےہہ۔ وت ےھ ہتپ ںیہن ہک 

دیپہا  ےچب  ہک  یھت  ہی  رہاہد  یک  اہن  اہر  نک  ےہہ۔  د  رہا  ایک  ہیک 

ہرہے ا اہم امجہت اہدمہہی رہی ےہ وتہہی ڑبہی اہیھ ابہت 

ےچب  زہاہدہہ  ےس  وکہزہاہدہہ  اہرفہاہد  ےک  امجہت  اہہل اعتہٰی  ہےہہ۔ 

ميلعت و رتہتیب  یک  اہن  ںیم  رہگ  حیحص  رھپ  اہہک  رفہاہے  ہاطع 

س  رہںیکسہ۔  اقہم  ومنہے  زمہد  ےئل  ےک  رہش  اہس  ہرہےک 

ہآہدنہہ ولسنہں ںیم ویکینہں وک اجہرہی رہان یھب ڑبہی ابہت ےہہ، 

اہوہر وتہہ  ہسج یک رہف امجہت اہدمہہی تہ وتہہ دہیت ےہ 

اچہےئہ۔ ہدہين 

ایبہن  وخہایبہں  یک  دج  ے  اہب  اہری  لنش  ہامہہرہے 

ہرہے وہہے اہک ابہت ہی یھب يہک ہک ہی دج رھتپ ےس انبہی 

نک  ےہ  وخہوصہرہی  اہرہہی  یک  رھتپ  وت  اہک  ےہہ۔  ہیئگ 

ہرھتپ یک رُبہی اثمہںی یھب ںیہہ۔ امہہرہے اہہں اہک اثمہل ےہ 

رہات وہہ، وج  دہوہرسہوہں ےک ذجہابہت ا ایہل ہن  آہدہی  ہہک وج 

دہوہرسہے  وج  وہہ،  رہات  ہن  ایہل  ا  اہاسہاسہت  ےک  ہدہوہرسہوہں 

وہہا ےہہ۔  دہل  وہہ رھتپ  وہ  ہن رہا  ابہت ےنھجمس یک وکہش  ہیک 

ہک  ےہ  دہی  یھب  اثمہل  اہوہر  اہک  ںی  ے  رہآہِن رہم  ہنک 

اہوہر ھچک  ہھچک ولہگ وت رھتپ دہل وہہے ںیہہ، ھچک ںیہن وہہے 

رھتپہوہں  ہکلب  ںیہہ۔  وہہے  ل  د  تخس  زہاہدہہ  یھب  ےس  ہرھتپ 

اپہی ےک ےمشچ وھہٹ  اہےس ںیہ نج ےس  ہںیم ےس یھب ھچک 

وہہ  ےک  امجہت اہدمہہی  ہک  ےہ  اہدی  وت  ںیہہ۔  وہہے  ہرہےہ 

رھتپ  وت  ے  آہںی  رہے  ابعہدہت  ںیم  دج  اہس  وج  ہاہرفہاہد 

اہن ےک دہل رھتپ یک رہح تخس  ہےس ینب وہہی دج دہھک ر 

ےہ،  وہہں  رہح  یک  رھتپہوہں  اہن  ہکلب  ے  وہہاجہںی  ہںیہن 

ا  اہدمہی  رہ  اہوہر  اپہی ےک ےمشچ وھہےت ںیہہ۔  ہنج ںیم ےس 

اہاس وہہاجہے  دہل  ہوج اہیہں ابعہدہت رہے ےک ےئل آہے ا 

اہوہر ایپہر ےک ےمشچ  ہا سج ںیم ےس دہوہرسہوہں ےک ےئل تبحم 

دہای ںیم  اہی رہح  امہہرہا دصقم ےہ ہک  اہوہر یہی  ہوھہںي ے 

اہس رعنہے رپ لمع  اہےن  اہوہر ایپہر وک الیھپہںیہ۔ يھ مہ  ہتبحم 

ہرہے وہاہے وہہں ے ہک ‘ہتبحم بس ےک ےئل رفہت یسک 

ذہہ دہاہرہی  ڑبہی  ہےس ںیہنہ’ہ۔ س ہی امجہت اہدمہہی یک تہ 

ہےہ اہوہر ںیم اہدی رہا وہہں ہک ہی اہدمہی اہس ذہہ دہاہرہی وک اہدہا 

ہرہے یک وکہش رہں ے اہوہر آہپ رہشہویہں ےس یھب یہی 
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رہاہ وت  اہدہا ںیہن وہ  اہرہآہپ دہںیھ ہک ہی رفہض  ہوہہں ا ہک 
رہوہرہاتبہںیہ۔ ہےھ 

یک  دج  اہیہں  ے  اہب  رئیم  اہب  ہدہوہرسہے 
ا  اہن  ایکہ۔  اہاہہر  ا  ذجہابہت  اہوہرہاہےن  ایک  ذہر  ا  ہوصخہايہت 
ابہرہے ںیم وج وتہاعہت  اہالہم ےک  اہدہا رہا وہہںہ۔  ہیھب رکش 
اہالہم یک  ہی  اہن ا ایہل اھت ہک  ا وج  ہاہوہہں ے ایبہن ںیک 
اہس  اہس دج ےک ےننب ےک دعب  اہن اہءہاہہل  رہوہح ےہ  ہیقیقح 
اہن  اہوہر  ےس  رہو�یّ�وہں  ےک  املسمہوہں  اہدمہی  ر  ڑبہھ  ہےس 
وضحہرہاہوہرہے  اہ۔  وہ  اہاہہر  ا  اہن  ےس  لمع  رہ  ہےک 
رہیہ  وہ  ابہت  یک  یگ�رہنشہ)integrationہ(  �

ا�ن�ٹ ہرفہاہاہ: 
اہرہہی  رہف   integration ںیم  رظن  ریہی  وت  ہےہ 
وہت  اہس   integration یقیقح  ہکلب  ںیہن  ہلیم وجہل 
وج  اہدمہی  وہاہے  وہہے  آہابہد  آہر  اہیہں  بج  ےہ  ہوہہی 
اہن وک رجہین  آہر  اہوہر اہیہں  آہے ںیہ  ہدہوہرسہے وکلمہں ےس 
وفہاہد  امتہم  وہہ  اہن وک  آہر  اہوہر اہیہں  ہیک رہشہت ل یئگ ےہ 
اہن ےک  اہوہر  ہاحہل ںیہ وج اہک رجہن رہشہی وک احہل ںیہ 
یگ�رہنش  �

ا�ن�ٹ اہل  وت  ںیہہ۔  رہےہ  ر  احہل  ميلعت  اہٰیل  ہےچب 
اہامہن  اہن ےک  وہاہدہاہرہی  اہل  اہس کلم ےس  اہب  ہہی ےہ ہک 
یک  کلم  دہاھہےہ،  ںیہن  اہامہدہاہرہی  لم  اہر  وہہ۔  ہصح  ہا 
رتہبہی  یک  اعہرشہے  ےک  اہیہں  ےتیلہ،  ںیہن  ہصح  ںیم  ہرتہی 
امتہم رت  اہین  وکہاہوہر  ولقعہں  اہین  وکہ،  وسہوچہں  اہین  ےئل  ہےک 
ہی  بلطم  ا  اہس  وت  رہے  ںیہن  اہامعہل  وک  ہالہوتہں 
اہوہر  وہہرہےہ  ںیہن   integrate رہح  حیحص  ہی  ہک  ہےہ 
یھب  ہی  ویکہہک  ںیہہ۔  رہےہ  ر  اہدہا  قح  حیحص  ا  اہامہن  اہےن  ہہن 
ہںی امہہرہے یبن رہمملسو هيلع هللا ىلصہے رفہاہا ہک اہمتہرہی وہن ےس 
ہک  ےہ  ایہل  ریہا  س  ےہہ۔  اہہصح  اہامہن  اہمتہرہے  ہتبحم 
ہی  يھ  ےہ  وہہا  ےس  رہف  یک  اہدمہویہں  اہاہہر  ا  بس  ہاہن 
آہدنہہ ےلہپ ےس  اہن اہءہاہہل  اہوہر  آہرہےہ ںیہہ۔  ہاظنہرہے رظن 

ہڑبہھ ر رظنہآہںی ےہ۔
اہک  ںی  ہک  یگل  اہیھ  تہ  ےھ  ابہت  اہک  یک  ہاہن 
یہی  اہب  اچہےئہ۔  رہا  اہاسہس  ا  ذجہابہت  ےک  ہدہوہرسہے 
وہہںہ،  آہا  ر  رہھ  گنسِ اینبہد  ا  دج  اہجہں  ںیم  رہاہےت  ہابہت 
ےک  دہوہرسہے  اہک  مہ  اہر  ہک  یھت  يہک  ے  ںیم  یھب  ہوہاہہں 

اہن  ےہ،  رہں  اہاسہس  ا  اہن  ےہ،  رہںي  ایہل  ا  ہذجہابہت 
ہےک اہاسہاسہت وک وسحمہس رہں ےہ، يھ مہ یقیقح رہگ ںیم 
اہک  اہوہر يھ مہ  رہہ ےت ںیہ  اہوہر ایپہر ےس  ہآہس ںیم تبحم 
منج  وک  اعہرشہے  وخہوصہرہت  اہک  وکہ،  اعہرشہے  ہنيسح 
آہس  ہک  ےہ  ےئل  اہس  یہ  آہا  ذمہب  اہوہر  ںیہہ۔  ےت  ہدہے 
اہوہر ایپہر دیپہا رہوہ۔ رہآہِن رہم اتہک ےہ ہک ذمہب  ہںیم تبحم 
ہا اعہہل اہمتہرہے دہل ےک اسہھ ےہہ۔ سج یک وج رہی ےہ 
اہےن  ہشیمہ  وک  دقہرہوہں  اہاسہی  نک  رہے  وبقہل  ذمہب  ہوہہ 
اہوہر ذجہابہت ا  اہاسہاسہت  دہوہرسہے ےک  اہک  ہاسہےن رہوھہ۔ 
اہاسہن  اہےھ  م  اہر ہی ںیہن رہرہےہ وت  رہوھہ۔  ہرہہاحہل ایہل 
یک  اہہل اعتہٰی  م  رھپ  وت  ںیہن  اہاسہن  اہےھ  اہر  اہوہر  وہ  ہںیہن 
اہن ےک  اہی رہح ںیم  اہدہا ںیہن رہےتہ۔  ہابعہدہت ا یھب قح 

دہاہ۔ اہوہہں ے ےھ  اہدہا رہا وہہں وج  ہےف ا یھب رکشہہی 
اہک  ںیکہ۔  ابہںي  ھچک  یھب  ے  اہب  ي  اہم  ہرھپ 
ےک  اہیہں  اہوہر  یک  ںیم  ابہرہہ  ےک  اہالہاہت  ے  اہوہہں  ہابہت 
اہےس  اہک  ہک  دہا  اتب  یھب  ہی  رھپ  اتبہیہ۔  اہرہخ  یک  ہاہالہاہت 
رہے  یھب  ابعہدہت  اہيھ  اہین  رفہے  فلتخم  دہو  ںیم  ہرچہچ 
اہل زیچ ےہ سج  اہوہر یہی  ہںیہہ۔ وت ہی تہ ڑبہی وخہی ےہ 
دہوہرسہے ےک  اہک  اہر  ذہر ر اکچ وہہںہہک  ہا ںیم ےلہپ یھب 
وہاہد دخہا  ُاہس  اہاسہاسہت ا ایہل رہںي ے وت  اہوہر  ہذجہابہت 
انبہی یئگ  وہاہا ےہ  امہہرہا دیپہا رہے  ہیک ابعہدہت ےک ےئل وج 
ہابعہدہت اہںیہ یھب اہک دہوہرسہے وک اہامعہل ےک ےئل دہے 
وت  ںیہہ۔  رہےت  یھب  ابعہدہت  ںیم  اہن  اہےھ  ںیہہاہوہر  ہےت 
اہن ذمہوبہں  اہوہر ایپہر یک ميلعت ے ر آہاہنک  ہرہ ذمہب اہن 
ہوک اگبہڑ دہا ایگہ۔ ابہی امجہت اہدمہہی ے یہی ابہت ںی اتبہی 
اہوہر تبحم یک  ایپہر  دہوہابہرہہ  اہںیہن  اہب  ہہک ذمہب ڑگب ےک ںیہ 
ہميلعت دہےن ےک ےئل ںیم آہا وہہں اہوہر رھپ اہےن اہےن وہاہولہں 
ےہ  رفہض  ہی  ا  اہس  ےہہ،  اہات  ےھ  وج  صخش  وہہ  رہ  ہک  اہک  ہوک 
اہاسہی دقہرہوہں وک اقہم  اہوہر  اہوہر ایپہر یک ميلعت وک  اہس تبحم  ہہک 
اہوہر  اہدہا رہوکس ے  ہرہے يھ م دخہاہاعتہٰی یک ابعہدہت ا قح 

اہدہا ر وکس ےہ۔ ہدجہوہں ےک قح یھب 
تہ  ںیم  دہای  ےہہ۔  رہوہرہت  یک  اہن  وک  دہای  ہآہج 
رہف  ہک  اجہاتکس  اہک  ںیہن  ہی  ےہہ۔  وہہا  وہہا  دیپہا  اسفہد  ہڑبہا 

اسفہد  ںیم  وکلمہں  رعہب  ضعب  ا  ےہ  اسفہد  ںیم  ہڈہل اہٹس 

اسفہد  ہی  ےہہ۔  اسفہد  ںیم  وکلمہں  ےک  ویہرہپ  اہرٹہن  ا  ہےہہ۔ 

دہای  ہوھتہڑہے وھتہڑہے اسفہدہیہ وہہے ںیہ وج ڑبہےت ڑبہےت 

ںی  اظنہرہے  یہی  اہوہر  ںیہہ۔  ےتیل  ے  ںیم  ٹيپل  اہین  ہوک 

ہرپہاہی وگنجہں یک اہرہخ ےس رظن آہے ںیہہ۔ س اہس ابہرہے 

اسفہد  ہی  اچہےئ ہک  اہک وک وکہش رہی  رہ  ہںیم مہ ںیم ےس 

اہوہر ایپہر  اہوہر اہن  ہوج دہای ںیم الیھپ وہہا ےہ اہس وک مہ رہوہںیک 

اہوہر اہےن  اہوہر اھبہی اچہرہے یک ميلعت وک یھب الیھپہںی  ہاہوہر تبحم 

ہولہں ےس اہک دہوہرسہے یک دمہد رہے یک وکہش رہںہ۔ 

وہاہے وہہں  دہوہرسہے وک وفحمہظ رہے  اہک  ہاہہک اہجہں مہ 

وہہں  وہاہے  رہے  وفحمہظ  یھب  وک  ولسنہں  آہدنہہ  وہاہہں  ہے 

یک  ےبہاہايہي  امہہرہی  اہر  ںیلسن  وہاہی  آہے  آہدنہہ  ہےہ۔ 

اہس ےک تہ رُبہے اتہج  ہوہہ ےس گنج ا اکشہر وہہںی وت 

اہزہاہم  ںی  رھپ  ںیلسن  وہہ  اہوہر  ے  آہںی  رظن  ہلسن دہرہلسن 

یک  الیھپہے  ایپہر  اہوہر  تبحم  آہج  ںی  ےئل  اہس  یہ۔  ہدہں 

ہرہوہرہت ےہ سج ےک ےئل ںی ےلہپ ےس ڑبہھ ر وکہش 

وتہقی  اہہل اعتہٰی ںی  دہا ےہ ہک  اہوہر ریہی  اچہےئہ۔  ہرہی 

ہدہے ہک مہ وکہش رہںیکسہ۔

دہوہابہرہہ  رہاہہوہہںہ،  دہاہا  ہاہدمہویہں وک ںیم اسہھ اسہھ وتہہ 

اہب ہی دج ےننب ےک  اہدمہویہں وک اتہک وہہں ہک  ہاخہص وطہر رپ 

وہہی  آہپ یک رہف  ڑبہھ ر  وتہہ ےلہپ ےس  ولہوہں یک  ہدعب 

ایپہر  اہوہر  تبحم  یھب  ںیم  آہس  ر  ڑبہھ  ےس  ےلہپ  ےئل  ہاہس 

رہں  اہدہا  یھب  قح  ا  ابعہدہت  یک  اہہل اعتہٰی  رہںہ۔  اہاہہر  ہا 

اہدہا  اہوہل ا قح یھب  اہےن  اہس دج ےک انبہے ےک دعب  ہاہوہر 

ر  ڑبہھ  ےس  ےلہپ  اہوہر  رہں  یھب  دخہِت اہاسہتین  ہرہںہ۔ 

اسمہہویہں  اہےن  اہوہر  یھب  رہشہںیم  اہس  اغیپہم  ا  ایپہر  اہوہر  ہتبحم 

یک  اہس  وک  آہپ  اہہل اعتہٰی  اجہںیہ۔  ےلچ  الیھپہے  یھب  ہںیم 

آہنیہ۔ دہےہ،  ہوتہقی 

�ہ�ہہٹنم  ہوضحہرہاہوہر ا ہی اطخہب اسہت ج ر 

دہاہرہوہاہی  ے   وضحہرہاہوہر رپ  آہر  رہاہہ۔  اجہرہی  ہکت 

ہسج ےک دعب رپہوہرہاہم ےک اطمہق امہمہوہں یک دخہت ںیم 

ہاھہا شیپ ایکہایگہ۔
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NDR ےک امنہدنہہ وک ہرہڈہوی 

اہرٹہوہوی ہوضحہرہاہوہر ا 
اہک  ےک   NDR رہڈہوی  دعب  وفہرہًا  ےک  ہاھہے 
وج  ای  اہرٹہوہوی  ا   وضحہرہاہوہر ے  امنہدنہہ  ہاحصہیف 

ہاہی رہوہزہرشنہوہہاہ۔
اہوہر  ہدہاہرہی  رہوہا ذمہيب  ایکہہک  وسہاہل  ے  احصہیف  ہ٭ 
ںیم  ابہرہہ  ےک  امیلعتہت  اہالہی  نج  قلعتم  ےک  ہرہدہاہت 
ومہوجہد  ںیم  دہای  اہوہر  رعہب  وعسہدہی  ایبہن ایکہےہہ،  ہآہپ ے 

اہن امیلعتہت رپ لمع ویکہں ںیہن رہےہ؟ ہدہوہرسہے املسمہن 
ہاہس ےک وجہاہب ںیم وضحہرہاہوہر ے رفہاہاہ: ریہا 
رہا  شیپ  امیلعتہت  اہل  یقیقح  یک  اہالہم  رہف  وت  ہاہم 

وبہر  وک  یسک  رہاتکسہا  ںیہن  وت  زہرہدہیت  رپ  یسک  ںیم  ہےہہ۔ 

قل  ا  امجہت  امہہرہی  کت  اہجہں  اہوہر  رہاتکسہ۔  ںیہن  ہوت 

اہوہر  اہل  یک  اہالہم  ہک  اتہکہوہہں  اہںیہن  ہشیمہ  ںیم  وت  ہےہ 

یھب  اہجہں  ںیم  رہںیہہ۔  ریپہا  لمع  رپ  امیلعتہت  ہوخہوصہرہت 

وت  اتلمہےہ  ومہع  ا  ےنہک  ھچک  ےھ  یھب  اہجہں  ا  ہاجہاہوہہں 

وت  زہرہدہیت  ںیم  س  اتہکہوہہںہ۔  زیچ  یہی  ےس  اہن  ہںیم 

ا  اہالہم  ہک  دہاتہوہہں  اغیپہم  یہی  رہہہگج  نک  رہاتکس  ہںیہن 

اہںیہن  ے  ںیم  وت  رہہب  اہک  ہکلب  رہو  ت  دبہاہم  ہاہم 

اہم  ا  اہالہم  ہک  اہکہےہ  یھب  رہےک  اخمہب  ہرہاہِہ رہاہت 

دخہاہرہا  ےہہ۔  ذمہب  ا  اہن  وت  اہالہم  رہوہ۔  ت  ہدبہاہم 

ذہاہی افمہدہاہت وک احہل رہے  اہےن  ہاہےن ذمہب یک اخہر 
رہوہ۔ لمع  رپ  امیلعتہت  اہالہی  اہل  اجبہے  ہیک 

ہک  وپہاھ  ے  احصہیف  امنہدنہہ  اہس  دعب  ےک  ہ٭ہاہس 
لبقتسم  ےک  امجہت اہدمہہی  ںیم  رجہین  ا   ہوضحہاہوہر

ابہرہہ ںیم ایک ایہل ےہہ؟ ہےک 
رجہین  اہیہں  رفہاہاہہکہ:  ے   وضحہرہاہوہر رپ  ہاہس 
اھکل  ڑپہا  ہقبط  وہوجہاہن  ےہہ۔  فعّ�اہل  تہ  امجہت  ہںیم 
رہرہےہ  احہل  ميلعت  ںیم  وکسہولہں  ےچب  وج  امہہرہے  ہےہہ۔ 
رہح  اہی  ںیہہ۔  اطہملع  اقہل  اہوہر  ذہنی  اہیف  ںیم  ُاہن  ہںیہ 
ہوہوجہاہوہں یک اہک ریثک دعہاہد ویہویہرہويہں ےس رہوجہاہنش 
رہرسہچ  اہوہر  ڈہی  اہچ  ي  ضعب  اہوہر  ےہ  رہرہیہ  اہرٹہز  ہاہوہر 
ںیہ  ےتہک  یہی  وک  وہوجہاہوہں  اہےن  مہ  ںیہہ۔  رہرہےہ  ہیھب 

اینبہدہی  اہےن  اسہھ  اسہھ  ےک  ڑبہاہے  ملع  دہایہوہی  ہہک 

اہوہر  اہس یک امیلعتہت  اہوہر  اخہق وک اچہپہےن  اہےن  ہرفہض ینعی 

ہن وھہںیہ۔ رہا  لمع  رپ  ہاہاکہاہت 

دہر  ھچک  اہزہرہاہِہ تقفش   وضحہرہاہوہر ہدعبہاہزہاہں 

اہجہں  ےئہ۔  ے  رشتہف  ںیم  اہرہیک  یک  ن�  ب� لح ےئل  ہےک 

دہدہاہر  ا  آہاق  اہےن  اہوہر  اپہا  رشہِف زہاہرہت  ے  ہوخہاہنی 

رتہاہے  اہوہر  ںيمظن  دہاہہي  ے  رہوہس  ےک  ويچبہں  اہوہر  ہایک 

اہکہ۔  وخہش آہدمہد  وک  آہاق  ایپہرہے  اہےن  اہوہر  ےئ  ہشیپ 

اچہٹي  وک  ويچبہں  اہزہرہاہِہ تقفش  ے   ہوضحہرہاہوہر

ےس  اہرہیک  یک  ن�  ب� لح  وضحہرہاہوہر بج  رفہاہےہ۔  ہاطع 

وہہےک  ڑھکہے  ںیم  اطقہر  اہک  ےچب  وت  اہے  رشتہف  ہابہرہ 

ہرہڈہوی لنیچ ا امنہدنہہ دّیسہا اہریہاہومہنی ۃفیلخہاہحیس اہاخہس ےس اہرٹہوہوی ر رہاہ ےہ

یھب  وک  وچبہں  تقفش  اہزہرہاہہ  ے   وضحہرہاہوہر ہےھتہ۔ 
 وضحہرہاہوہر دعب  ےک  اہس  رفہاہےہ۔  اطع  ہاچہٹي 
اہاظہہی  ولہلک  اہجہں  ےئہ۔  ے  رشتہف  اہدہر  ےک  ہدج 
اہوہر رجہن امہمہوہں  اہاصہر  وہاہے دخہاہمہ،  وہاقہِرہلمع رہے  ہاہوہر 
ہے وضحہرہاہوہرہےک اسہھ اصتہوہر ونبہاہے یک اعسہدہت 
رشتہف  ابہرہ  ےس  وضحہرہاہوہرہدج  دعبہاہزہاہں  ہاپہیہ۔ 
ہاہےہ۔ اہس ومہع رپ ومہوجہدہ، اہس رقتہب ںیم اہل وہہے 

وہاہزہاہ۔ اہابہب امجہت وک رشہف اصمہہح ےس  ہوہاہے 

أہرہاہت ہامہمہوہں ےک 
رپ  ومہع  ےک  رقتہب  یک  اہاتہح  ےک  اہاقہدہر  تیب  ہدج 
رپ  امہمہوہں  ا  اہس  رفہاہا  اطخہب  وج  ے   ہوضحہرہاہوہر
اہوہر  ذجہابہت  اہےن  رہالم  ے  امہمہوہں  ضعب  اہوہر  وہہا  اہر  ہرہگہا 

اہاہہر یھب ایکہ۔ ا  ہأہرہاہت 
ہ٭ اہک امہمہن ے اہےن اہرہاہت ا اہاہہر رہے وہہے 
رہےک  ذعمہرہت  ے  وہوجہد  میظع  ےسیج  ۃفیلخہاہحیس  ہک  ہاہک 
اہدمہویہں ا یہ ہفيلخ  دہل تیج ےئل ںیہہ۔ ہی رہف  ہامہہرہے 

امہہرہا یھب ہفيلخ ےہہ۔ مہ بس ا ہفيلخ ےہہ۔ ہںیہن ہکلب 
یک  رکيپسہز  ابہی  ے  ۃفیلخہاہحیس  اہکہ:  ے  امہمہن  اہک  ہ٭ 
ایبہن رہےک  اہالہی ميلعت  ابہرہہ ںیم  اہن ےک  ہابہوتہں وک ے ر 

دہا ےہہ۔ اہج انہپ  اہک  ابہوتہں وک  ہاہن یک 
ہ٭ اسمہہہی ںیم رہےن وہاہی اہک اخہوتہن وج ابہلک ڑسہک 
اہوہہں ے اہک ہکہ: دج یک  رہیت ںیہ  دہوہرسہی رہف  ہےک 
اہوہر ریہاہہی الہپ  ہریم ےس ےلہپ ںیم امجہت وک ںیہن اجہيت یھت 
دہےنھ وک  ابہلک ای رہچہہ  اہک  ا  اہالہم  آہج  ہومہع ےہ ہک ےھ 
ولہوہں  آہپ  ہالم سج ا ےھ ےلہپ ہتپ یہ ںیہن اھت ویکہہک ںی 
ہوک ںیہن اجہيت یھتہ۔ ومہوہہ ے زمہد اہکہ: آہپ ےک ہفيلخ وک 
وہہ امہہرہے اہےن ںیہہ۔ وہہ تہ دہل ومہہ  ہدہھک ر اگلہہک ےسیج 
ہےنیل وہاہی تيصخش ںیہہ۔ اہن ےک اہدہرہاہاسہتین یک ڑتہپ رظن 
ویہں  رہےہ ےھت ہکلب  وبہل  اہويبہں یک رہح ںیہن  وہہ  ہآہیہ۔ 

وہہ مہ ںیم ےس یہ ںیہہ۔ رہاہہاھت ےسیج  ہگل 
ے  صخش  رہدیسہہ  رم  اہک  اہل  ںیم  رقتہب  اہس  ہ٭ 
ڑپہا  رہا  اہاظہرہوت  تہ  وھتہڑہا  ںی  ےہہ۔  ‘ہکیھٹ  ہاہکہہکہ: 
ایک  اہدہا  رکشہہی  امہہرہا  رہح  سج  ے  ہفيلخ  ےک  آہپ  ہنک 
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اہدہاہز  وہہ تہ یہ ایپہرہا  اہاہہرہایک  ہاہوہر سج رہح ذعمہرہت ا 
اہر  اہاظہر وھہل ےئہ۔ ومہوہف ے اہک ہکہ:  اسہرہا  ہاھتہ۔ مہ 
وہہ  وت  آہے  اہری ےس  اہس رہح یک رقتہب ںیم   Pope
رہے  ذعمہرہت  اہںیہن  اہد  رہےہ۔  ہن  ذعمہرہت  ہیھبک 
رہف  دہوہرسہی  نک  وہہیہ۔  ہن  وسحمہس  یہ  رہوہرہت  ہیک 
وہوجہد ںیہ ے ذعمہرہت یک وج ًانیقی  اہک دقہس  ہوضحہر وج 
دہلی ےہہ۔ وجہیہ وضحہر ے ذعمہرہت  ہآہپ یک تمظع یک 

ُاہےھہ۔ امتمت  رہچہے  ےک  بس  مہ  ےہک  اہافہظ  ہےک 
ںیم  رقتہب  اہس  وج  امنہدنہہ  اہک  ےک  رہڈہوی  ہ٭ 
ہفيلخ  ےک  ولہوہں  آہپ  بج  ہک  ےگل  ےنہک  وہہ  ےھت  ہومہوجہد 
وضحہرہےس  ُاہاھہ۔  اہپ  مس  اسہرہا  ریہا  وت  اہے  ہرشتہف 
رہاہ اھتہ۔ وضحہر یک رہف ےس اخہص  ہاہک بیجع وہر وھہٹ 

دہیہ۔ دہاھہی  ہرہوہین 
ے  اخہوتہن  رجہن  اہک  اہل  ںیم  رقتہب  اہس  ہ٭ 
ے  وضحہر  ایکہ:  ایبہن  وہہے  اہاہہرہرہے  ا  ذجہابہت  ہاہےن 
ںیک  ایبہن  ابہںي  وج  ںیم  ابہرہہ  ےک  اہرفہہق  ںیم  رقتہر  ہاہین 
اپہی یک فیلکت دہہ  اہرفہہق ںیم  ابہلک چس ںیہہ۔ وضحہر بج  ہوہہ 
اہيھ  اہپ  ر  نس  ںیم  وت  ےھت  رہےہ  ر  ایبہن  ہوہرہاحہل 
وت  ایکہایگ  شیپ  اپہی  ےھ  ںیم  رقتہب  اہی  بج  اہوہر  ہیھتہ۔ 
ہوضحہرہاہوہر ےک اہافہظ نس ر اہرفہہق ںیم ومہوجہد رغہوبہں ا وج 
ہوصتہر ذہن ںیم آہرہاہ اھت اہےس وسحمہس رہےک ریہے ےئل اپہی 

اھتہ۔ وہہرہاہ  ہان لکشم 
اہس  وج   Head Mistress یک  وکسہل  ہ٭ہاہک 
وپہپ  ںیم  اہکہ:  ے  ںیھتہ،  اہل  امہمہن  وطبہر  ںیم  ہرقتہب 
زہدہی ا تہ  دہن ریہی  آہج ا  ہےس یھب ےن یئگ یھت نک 
اہوہر اہمہ دہن اھت وج ںیم ے ہفيلخ وک دہاھہ۔ ہفيلخ ے ریہا  ہڑبہا 

ایہےہہ۔ ہدہل تیج 
رشتہف  ںیم  اہرہیک  یک  وخہاہنی   وضحہرہاہوہر ہبج 
یک  ن�  ب� لح رہے  دہدہاہر  ا  وضحہر  یھب  وتہومہوہہ  رہےئ  ہے 
رجہن  ریغہاہدمہی  یھب  اہوہر  رپ  ومہع  اہس  ںیئگہ۔  ںیم  ہاہرہیک 
ن�  ب� لح وہہے  دہوہڑہے  ےئل  ےک  وکہدہےنھ  وضحہرہاہوہر  ہوخہاہنی 
اہن ںیم ےس ضعب وہرہوتہں یک  اہوہر  اہرہیک یک رہف ںیئگ  ہیک 

آہوسہےھتہ۔ رفہِط ذجہابہت ےس  اہوہر  ہآہوھہں ںیم وخہی 

�ٹ�ا )Vechtaہ( رہش ںیم امعہرہاہت یک وظنمہرہی 
ی�ش ف� ہ٭ 

یک  دج  امہہرہی  ے  وہنجہں  اہاچہرہج  ےک  ہمک  وہاہے  ہدہےن 
ںیم  رقتہب  اہس  یھب  وہہ  یھت  دہی  وظنمہرہی  یھب  یک  ہریم 
اہاہہرہرہے وہہے ےنہک  ا  اہرہاہت  اہےن  وہہ  ہاہل ےھتہ۔ 
ا  اہن  یھتہ۔  اہزي  ریحہت  رقتہر  یک  ہفيلخ  ےک  آہپ  ہےگلہ: 
رفہاہا ہک کلم ےس  ہی  ا  وطہر رپ وضحہرہاہوہر  اخہص  اہوہر  ہاغیپہم 
اہوہرہیسک  انیل  ہصح  ر  ڑچہھ  ڑبہھ  ںیم  رتہی  يکلم  اہوہر  ہوہاہدہاہرہی 
رہا  دخہت  یک  اہاسہتین  ریغب  ےک  اہایہز  ےک  لسن  ہرہگ و 
ا  وخہی  ےئل  ریہے  رہف  ہن  وج  ںیھت  ابہںي  اہٰیل  یہ  ہتہ 
دہا  ڈہاہل  ابہوتہں ے ےھ ریحہت ںیم  اہن  ہومہبج ںیہ ہکلب 
اہٰیل  اہےس  ےئل  ےک  کلم  دہوہرسہے  یسک  صخش  وکہی  ہک  ہےہ 

رہاتہےہہ۔ ہایہاہت 
اہس رقتہب ںیم  دہوہت  اہک  ہ٭ اقمہی امجہت ےک 
دہےن  دہن بج اھٹمہی  وہاہے امہمہوہں وکہاہےل  ہاہل وہہے 
ہےئ وت اہک ایہں ویبہی ے اتبہا ہک بج مہ دہوہوہں وہاہس 
ہرھگ آہے وت رہاہت دہر کت امہہرہے اسہےن آہپ ےک ہفيلخ 

رہاہہ۔ آہا  ابہر  ابہر  ہا رہچہہ 
وہاہے  انبہے  ہشقن  ا  اہاقہدہر  تیب  دج  رہح  ہ٭ہاہی 
وحم  اہاس  ںیم  رقتہب  اہس  وت  ںیم  ہکہ:  ےگل  ےنہک  ہآہرہٹکی 
رہاہ  اہاس گل  ابہلک یھب ہتپ ںیہن الچہ۔  وہت ا  ہوہہایگ ہک ےھ 
رہاہ وہہںہ۔ وضحہرہاہوہر  اہاہہی دہپس ملف دہھک  ہاھت ہک ںیم وکہی 
ہےک اطخہب ے ھجم رپ رہگہا اہر وھچہڑہا ےہہ۔ ومہوہف ےنہک ےگل 
�ٹ�ا ںیم آہپ ولہوہں وک وکہی گنت رہے وت ےھ 

ی�ش ف� اہر  ہہکہ: 
اہ۔ دمہد رہوہں  ولہوہں یک  آہپ  ہرہوہر اتبہےی ا ںیم 

اہل  ںیم  رقتہب  اہس  یھب  اہاتہد  اہک  ےک  ہفسلف  ہ٭ 
ںیم  دج  ے  وضحہرہاہوہر  اتبہاہہکہ:  ے  اہوہہں  ہوہہےہ۔ 
ہی  وج  وہہے  دہےت  اثمہل  یک  رھتپ  وہاہے  وہہے  ہاہامعہل 
اچہںی  ےننب  ںیہن  رھتپ  دہل  ےک  ولہوہں  آہپ  ہک  یک  ہتحیصن 
ہی  وہہں  رہےہ  وھہٹ  ےمشچ  ےس  نج  وہہں  دہل  اہےس  ہہکلب 
ہابہت ےھ تہ دنسپ آہیہ۔ امہہرہے ضعب اہدمہی ابلطہء اہن ےس 
ہڑپہےت ںیہ اہوہہں ے اتبہاہہک اہےل رہوہز الکہس ںیم رپہوہرس 
ہومہوہف ے رقتہًاب اپہچ ٹنم کت امتہم ابلطہء وک دج یک اہاتہی 

اہوہر امجہت یک رعتہف یکہ۔ ہرقتہب ےک وہاہہ ےس اتبہا 

یک  امجہت  اہابہِب  بج  دعب  ےک  رقتہب  ہ٭ 

ںیھت  رہیہ  نب  اصتہوہر  اسہھ  ےک   ہوضحہرہاہوہر

یھب  ے  اہابہب  رجہن  آہھ  اسہت  رپ  ومہع  اہس  ہوت 

دہرہوخہاہت  یک  ونبہاہے  وفہوٹ  اسہھ  ےک   ہوضحہرہاہوہر

ہوہر  ا تبحم  ےس  رہچہوہں  ےک  اہابہب  رجہن  اہن  ہیکہ۔ 

ےک  امہمہوہں  رجہن  اسہتہ،ہآہھ  یھتہ۔  رظنہآہرہیہ  ہدیقعہت 

دہرگ  ضعب  اہوہر  ڈہاہرٹ  اہک  وہاہس رئیمہ،  ںیم  رہوہپ  ہاہس 

ےھتہ۔ اہل  یھب  ہاہٰیل اہرسہاہن 

ے  امہمہاہن  دعتمہد  اہل  ںیم  رقتہب  رہح  اہی  ہ٭ 

رپہوہرہاہم  اہس  وہہ  ہک  یھت  يتمسق  وخہش  یک  ُاہن  ہی  ہک  ہاہاہہرہایک 

اہس ںیم وکہی کش  اہوہہں ے اہک ہک  ہںیم اہل وہہےہ۔ 

رُپہوشہت  اہک  اہوہر  ںیہ  ریفس  ےک  اہن  وضحہرہاہوہر  ہک  ہںیہن 

ےہہ۔  قل  رہگہا  اہوہر  رہیب  تہ  ےس  اہاسہتین  ںیہہ۔  ہاہاسہن 

ہوضحہرہےک اطخہب ےس ےبہاہاہ اہامہد المہ۔ اہس ںیم وکہی کش 

ےس  رہگہاہی  تہ  وک  اسمہل  ومہوجہد  ںیم  دہای  وضحہر  ہک  ہںیہن 

اہن ا ل اتبہے ںیہہ۔ اہوہر رھپ  ہدہےتھ ںیہ 

اقمہی  لبق  ےس  رقتہب  اہس  ے  امجہت  اقمہی  ہ٭ 

دقہر  اہس  ہک  یھت  ںیہن  ُاہدی  نک  اھت  ایک  رہاہہط  ےس  ہرپہس 

ےک  وہت  ہفيلخ  ے  دخہاہاعتہٰی  اہمہ  وہہیہ۔  اہاہت  ہوہعی 

ےک  رقتہب  ہک  الچہی  وہہا  اہیس  ےس  وہہ  یک  وہوجہد  ہابہرہت 

اہرٹکہوہک  اہوہر  رپہٹ  رہالہف  ےک  اہدہاہزہوہں  رپ  ہومہع 

یٹ وہی  ڑبہا  تہ  اہک  ا  رجہین  ےئہ۔  چنہپ  ولہگ  ےک  ہڈیمہا 

ںیہن  یھب  امگہن  ںیم  ابہرہہ  ےک  اہس  اہوہر  ےہ   Satہ�ہ� ہلنیچ 

آہا  یھب  امنہدنہہ  ا  اہن  نک  وہہی  امنہدنہی  یک  اہس  ہک  ہاھت 

اہی  وہہیہ۔  رشن  ربخ  رپ  یٹ وہی  ےس  وہاہہ  ےک  اہاتہح  ہاہوہر 

اہس  یھب  ے   NDR لنیچ  رہڈہوی  ےک  وہےب  ہرہح 

ےک  رقتہب  اہس  یھب  ںیم  رہڈہوی  یکہ۔  رشن  ربخ  یک  ہرپہوہرہاہم 

اہس دج  اہابہرہوہں ے  اہالہن وہہاہ۔ فلتخم  ابہرہابہر  ہوہاہہ ےس 

یھب  آہرہزلک  اہوہر  ربخہں  امنہاہں  ےس  وہاہہ  ےک  ریم  ہیک 

تہ  ا  وصحہں  ضعب  ےک  رقتہر  یک  وضحہرہاہوہر  ےئہ۔  ہاہع 

اہرفہاہد  اہوھہں  رہح  اہس  ایگہ۔  دہا  وہاہہ  ںیم  رہگ  ہتبثم 

اچنہپہ۔ اعتہرہف  ا  امجہت اہدمہہی  ہکت 
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اہاتہح یک اہاقہدہر Vechta ےک  ہدج تیب 

اہاہت اہالہغ ںیم  ہذہرہاہع 
 Oldenburgische Volkszeitung ہ٭ 
اہسي زہہاہر ےس  اہاہت  اہابہر ےہ سج یک  ہالہہ ا وبقمہل 
اہاتہح  ےک  اہاقہدہر  تیب  دج  ے  اہابہر  اہس  ےہہ۔  ہزہاہد 
ےس  اہاتہح  ںیکہ۔  اہع  ربخہں  دعتمہد  دعب  اہوہر  ےلہپ  ہےس 

اھکلہ: ے  اہس  ہلبق 
رہےہ  ر  اہاتہح  ا  دج  یئ  ںیم   Vechta ہہفيلخ 
ا  رسہرہاہہ  ےہہ۔  رہیہ  ان  نشج  امجہت  اہدمہہی  آہج  ہںیہہ۔ 
اہک  اہان  اہالہی میظنت  رہاہ ےہہ۔ ہی  ہاطخہب دہای رھب ںیم رشن وہ 
دنچہوہں  رہہ  ا  امعہرہت  یئ  ےہہ۔  رہیہ  الچ  لنیچ  ہويلہژہن 

اہاھہا ایگہ۔ ذہرہہع  ہےک 
رہیھ  يتخت  اہک  ںیم  دہرت  ےک  امعہرہت  یئ  Vechtaہ۔ 
ا  اہس  تیب اہاقہدہرہ۔  دج  ےہہ:  رحتہر  رپ  سج  ےہ  ہوہہی 
ےک  امجہت  اہدمہہی  اہالہی  رھگہ۔  ا  قلطم  اقہدہر  ےہ  ہرتہہم 
ےہ۔  رہں  بصن  رپ  دہویہاہر  ریہوہی  وک  يتخت  اہس  ہربہاہن 
ا  دج  اہب  اہدم  رسمہوہر  رہزہا  رضحہت  ہفيلخہ،  ہاپہوچہں 
�ہ�ہ�ہ�ہہء  اہوتہر  اہزہں  لبق  ے  اہوہہں  ےہ۔  رہں  ہاہاتہح 
دج  اہس  اھتہ۔  رہاھ  اینبہد  گنس  ا  دج  اہس  وخہد  ذبہاہت  ہںیم 
ےک  امنہز  دہو  اہگل  اہگل  ےئل  ےک  رہدہوہں  اہوہر  وہرہوتہں  ہںیم 
رٹ  رہع  �ہ�ہ  رہہب  ا  اہک  رہ  ےس  ںیم  نج  ںیہ  ہرمکہے 
اہربہرہی  اہک  دہوہدہاہرتہ،  ںیم  امعہرہت  الہوہہ اہزہں  ہےہہ۔ 
اسہھ  ےک  اہس  ںیہہ۔  تیب اہالہء  عم  اخہے  لسغ  دہو  ہاہوہر 

اہہل یھب ےہہ۔ ہریثکہاہاقہدص 

ہ٭ اہی اہابہرہے �ہ وجہن �ہ�ہ�ہ�ہہء ےک امہرہے ںیم دج 

ذہل ربخ اہع یکہ: دہرہج  دہن  وہاہے  اہاتہح  اہاقہدہر ےک  ہتیب 
Vechta ےک اہدمہی املسمہوہں ےک ےئل آہج اہک میظع 
ےک  علض  میظنت  اہالہی  وہہی  يليھپ  ںیم  رھب  دہای  ہی  ےہہ۔  ہدہن 
ریصن  ےہہ۔  رہیہ  ر  اہاتہح  ا  دج  یئ  اہک  ںیم  رہش  ہرہزہی 
اہوہہں  اہدمہویہں ےک دصہر ںیہہ،  ہٹب Vechta ںیم �ہ�ہ�ہ 
ہے اہس ومہع رپ ایسہی اہوہر ریغہایسہی امہمہوہں ا ریہدقہم ایکہ۔ 
 open day اہک وہہ دل یہ دج ںیم  ہاہوہہں ے اہک ہک 

اہرہاہدہہ یھب رہےت ںیہہ۔ �ہ�ہ رپہےک ےئل دمہو رہے ا  ہابہی ہحفص 

ہ٭ہرھپ اہی اہابہر ے اہین �ہ�ہ وجہن �ہ�ہ�ہ�ہہء یک اہاہت 
دہےت وہہے اھکلہ: اہاتہح یک ربخ  ہںیم دج تیب اہاقہدہر ےک 

رہےہ  اہاتہح ر  ا  Vechta ںیم دج  ہہفيلخ اہب 
ےس  �ہ�ہ�ہ  اہوہر  رسہرہاہہ  اہےن  ے  املسمہوہں  اہدمہی  ہںیہہ۔ 

اہاتہی رقتہب دقعنم یکہ۔ اسہھ  ہزہاہد امہمہوہں ےک 
اہم  لک  ے  ہہ  رسہرہا ےک  امجہت  ملسم  ہاہدمہہی 
رضحہت  ایکہ۔  اہاتہح  ا  دج  یئ  اہک  ںیم   Vechta
اہب  ہک  یک  نيقلت  وک  امجہت  ربہاہن  ے  ہرہزہاہرسمہوہرہاہدم 
دہںہ۔  وتہہ  رہف  یک  رتہی  اعہرشہی  زہاہدہہ  ےس  ہےلہپ 
ےک  �ہ�ہ�ہ  دعہاہد  یک  نج  اسہےن  ےک  امہمہوہں  ے  ہہفيلخ 
رہےن  قل  ےس  اقبطہت  فلتخم  ںیم  اہن  اہوہر  یھت  ہرہب 
دہوہرسہے  اہوہر  الیھپہے  ایپہر  ےھت  اہل  اہابہب  ہوہاہے 
یکہ۔  شیپ  ميلعت  یک  آہے  شیپ  ےس  رہوہاہدہاہرہی  ےس  ہذمہاہب 
نی  یئک  ےک  امجہت  اہس  اطمہق  ےک  ہاہدمہہی ملسم امجہت 
اہن یک دعہاہد �ہ�ہ�ہ ےہہ۔ اہوہر Vechta ںیم  ہریپہوہاہر ںیہ 

یک   وضحہرہاہوہر اسہھ  ےک  ربخ  ے  اہابہر  ہاہس 
 Claus ری  ڈہیٹپ  ےک  رہش  ںیم  سج  یک  اہع  یھب  ہوصتہر 
Dalinghaus وضحہرہاہوہرہیک دخہت ںیم اہک 

ہہف شیپ رہرہےہ ںیہہ۔
ذمہاہب  ے  اہب  ‘ہہفيلخ  ونعبہاہن  ے  اہابہر  اہی  ہ٭ 
ہےک اہني رہوہاہدہاہرہی ےس شیپ آہے یک نيقلت یکہ‘ لیصفت ایبہن 

اہوہر ربخ اہع یک ہکہ:ہاہدمہی ملسم امجہت  ہرہے وہہے اہک 
وتہہ  اہس رہف  دہای رھب ےک رسہرہاہہ ے املسمہوہں وک  ہےک 
زہاہد امہمہن  �ہ�ہ�ہ ےس  integrate وہہںہ۔  وہہ  ہدہاہی ہک 
Vechta یک دج ےک اہاتہح رپ رشتہف اہےہ۔ اہس دج 

اقہدہر دخہا ا رھگ ےہہ۔ اہم  ہا 
رعنہوہں  وہہ  ےھتہ۔  رظتنم  ےک  دہن  اہس  املسمہن  ہاہدمہی 
تيگ  ےچب  ںیہہ۔  رہےہ  ر  اہابقہل  ا  اہدم  رسمہوہر  رہزہا  ہےس 
ۃفیلخہاہحیس  ںیہہ۔  رہلہاہرہےہ  ڈنھجہے  اسہھ  اہوہر  ںیہ  رہےہ  ہا 
دہویہاہر رپہبصن يتخت ےس رپہدہہ اٹہ رہےہ ںیہہ۔  ہدج یک ریہوہی 
ا  اقہدہر قلطم  اہاقہدہرہ’ اھکل ےہہ۔ ینعی  ‘ہدج تیب  رپ  ہاہس يتخت 
ے  رشتہف  دج  ےیل  ےک  امنہز  ہفيلخ  دعب  ےک  اہس  ہرھگہ۔ 
یک  اہاتہح  ےک  دج  اہس  یہ  ومہوجہدہی  یک  ۃفیلخہاہحیس  ہےئہ۔ 
تہ  وک  اہدم  رسمہوہر  رہزہا  رضحہت  یھتہ۔  رہیہ  ر  وہاہح  ہاہتی 
وہریغہہ  رچہچ  ایسہتہ،  قل  ا  نج  امہمہن  ہک  وہہی  ہوخہی 
بس  آہپ  اہکہ:  ے  اہوہہں  اہےہ۔  رشتہف  اہدہر  اھت  ہےس 
اہدمہی  آہپ  ہک  ےک  اہس  ابہوہوجہد  اہاہ،  رشتہف  ہگج  اہس  ہا 
اہدمہی  ےہہ۔  رہا  وہاہح  وک  رہوہاہدہاہرہی  یک  آہپ  ںیہہ،  ہںیہن 
دہاہی ہک ےلہپ ےس  وتہہ  اہس رہف  اہوہہں ے  ہربہاہن وک 
ے  ۃفیلخہاہحیس  ںیہ۔  ہصح  ںیم  رتہی  یک  اعہرشہے  ر  ہڑبہھ 
ہن  اہل  ںیم  رتہی  اہس  ولہگ  آہپ  اہر  اہکہ:  ںیم  رقتہر  ہاہین 
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ہدج تیب اہاقہدہر ےک ےئل رہابہی رہے وہاہے اہابہب و وخہاہنی
ہرہابہی )ہویہرہوہ(ہاہمہربمن

�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم اہرہاہر اہدم اہب �ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم اہرسہاہر اہدم اہب �ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم اہلض رسہا اہب �ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم اشہرہت اہدم اہب �ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم وچہدہرہی زہد اہب �ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم بيسح اقہدہر اخہن اہب �ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ� ہرکہم وخہاہہ دم اہدہق ٹب اہب �ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم دہاہؤہد اہدم ابہوجہہ ا ب �ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم دہاہؤہد اہدم ڈہوہرہاہب �ہ
حب�رہا اہب �ہ�ہ

�ہ�ہ,�ہ�ہہرکہم ذہوہرقہنی �ہ�ن
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم رہاہا اہر اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم زہاہد ومحمہد اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم اطہن اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم عيمس اہہل اخہں اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم دیسہلیقع اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم اطہرہ رسہا اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم رفظہاہہل اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم قیتع اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم رعہاہن اہدم ابہوجہہ اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم اطعہءہاہانہن ابہر اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم الغہم رسہوہر ٹب اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم اہرہوہق اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم رخف اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہہرکہم لض اہدم رجگ اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم اق ی رینم اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم امقلہن اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم دم اہنس اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم دم اہدم اسہیہ اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم دم اہرہدش ُکلا اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم دم اہرشہف اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم رفظم اہدم ٹب اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم وبقمہل اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم وصقمہدہاہدم ٹب اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم کلم وہمی اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم ونمہر اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم ایہں ونمہر اہدم اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم ریصن اہدم ٹب اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ,�ہ�ہ�ہہرکہم وہمی اہدم ابہوجہہ اہب �ہ�ہ
�ہ�ہ�ہ�ہہرکہم ڈہاہرٹ اہم اطہرہق اہب �ہ�ہ

ہزہویہرہاہمہربمن

�ہ دہد الطہی وچہڑہاہںہرکہہ آہہی اہدم اہہب �ہ

ی�ٹہرکہہ ُرہاسہہن وبقمہل اہہب �ہ ی�ل� ہاہک الطہی اہوگہيھہ، اہک ر�
ہاہک ےچب یک اہوگہيھ

ہاہک دہد الطہی ٹیسہرکہہ اہةہاہدقہوہس اہہب �ہ

�دہے اہوہر وچہڑہیہرکہہ اہوہر مگيب اہہب �ہ
�بُ�ن

�رہٰی ٹب اہہب �ہ
ش ہاہک دہد الطہی ٹیسہرکہہ �بُ�

ہدہو دہد الطہی ٹیسہرکہہ ہنیمث وبقمہل اہہب �ہ

ہاہک دہد الطہی ٹیسہرکہہ اہہت زہد اہہب �ہ

ہابہرہہ دہد الطہی وچہڑہاہںہرکہہ ہیطع اہرہوہق اہہب �ہ

اہرشہف اہبہ،  اہدم اہبہ، رکہم اہنس  ہرکہم اہنس 

اشہرہت اہبہ،  اہنس  ُکلا اہبہ، رکہم  اہرہدش  ہرکہم دم 

ہرکہم اہسی اہدم اقہی اہبہ، رکہم اشہرہت اہدم اہبہ، 

رکہم  اہبہ،  اہدم  احہرش  رکہم  اہبہ،  ومحمہد  الجہل  ہرکہم 

ابہوجہہ اہبہ،  اہدم  دہاہؤہد  اخہں اہبہ، رکہم  اقہدہر  ہبيسح 

ہا  حب�ر
�ہ�ن ذہوہاہرقہنی  رکہم  اہبہ،  ڈہوہر  اہدم  دہاہؤہد  ہرکہم 

اہابہب وہاہے  ہوہاقہِرہلمع یک اعسہدہت اپہے 

اہدم  ومحمہد  رہاہا  رکہم  اہبہ،  ومحمہد  رہاہدش  رکہم  ہاہبہ، 

اہدم  رہبی  رکہم  اہبہ،  اہدم  اہر  رہاہا  رکہم  ہاہبہ، 

اہدم  اطہن  رکہم  اہبہ،  ومحمہد  زہاہد  رکہم  ہاہبہ، 

اہدم  رہاہض  لیہس  رکہم  اہبہ،  اہہل  عيمس  رکہم  ہاہبہ، 

لیقع  دیس  رکہم  اہبہ،  اہدم  اسہن  دیس  رکہم  ہاہبہ، 

اہدم  ہحلط  رکہم  اہبہ،  ومحمہد  تقفش  رکہم  اہبہ،  ہاہدم 

اہدبہزہد  رکہم  اہبہ،  اہدم  رفظہاہہل  رکہم  اہبہ،  ہٹب 

ومحمہد  اہب  رکہم  اہبہ،  زہد  اہدہل  رکہم  ہاہبہ، 

ابہوجہہ  اہدم  رعہاہن  رکہم  اہبہ،  اہدم  قیتع  رکہم  ہاہبہ، 

اہدم  اہرہوہق  رکہم  اہبہ،  ابہر  اطعہءہاہانہن  رکہم  ہاہبہ، 

اہدم رجگ اہبہ،  اہدم اہبہ، رکہم لض  ہاہبہ، رکہم رخف 

اہبہ،  اہدم  امقلہن  رکہم  اہبہ،  اہرشہف  اہرہاہن  ہرکہم 

اہبہ،  اہرشہف  دم  رکہم  اہبہ،  اسہیہ  اہدم  دم  ہرکہم 

اہبہ،  ٹب  اہدم  وصقمہد  رکہم  اہبہ،  اہدم  وبقمہل  ہرکہم 

اہدم ٹب اہبہ،  اہدم اہبہ، رکہم ریصن  وہمی  ہرکہم کلم 

اہب ابہوجہہ  اہدم  وہدی  ہرکہم 

ہایہتہاہمہربمن
ہدہو دہد ڑبہے یل وہژہنہرکہم اہلض رسہا اہب �ہ
ہاہک دہد ڑبہی ڑھگہیہرکہم بيسح اقہدہر اخہن اہب �ہ
ہاہک دہد ڑبہی ڑھگہیہرکہم دہاہؤہد اہدم ابہوجہہ اہب �ہ
�ٹ�ا �ہ

ی�ش ن� اہاہءہاہہل ف� ب� ہدہرت ےک ےئل اہاھہرہہ وس ویہرہو اہتی ا رفہرچ اہوہر �ہ�ہہرُہایسہںلح
ہدہس زیہ، سی Bänke اہوہر دنپہرہہ رُہایسہںہرکہم رفظہاہہل اہدم اہب �ہ
ہاہک دہد رپہوہرٹکہرکہہ وہرہن ابہوجہہ اہہب �ہ
�ہ�ہ رُہایسہںہرکہم عيمس اہہل اخہن اہب �ہ
�ہ�ہ رُہایسہںہرکہم دم اہنس اہب �ہ
ہدج ےک دہاہيل رہاہےت رپ رہپہہ ےک ےئل رمکہہ ا آہدہا رہچ اہدہا ایکہ۔ہرکہم دم اہف اہبہ۔ �ہ
ہرکہہ زہزہہ مگيب اہہب �ہ�ہ

ہدج ںیم زتہني و آہرہاہش ےک ےئل آہھ وس ویہرہو ےک وخہوصہرہت رھتپ وگلہاہےہ۔
ہرکہہ رہوہت اہجہں ٹب اہہب �ہ�ہ
ہلم ویپمکہر ٹیس عم رپہرٹہرکہم اثہب اہاعہم اہب �ہ�ہ
ہدہو دہد ٹنیٹہرکہم تقفش ومحمہد اہب �ہ�ہ
ہِڈہش اہانی وگلہاہاہرکہم دیس لیقع اہدم اہب �ہ�ہ

و وخہاہنی اہابہب  وہاہے  �ٹ�ا ےک ےئل ایہت شیپ رہے 
ی�ش ف� اہاقہدہر  ہدج تیب 
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رتہوہاہزہہ  وہہی ےہہ۔  اہدہر  زہنی ےک  اہک ڑج ےہ وج  ہہی 
اہوہر  ب�ب�یل  ح

�ن
ز ںیم  رعہی  وسہھٹہ،  وک  کشخ  اہدہرہکہ،  ہوک 

اہری  یک  اہس  ںیہہ۔  ےتہک   Gingerرجنج ںیم  ہاہرگہزہی 
ہرہم و کشخ ےہہ۔

ہوخہاہص

ب�ب�یل ےک وخہاہص ےک ابہرہہ ںیم رضحہت حیسم ومہوہدؑ ےک  ح
�ن
ہز

رفہاہے ںیہہ: آہؑپ  ہاملکہت ابیطہت شیپ رہے ںیہ 
ےس  ُرہو  یک  ب  ملع  ہک  رہےہ  وہاہح  یھب  ہی  ہگج  ہاہس 
ب�ب�یل وہہ دہوہا سج وک دنہہی ںیم وسہھٹ ےتہک ںیہ وہہ رحہاہرہت  ح

�ن
ہز

اہوہر دہوتہں وک دنب رہی ےہ  ہزہزہی وک تہ وقہت دہیت ےہ 
اہی وہاہےط اہم رہاھ ایگ ےہ ہک وہا زمکہوہر  ب�ب�یل  ح

�ن
ہاہوہر اہس ا ز

اہیس رہی اچنہپہی ےہ سج ےس  ر  اہو  وقہی رہی ےہ  اہاس  ہوک 
اہوہل یک الفہیف ہحفص�ہ�ہہ( ہ)ہاہالہی  اہپہڑہوہں رپ ڑچہھ ےکہ۔  ہوہہ 

ہیلیصفت وخہاہص

اخہرہج  وک  رہاہح  ےہہ،  دہیت  اطہت  وک  اہہہم  ہاہدہرہک 
اہد  یک  دعمہہ  اہوہر  مغلب  ےہہ،  رہی  دیپہا  وھہک  ےہہ،  ہرہی 
رہوہیت  وک  دیپہاہش  یک  اہن  زین  ےہ  رہی  اخہرہج  وک  ہرہوطہوتبہں 
ہےہہ، اہاجہت و اشیپہب ال اہی ےہہ، دعمہے وک اطہت دہے 
رحہاہرہت  ںیم  مس  ےہہ،  ڑبہاہی  وک  ر  ا  اہدعہاہد  یک  اہس  ہر 

رہات  رسہد  مس  ا  نج  ولہگ  اہےس  ےہہ۔  رہی  دیپہا  ہزہزہی 

یک  فعض و اقنہت  ںیم  مس  وہہ،  رہات  مک  رپہرش  ڈلب  ہاہوہر 

اہوہر ےکھت ےکھت رہےت وہہںہ،  ہاکشہت رہیت وہہ، اہاصہب تسس 

اہن بس  رہیت وہ وت  ہذہن و احہہظ زمکہوہر وہہ، تعیبط ژپہرہدہہ 

اہزہاہہ ےک ےئل ہی دیفم ےہہ۔ ہالہاہت و وہاہرہض ےک 

ہاہامعہل ےک فلتخم رہےق

ےہہ۔  اجہیتکس  یک  اہامعہل  ر  الم  ںیم  اسہن  یھب  یسک  ہاہدہرہک 

ہاہدہرہک وک لیھچ ر ا وکہٹ ر یھگ ںیم وھہن ر اکلہ کمن رہچ 

یک  رہچ  کمن  ےہہ۔  یتکس  وہ  اہامعہل  ےک  اسہن  وطبہر  ر  ہالم 

ہاجبہے دہش ا ینیچ یھب المہی اج یتکس ےہہ۔ وجہرسہ)Juicerہ( 

اہس ا رہس اکہل ر نی انگ ینیچ الم ر آہگ رپ  ہیک دمہد ےس 

اہوہر اہےس دہن ںیم یئک رہہب اچہےت  ہوقہاہم رہےک رہھ ےتیل ںیہ 

زنہہہ،  الہوہہ رسہدہی ےک  ذہاہہق وہہے ےک  وخہش  ہںیہ ہی ینٹچ 

ہزہاہمہ، اھہیسہ، دہہہ، ےل یک رہاہیہ، آہوہاہز یک رہاہیہ، وجہڑہوہں 

ہےک دہرہد اہوہر دہرگ اہرہاہض ںیم دیفم ےہہ، اہدہرہک ا وجہس اہوہر 

اہہہم وقہی وہ اجہا  وہزہن الم ر اچہےن ےس  ہومہں ا وجہس مہ 

ہےہ اہوہر وھہک وخہب یتگل ےہ ہی رہق رہم زمہاہوجہں ےک ےیل 

اہاچہر و رہہ یک وہرہت ںیم  اہدہرہک وک  ہزہاہدہہ انہبس ےہہ۔ 

ابہرہک اہںی  اہامعہل ایک اجہاتکس ےہہ، لیھچ ر دہو ر  ہیھب 

ہاہٹ ا اھہا اھہے وہت اسہن ںیم ڈہاہل ر اہامعہل ر ےت 

لگن  اسیکہھ  اپہی  رہےک  ڑکٹہے  وھچہے  ولہگ  ضعب  ہںیہہ، 

اہوہر دہرگہولہاہزہاہت  دہاہرہنی  اہاہیچہ،  ہےتیل ںیہہ، ضعب ولہگ زب 

اچہےہ،ہاہیف یک  ایہر رہےک ےتیپ ںیہ وج  ا وہقہہ  اہدہرہک  ہالم ر 

ر  اہیف ےک  اہس ںیم اچہے  ابتمہدہل ےہہ۔  ہاجبہےہتہ دیفم 

ہسک وفہاہد یہ وفہاہد ںیہہ۔ اہیس بس وہرہوتہں ںیم اہامعہل 

اہوہر رھپ دقہاہِر وخہرہاہک ڑبہا ےت  ہمک ےس رشہوہع رہا اچہےی 

ہںیہہ۔ رہہاحہل دقہاہر وخہرہاہک ںیم اہدتہاہل رہانت اچہےیہ۔

اہاچہر ا  ہاہدہرہک 

اہوہر انہبس  دہو ر اہف ر ںی  اہیھ رہح  ہاہدہرہک وک 

ےیل  ےک  اہوشہں  ول  اہک  ںی  اہٹ  اہںی  اہوہر  ہڑکٹہے 

وہہں یہ۔ دہرہاہر  اہایہء  ذہل  ہدہرہج 

�ہ�ہہرہاہمہ،  یھتیم  وہہی  یسپ  �ہ�ہ�ہہرہاہمہ،  کمن  وہہا  ہاس 

ایسہہ  وہہی  یسپ  �ہ�ہہرہاہمہ،  اہیلم  وہدہہ  �ہ�ہہرہاہمہ،  ہولہیج 

ںیم  اہوشہں  �ہ�ہہرہاہم  وسہف  وہہی  یسپ  �ہ�ہہرہاہمہ،  ہرہچ 

اہوہر اچہر  اہن وک یسک اہف رہابتہن ںیم رہھ ںی  ڈہاہل ر  ہکمن 

ہاپہچ دہن کت دہوہپ ںیم رہےن دہں اہیہں کت ہک اہںی 

اہوہرپ ےھ وہہے اہزجہاہء وک رہابتہن  ہیل وہ اجہںی اہس ےک دعب 

زہوتہن  )ہرتہب وہ ا ہک  ہںیم وھتہڑہے ےس رسہوسہں ےک لیت 

ہاہدہرہک

ہوخہش ذہاہہق ذغہاہ۔ دیفم دہوہاہء

ہ)ہرکہم ذنہر اہدم رہظمہاہبہ، ڈہاہرٹ آہرٹ وٹین ڈیمہنسہ۔ ڈینہاہ(
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الہ  اہوہر ےکلہ ےکلہ  اجہے  دہا  ڈہاہل  ہےک لیتہ( ےک اسہھ الم ر 
اہس رہابتہن ںیم زمہد رسہوسہں ا  اہس ےک دعب رھپ  ہدہا اجہے 
ڈہوہب  اہزجہاہء لیت ںیم وخبہی  اہہک بس  اجہے  دہا  ڈہاہل  ہلیت 
ہاجہںیہ۔ ڈہان دنب رہےک رہابتہن وک دہو نی دہن دہوہپ ںیم 
اہاچہر ںیم اہک اسہھ نسہل  اہدہرہک ےک  ہرہےن دہا اجہےہ۔ اہر 
اہوہر یھب  اہاہدہت ںیم  اہس یک  وت  اجہے  ایہر رہای  اہاچہر یھب  ہا 

اجہا ےہہ۔ ہاہاضہہ وہ 

بّ� ہاہدہرہک ا ر�
اہوہر  ںی  اہاہر  اکلھچ  اہوہر  رہں  اہف  ر  دہو  وک  ہاہدہرہک 
ر  الم  کمن  اس  وھتہڑہا  دعب  ےک  اہس  دہںہ۔  وجہش  ںیم  ہاپہی 
اہوہر  ںی  اکہل  وت  اجہے  وہ  رنہم  بج  دہںہ۔  وجہش  ہوخہب 
وقہاہم  اہر  رہوہز  دہوہرسہے  المہںیہ۔  )ہاچہینہ(ہانب ر  وقہاہم  ا  ہینیچ 
دہوہابہرہہ حیحص رہںی دقہاہر  وقہاہم وک  اہدہرہک  ہال وہ اجہے وت عم 

دہس رہاہم ےس سی رہاہمہ۔ ہوخہرہاہک 
ںیم  رہنت  یسک  وک  وسہھٹ  وت  آہےک  ہن  رسیم  اہدہرہک  ہاہر 
ڑھچہےت  اپہی  رہوہزہاہہن  اہوہر  دہابہںی  ںیم  رہت  دمنہاہر  ر  ہرہھ 
دمہد  یک  اچہوق  ا  رھچہی  ر  اکہل  دعب  ےک  رہوہز  اہسي  ہرہںیہہ۔ 
اہوہر ذمہوکہرہہ رہق رپ رہہ ایہر  اہاہرہںی  ہےس لیھچ ر اکلھچ 
آہاجہا  ومہاہق  یھب  ےک  زمہاہوجہں  رہم  اہدہرہک  رہہ  ہرہںہ۔ 
ےہہ۔  وہہی  مک  ًاتبسن  اہری  یک  رہی  ںیم  اہس  ہک  ں  ویک  ہےہ 
وطبہر  ر  الم  ںیم  اپہی  ڈنھٹہے  ںیم  رہا  ومہم  ریشہہ  ا  ہرہہ 

ےہہ۔ اجہاتکس  ایک  اہامعہل  رشمہوہب  ہوخہش ذہاہہق 

اہامعہل ہاہدہرہک ا اقمہی 
ہرہوہن اہدہرہکہ:

اہوہر لیت  رہس ½ رٹیل اکہںی  ا  اہدہرہک  دمہد ےس  ہوُہرس یک 
اہوہر آہگ  ڈہاہںی  ہرسہوسہں اخہص ¼ رٹیل ںیم الم ر دہیچ ںیم 
رہہ  لیت  رہف  اہوہر  اجہے  لج  اپہی  بج  اکپہںی  وخہب  ہرپ 

اہاہر ںیہ۔ وت  ہاجہے 

ہوفہاہد
اہجہ، وقلہہ  دہرہدہ، وجہڑہوہں یک یتخسہ،  دہرہدہ، وجہڑہوہں ا  ہرہاہی 
اہس ا اقمہی اہامعہل وطبہر اہش دیفم ےہہ۔ ہزین ابہل رچ ںیم 

ہ)ہرکہہی رہوہزہاہہ اہلض آہن اہن�ہ�ہ یئم �ہ�ہ�ہ�ہہءہ(

ہاہرہرہدہی ہبعش رحتہکِ دہد رجہین
ہرکہم دیمحہاہہل رفظ اہب رکہرہی رحتہکِ دہد رجہین 
اہب  وہلي اہامہل  اہڈہلن  رتہم  ہک  ںیہ  دہےت  ہاہالطہع 
ہومٔہرہہ   WM �ہ�ہ�ہ�ہ�ہ/ AO وحبہاہہ  طخ  اہےن  ہدنلہن 

�ہ وجہن �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم رحتہر رہے ںیہہ:
اہوہر  رحتہکِ دہد  لبق  ےس  اہابملہرہک  رہاضمہن  ہ‘ہ‘�ہ�ہ 
وہاہے  رہے  اہدہاہیگ  وسہدص  یک  وہدہہ  ےک  ہوہفِ دہد 
 وضحہرہاہوہر وج  وہہی  ومہوہل  رہہت  یک  ہنیص 

ہیک دخہت ںیم شیپ وہہیہ۔
دہا  ہوضحہرہاہوہر ے ہی رہہت المہہظ رفہا ر 
ہیک ےہ ہک اہہل اعتہٰی بس نیص ےک اہومہاہل و وفنہس ںیم 

آہنیہ’ہ’ہ۔ ڈہاہےہ،  ہرہت 

ےہ اتگل  اس  اہاہن  یھب  احہمک  ا  رہش  ہاہس 
ےہ اتگل  اس  زہدہاہن  اہب  رپ  اہیہں  یہ  رھگ  ہرہ 

اھت انبہا  اھتہ،  اچنیس  وک  رھگ  اہس  ے  صخش  ہسج 
ےہ اتگل  اس  امہمہن  ںیم  رھگ  اہس  یہ  صخش  ہوہہ 

لکشم اہب  وھہان  ےہ   ، ا  دہاہی  یک  اہس  ہمغ 
ےہ اتگل  اس  آہاسہن  ھچک  بس  ہی  وت  وک  ہےنہک 

ا تبحم  ےہ  دہنم   ، ُاہاسہا  ےہ  ہپ  ہرفہت 
ےہ اتگل  اس  اطیشہن  یھب  الُم  ا  دہوہر  ہاہس 

ےہ دیقعہت  ریہی  ھچک   ، ےہ  اجہدہو  ا  نس  ہھچک 
ےہ اتگل  اس  رہآہن  ا  ب  رتہے  ظفل  ہرہ 

آہا ُاہرت  اھت  ںیم  دہل  وج  ںیم  رظن  یہ  ہیلہپ 
ےہ اتگل  اس  اہرہاہن  ےک  دہل  رہے  وہہ  ہاطہرہؔ 

ہ)ہاطہرہ دیجمہ۔Neu�Isenburg رجہینہ(

ہزہل
integrate آہپ  ہک  ےہ  بلطم  ا  اہس  وت  ے  ہوہہں 

ذمہب  ےک  آہپ  وہاہدہاہرہی  ےس  کلم  اہس  وہہےہ۔  ہںیہن 
اہوہر  تبحم  اہني  ےک  ذمہاہب  ے  ۃفیلخہاہحیس  ےہہ۔  ہصح  ہا 
ے  اہوہہں  یکہ۔  تحیصن  یھب  یک  آہے  شیپ  ےس  ہرہوہاہدہاہرہی 
نک  ےہ  رہآہا  ے  ميلعت  یک  تبحم  اہوہر  ایپہر  ذمہب  رہ  ہاہکہ: 
ہاہاسہوہں ے اہس ميلعت وک اگبہڑ دہا ےہہ۔ مہ ے رھتپہوہں ےس 
ہدج وت انبہی ےہ نک امہہرہے دہل رھتپہوہں یک رہح تخس 

اچہںیہ۔ ہںیہن وہہے 
 Claus Dalinghaus ری  ڈہیٹپ  ہرہشہےک 
اسہھ  ےک   Drہ. Stephan Siemer ہاہوہرہاہم ي اہے 
اہع  اسہھ  ےک  ربخ  ِاہی  یھب  وصتہر  ہوضحہرہاہوہرہیک 

رہےہ ںیہہ۔ ہوہہی سج ںیم وضحہرہاہوہرہدہا رہوہا 
 Osnabrücker ہابہر ا ہوہرسہے  د ہاہک 
ںیم  اہاہت  یک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  �ہ؍ہوجہن  اہین  ے   Zeitung

دہےت وہہے اھکلہ: اہاتہح یک ربخ  ہ‘ہدجہتیب اہاقہدہرہ’ ےک 
ے  امجہت  ملسم  اہک  ںیم   Niedersachsen
دج  اہس  یک  امجہت  ملسم  اہدمہہی  ایکہ۔  اہاتہح  ا  دج  ہیئ 
ےک  وخہی  دبنگہےہہ۔  اہک  اہوہر  انیمہر  دنلب  �ہہرٹ  دہو  ہےک 
رہزہا  رسہرہاہہ  رہوہاحہی  ےک  امجہت اہدمہہی  رپ  ومہع  ہاہس 
ںیم  رھب  رجہین  وہہےہ۔  اہل  یھب  اہب  اہدم  ہرسمہوہر 
ںیہہ۔  ربہاہن  �ہ�ہہزہہاہر  اہوہر  �ہ�ہہاسمہد  یک  امجہت  ہاہس 
اسمہد  یک  اہن  ںیم  وہہ  ےک   Niedersachsen
ہوہر  ا  Hannover, Osnabrück, Stade

Bremen ںیم ومہوجہد ںیہہ۔
ہاہدمہہی ملسم امجہت اہےن آہپ وک اہک اہالہی میظنت يتھجمس 
اہس امجہت یک دنہہوہاتہن ںیم اینبہد  �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم  ہےہہ۔ ہنس 
ڈہیٹپ رئیم ے  Vechtaہرہش ےک  رپ  ومہع  اہس  ہرہیھ یئگہ۔ 
آہے ےس  اہوہر اشکہدہی ےس شیپ  رہوہاہدہاہرہی  اہرتہاہمہ،  ہاہک ہک 
اہن  اہی رہح  اہوہر بس  دہوہر ےئ اجہےت ںیہ  ہامتہم ابصعتہت 
 Osnabrücker اہابہر  )ہہی  ںیہہ۔  ےت  رہہ  اہےھ  ہےس 
اہوہر  ےہ  اہابہر  وہاہا  ے  وہ  اہع  رہوہزہاہہن   Zeitung

وہہا ےہہ۔ہ( اہع  �ہ�ہ�ہ,�ہ�ہ,�ہ یک دعہاہد ںیم 
) �ہ�ہ�ہ�ہہء  �ہ�ہہربمتس  اہرٹہلنش  اہلض  اہز  ہ)ہاہوخہذ 

�ہ�ہ اہز ہحفص  اہاتہح کت  اہاقہدہر ریم ےس  ہہيقبہ: دج تیب 

اہوکہلہ/ ایشیشہںہ،  یک  الہکٹ  وہایہںہ،  ہوہہویہکھت 
پ�ٹ رفہاہی  ی�� ر� اہوہر وہہویہکھت یک  کحپ�ر 

�ٹ�ی�ن �وہل دمہر 
ن ھ�

ت ی� ہا�
ہاہدہوہاہت اہرہٹی ےس انہبس تمیق رپ مہ ےس رہد ےت 
)�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہ( رپ اغیپہم  اہپ  وہاہس  ہںیہہ۔ وشمہرہہ 

اخہںہ( اہدم  ذہرہہع احہل رہےت ںیہہ۔ہ)ہرہاہا دی  ہےک 

ہایعمہرہی وہہویہکھت اہدہوہاہت
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ےس  رہوہں  وجہاہں  بیصن  وخہش  اہن  ےھ  دہت  ہ‘ہ‘ہرسِ 
آہدہاہب ےس  اہوہر رہے ےک  ہرسہوہاہر ںیہن وج ےنیج ےک رہےن 
ہوہاہف ںیہہ۔ ریہا قل وت اہس ولظمہم اہرثہت ےس ےہ سج 

اہرعہ؏ ہوک وقبہل 
اہد اہدہا  یک  رہے  ہن  اہدہ،  اہدہا  یک  ہےنیج 

رتہامجہی  یک  ےقبط  زہابہن  ےب  اہس  ںیم  وہت  اہس  ہانچہہچ 
ہرہا اچہات وہہں وج اہس دہرہایہی تیفیک ےس زگہر رہاہ ےہ وج 
آہزہا  اہوہر ربص  دہہ  زہاہدہہ فیلکت  دہوہوہں ےس  زہدہی  اہوہر  ہومہت 
ےسج  ےہ  رہف  یک  ےقبط  اہس  اہاہرہہ  ریہا  امیبہرہیہ!  ینعی  ہےہہ، 

وسہاہ۔ رہاھ ےہ تحص ےک  دہے  اہہل ے  ہبس ھچک 
وج  ربھگہاہا  ںیہن  ابہلک  ےس  فیلکت  امسجہی  اہس  ہںیم 
اہرہای ا  ا  اہک وہی  اہرپسہن یک رہف  ہاہزہۂ الہت ےہہ۔ 
دہاہے ےک ےئل اہیف ےہ نک  اہس ےس اجہت  ہاہک اہنشک 
رہے  ایہدہت  وج  ںیہن  الہج  وکہی  ا  اہذہت  رہوہاحہی  ہاہس 
یک  دہاہم اہرمہض  اہک  ےہہ۔  رہیت  یتچنہپ  لسل  ےس  ہوہاہولہں 
ےہہ،  آہان  ےس  ذہت  یک  دہوہا  ا  دہرہِد  اہس  وج  ےس  ہتیثیح 
اہنشک رہض ےک  اہرہای ےک  اہس ےجیتن رپ اچنہپ وہہں ہک  ہںیم 
ہاجبہے زمہاہج رُپہی رہے وہاہولہں ےک اگلہے اجہںی وت رہض 

آہاجہےہ’ہ’ہ۔ ہوک تہ دل وکسہن 
اہس  اہر آہپ  ہ‘ہ‘ہانس ےہ اہہت آہدہی یک ہی اچہپہن ےہ ہک 
دہوہا  آہزہومہدہہ  وکہی  وہہ  وت  امیبہرہی ےہ  الفہں  ہےس ںیہک ہک ےھ 
ہہن اتبہےہ۔ اہیگت ا ہی تخس ایعمہر حیحص میلست ر ایہاجہے وت 
دنبہہ  ا  اہہل  وکہی  ےک  ڈہاہرٹہوہں  وسہاہے  ںیم  کلم  ہامہہرہے 
وھجہٹ  وت  آہے  ہن  نیقی  ےلکنہ۔  ہن  قحت  ا  الہکہے  ہاہہت 
رھپ  ےہہ۔  وہہایگ  زہاہم  ےھ  ہک  دہےی  ہہک  ےس  یسک  ہومہٹ 
ریقفہی  اہوہر  ےلکٹچ  اخہدہاہی  ےخسنہ،  رجمہب  ےسیک  ےسیک  ہدہےیھ 
اہابہب  اہوہاقہت  ضعب  ںیہہ۔  اجہے  اتبہے  وک  آہپ  ہوٹہےک 
ےک  اہن  ںیم  ہک  ںیہ  وہہے  آہزہرہدہہ  تہ  ےس  ابہت  ہاہس 
ہن  ریپہا  لمع  رپ  اہن  احہاہہک  رہاہ۔  ںیہن  لمع  رپ  ہوشمہرہوہں 

وہاہد ببس ہی ےہ ہک ںیم ںیہن اچہات ہک ریہا وخہن  ہوہہے ا 
وہہ’ہ’ہ۔ رپ  رہدہن  یک  دہوہت  زہز  ہیسک 

اہم  ےک  وہاہولہں  رہے  رپہی  زمہاہج  اہن  ہ‘ہ‘ہرسِہرہہت 
ںیہہ۔  رہے  وجتہز  دہوہا  ہن  ںیہ  رہے  صیخشت  رہض  وج  ہںیہ 
دہرہاہل  وہہ رسکنم زمہاہج ںیہہ۔  اہس ا ہی بلطم ںیہن ہک  ہرگم 
زنہدہک  ےک  سج  ےہ  ےس  رکف  دمہرہۂ  اہس  قل  ا  ہاہن 
ےک  دیقعہے  آہزہاہر  مکش  اہس  ہی  ےہہ۔  رتہب  ےس  الہج  ہرپہزی 
و ومہد ںیہ ہک اھہا انتج اکیھپ اھٹیس وہہا تحص ےک ےئل  ہغلبم 

وہہاہ’ہ’ہ۔ دیفم  یہ  ہاہانت 
ٹب  ںیم  رہوہوہہں  دہو  تحص  دمہہرہدہاہِن  ےک  لیبق  ہ‘ہ‘ہاہس 
ہاجہے ںیہہ۔ اہک وہہ ذغہا رہدیسہہ زبہرہگ وج اھہے ےس الہج 
اہوہر اھہے دہوہوہں ےس  ہرہے ںیہہ۔ دہوہرسہے وہہ وج الہج 
اہس رپ اعطق ًہبجعت ںیہن وہہا  ہرپہزی وجتہز رفہاہے ںیہہ۔ہےھ 
ہہک امہہرہے کلم ںیم ڑپہے ےھ ولہگ وخہی شچیپ ا الہج 
آہا  رپ  ابہت  اہس  ہڈنہے وعتہذہوہں ےس رہے ںیہہ۔ ہصغ 

اجہے ںیہہ’ہ’ہ۔ اہےھ وہ  وہاہیع  وہہ  ہےہ ہک 
ےک  نج  ںیہ  یھب  وہاہے  رہے  ایہدہت  اہےس  ہ‘ہ‘ہھچک 
رجہم  نیگنس  اہک  امیبہرہی  ہک  ےہ  وہہا  اہرہ  ےس  رُپہش  ہاہدہاہِز 
رپ  شیتفت  یک  اہس  ومبہبج  ےک  دہاہت  آہامہی  یسک  اہوہر  ہےہ 
وہاب يليھپ  اہولہزنہا یک  ہاہومہر ےئ ےئ ںیہہ۔ ےلھچپ اسہل بج 
اہک اسمہہے وج یھبک  ہاہوہر ںیم یھب اہِب رفہاہش وہہایگ وت 
الہت ںیم ہ سفنِ سیفن رشتہف  ہن ےھتہ، رمکہۂ  ہےتک یھب 
ابہآہر  رہےہہ۔  رہے  رہرجہح  رہد  رہد  وخہب  اہوہر  ہاہے 
اہدہاہز  دہاہرہاہہن  رہاہز  رہےک  رہب  ےک  اہن  ریہے  ہنم  ہاہان 
قح  ا  وپہےن  ےک  نج  ےئ  وسہاہاہت  یج  اہےس  ھچک  ہںیم 
وک  یسک  الہوہہ  ےک  ریکن  رکنم  اہوہر  ویبہی  ںیم  رہاہے  اہزیچ  ہریہی 

اتچنہپہ’ہ’ہ۔ ہںیہن 
اہن  المہؤہںہ۔  وک  آہپ  ےس  رہمہابہن  اہوہر  اہک  ہ‘ہ‘ہآہےیہ، 
دہےتھ  وہرہت  ریہی  ےہہ۔  فلتخم  دقہرہے  کینکت  ہیک 

ا  اہن  ےہہ۔  وکہآہا  ہنم  ہجیلک  ہک  ںیہ  وہہے  رہہاہاسہں  اہےس  ہیہ 

وہہے  دہاہل  اٹھکٹھکہے  ریغب  ںیم  رمکہے  ہک  ےہ  ہومعمہل 

امیتہرہدہاہرہوہں  ریغب  دہے  وجہاہب  ا  الہم  ریہے  اہوہر  ہںیہ 

وہہی  اجہے ںیہہ۔ رھپ رسھک رسھپ  اپہس وجنپہں ےک ل  ہےک 

ہےہہ۔ اہہت یھبک یھبک وکہی اہات وہہا رقہہ ےھ یھب انسہی دہے 

ًالثمہ؛ ےہہ۔  ہاجہا 

رہاہت اھبہرہی وہہی ےہہ’ہ’ہ۔  دہےئہ، رعمجہاہت یک  ہ‘ہ‘ہدصہہ 

اہرتہاجہا ےہہ؟ہ’ہ’ہ۔ہ‘ہ‘ہآہدہی اچہپہن ےتیل ںیہہ؟ہ’ہ’ ہ‘ہ‘ہاپہی قلح ےس 

اہوہر  ےہ  اجہا  زگہر  ےس  رس  اپہی  ر  نس  ہی  اجہےیہ۔  ہنیقی 

ںیہن  وہرہت  ریہی  امیتہرہدہاہر  وخہد  رہفہ،  اہک  رہاہ  وت  ہںیم 

دہہع ںیم ے  دہو  اہک  دہوہرہاہن  ہاچہپہن ےتہ۔ہرسہوہویہں ےک 

اچہاہ ہک  وہاہس رعہض رہا  و  وہہش  اقبہیم  دہے ر  دہل  ہوخہد 

دہوہاہؤہں  ہںیم لضفبِ اعتہٰی اچہق و وچہدنب وہہںہ۔ رہف دیچیپہہ 

اہدہاہزہِی  دہت  اقہِل  وک  ےلئسم  اہس  وہہ  رگم  وہہںہ۔  التبم  ہںیم 

رہھ  اہیل وہہوٹہں رپ  اہین اہشہدہت یک  اہوہر  ہرہض ںیہن ےتھ 

اہاہرہہ رہے ںیہہ۔ ریہے اہالہِن  ہر ےھ اخہومہش رہےن ا 

ریہی  وک  امیتہرہدہاہرہوہں  ےس  رتہدہد  زہوہر  رپ  یک  اہن  اہوہر  ہتحص 

وس  اخبہر  اہر  یھب  ویہں  ےہہ۔  اتگل  وہہے  ہبش  رپ  تحص  ہدہاہی 

وہہں  اتگل  ےنکب  ذہہاہن  ںیم  وت  اجہے  وہ  اہوہرپ  ےس  ہڈہرہی 

ڈہاہےت  ر  ھجمس  وہتی  رہےتہدہاہر  اہوہر  انگہہ  اہابہِل  مگيبہ،  ہےسج 

کت  اہیھب  ںیم  ںیہہ۔  اجہے  مہس  ر  ھجمس  ڈہاہٹ  ےچب  اہوہر  ہںیہ 

ہہلصیف ںیہن ر اتکسہہک ہی رضحہت زمہاہج رپہی رہے آہے ںیہ 

وسحمہس  وہاہیع  ںیم  دعب  ےک  اجہے  ےک  اہن  دہےنہ۔  رپہاس  ہا 

رہاہ ےہہ۔ اسہس ےتیل  اہب لچ الچہؤ گل  ہرہا وہہں ہک سب 

ذہرہا  آہاجہےہ۔  ہن  یکچہ  رہوہاہیت  ہک  ےہ  رہات  اگل  دہڑہا  ہوہہے 

ےہ  ہنیسپ  آہرہی  اہد  ہک  ےہ  وہہا  ایہل  وت  ےہ  یتگل  ہرہی 

اتھٹیب  ُاہھ  ر  ڑہہڑبہا  وت  ےہ  وہہی  احبہل  وھتہڑہی  تعیبط  ہاہوہر 

وہہ’ہ’ہ۔ ہن  اھبنسہا  ںیہک  ہک  ہوہہں 

ہڑپہے ر امیبہر
ہ)ہاتہق اہدم ویہیف یک اتہبہ‘ہرچہاہغ ےلتہ’ ےس دنچ ےلکٹچہ(
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وہا رہی ہلسلس اب  و  ہاہک صلخم 

ابہںي اہرفہوہز  اہامہن  اہدمہاہدہاہرہنٰ دصہیق اہب یک  ہرکہم دم 

ہاہین اہکہی
ہاہین زہابہی

ہطس متفہ

رہاہہع ہدہع الہت 
دعب  رہوہز  دنچ  ےک  وہہے  نکمتم  رپ  الہت  ہبص 
ںیم  رکہرہی  رپہاہویہٹ  دہرت  ے  ۃفیلخہاہحیس اہرہاہعؒ  ہرضحہت 
ڈہکس  اہرگہزہی  ےس  ںیم  نج  رفہاہے  اقہم  ڈہکس  ہاچہر 
اجہہع اہدمہہی  اہاتہد  اہدمہی اہب  اہہل  ہےک ےیل رکہم بيبح 
اہیہ اہب  ڈہکس ےک ےیل رکہم ومہولہی لض  ہرہوبہہہ، رعہی 
دم  ومہولہی  ےیلہرکہم  ےک  ڈہکس  ی�ن  �

ی�ش �
اہڈہو�ن رہوہمہ،  ہری 

اخہاسہر  ہکبج  اہڈہوہايش  غلبم  اسہق  اہاصہرہی  اہب  ہدی 
اہرہاہد اھت ہک  ا  رفہاہاہ۔ وضحہؒر  اہاچہرہج رقمہر  ہوک ہلگنب ڈہکس ا 
وضحہؒر  رپ  نج  ےھہاجہںی  ںیم  ہلگنب  یھب  وجہاہابہت  ےک  ہوطخہط 
ہوخہد دہطخ رفہاہںی ےہ۔ اخہاسہرہحبص ےس اہم کت وپہرہا وہت 
اہن ےک  اہوہر  زہابہن ےک وطخہط ےک رتہاہم  ہاہیہں اہم رہاہ۔ ہلگنب 
ڈہاہک  ذہہ نيغلبم یک  اہوہاقہت ےک ےیل ریہے  ابہی  ہوجہاہابہتہ، 
وج  رہوہزہاہہن  اھتہ۔  انبہا  الہہ  ا  ڈہاہک  یک  مسق  اخہص  ضعب  ہاہوہر 
الہہ  ا  اہن بس  آہے ےھت  ہوطخہط وضحہر یک دخہت ںیم 
رہوہز  ُاہس  اتچب  وہت  رہوہز  سج  اہوہر  اھت  رہوہرہی  انبہا  رہوہز  ہاہی 
دہےن وہہےہ۔ دہرت ںیم  ڈہرہاہٹ رہےک  وجہاہابہت  ہاہرگہزہی 

رشتہف  دنلہن  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ۃفیلخہاہحیس اہرہاہعؒ  ہرضحہت 
اہوہر  رہاہ  اجہرہی  اہم  امہہرہا  اہس ےک دعب ھچک رعہہ  وت  ہے ےئ 
دہا  جیھب  وہاہس  اہرہاہد  و  اہالہح  اظنہرہت  ےھ  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء 
ہایگہ۔ اہس ےک دعب ریہی رقتہرہی وطبہر رہی ملہج رہش ںیم یک 
ملہج  وجہدہرہاہے  ےہہ۔  الہہ  وخہوصہرہت  تہ  ملہج  ہیئگہ۔ 
ینعی  الہہ  اہپہڑہی  دعب  ےک  اہس  ےہہ۔  وہاہع  انکہرہے  ہےک 
ہرہاہوہڈنہی ا الہہ رشہوہع وہہا اھتہ۔ رضحہت حیسم ومہوہدہملہج 

اہرہیخ دج  رپہاہی  امہہرہی  ہرشتہف اہے ےھتہ۔ ملہج رہش ںیم 

اہدہن اہب  ہرعہوہف زبہرہگ احصہی رضحہت ومہولہی رہاہہن 

رتہم  ےکہرہب  رہش  ملہج  یھتہ۔  وسنمہب  رہف  یک  �ب�ہلمیؓ 

وہاہع  اہدمہاہب یک پچ وبہرہڈ رٹکیفہی  ہاہزبہاہدہہ رہزہا رینم 

دہاھہیہ۔  رٹکیفہی  وک  اخہاسہر  ے  اہب  ایہں  رتہم  ہیھتہ۔ 

اہاسہن ےھتہ۔  اہوہر وخہش ابہش  ہتہ کین عبطہ، سن ھکمہ، زبہرہگ 

اپہس رضحہت حیسم ومہوہدؑ ےکہضعب  ہرتہم ایہں اہب ےک 

ویبہی وچبہں وک  اہوہہں ے ےھہاہوہر ریہے  ہربہاہت ےھتہ۔ 

ںیم  اہن  ہک  ےہ  اہد  ےھ  ےھتہ۔  دہاھہے  ربہاہت  ہی  ہیھب 

ےک  وہاہدہہہ’ہ’  یک  ‘ہ‘ہومحمہد  رپ  سج  یھت  یھب  دہیچ  وہہ  یک  ہلت 

ہاہافہظ دنکہہ ےھتہ۔ اہس دہیچ یک اخہص ابہت ہی یھت ہک اہس ںیم 

ےھتہ۔  اکپہے  اچہوہل  ےھٹيم  ے  اجہؓن  اہاہں  رضحہت  رہوہز  ہاہک 

دمہیل  وہاہب  رضحہت  ںیم  دعب  نک  ےھت  وھتہڑہے  ہاچہوہل 

اچہوہل  وھتہڑہے  ےھتہوت  آہے  ےن  ےس  وضحہرؑ  اہب  ہاخہؓن 

اہس  دہرگہامہمہوہں وک یھب  زہاہدہہ وہہےئ ےھتہ۔ دعب ںیم  ہاہیف 

اھتہ۔ ابہرہ وجھبہاہا ایگ  ہںیم ےس اھہا 

اہالہم آہابہد  ےھ  ےئل  ےک  رہاضمہن  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ہاہرپہل 

اہؤہں  اہک  ےک  الہہ  اہپہڑہی  دہوہر  لیم  �ہ�ہ�ہ�ہ�ہ  ہےس 

اہوہر  لگنج  وہاہہں  ایگ  وجھبہاہا  اہجہں  ےھ  ایگہ۔  وجھبہاہدہا  ہںیم 

اہدمہویہں  ھچک  وہہے  آہے  ےس  ريمشک  اہوہر  اھت  الہہ  ہاہپہڑہی 

ںیم  وجہن  دعب  دہوہں  یھتہ۔ہدنچ  امجہت  ی  وھچہیٹ  لمتشم  ہرپ 

اہوہر ںیم رہوبہہ یک ےب امہر اہدہوہں  ہریہا ابتہدہہ ہلگنب دہش وہہایگ 

وہہایگہ۔ رہوہاہہن  ہلگنب  ےئل  ہوک 

اہدہں ہرضحہت ۃفیلخہاہحیس اہرہاہعؒ یک 

ۃفیلخہاہحیس اہرہاہعؒ  اہب  اہدم  اطہرہ  رہزہا  ہدیسہاہرضحہت 
رہوہز دعب اخہاسہر  ہےک دنسم الہت رپ نکمتم وہہے ےک دنچ 
ہذہاہی المہاقہت رپ احہر وہہا وت وضحہرؒ ے رفہاہا ہک آہپ یک تحص 
ہاہین رہاہب ویکہں ےہہ؟ اہس ےک دعب ڈہاہک ںیم اخہاسہر ےک 
ے  وضحہرؒ  وت  وہہے  شیپ  دہوہا  وہہوی  وجتہز  رہاہے  ہوکہاہف 
وہہ  ہک  ںیہک  ےس  اہدمہاہدہاہرہنٰ  ہک  رفہاہا  ےس  اہرہن  ہہقلعتم 
وہہ وت  دہا ہک  آہدہی ے ہہک  ُاہس رشہف  ہدہوہدہھ ایپ رہےہ۔ 
رہں  ےس  اہکہں  رہچ  ےئل  ےک  دہوہدہھ  ےہ  ہوہاہفِ زہدہی 
ےس  اہب  رکہرہی  رپہاہویہٹ  ے  وضحہرؒ  ر  نس  ہی  ہےہ۔ 
انچہہچ  دہںہ۔  ر  اہاظہم  ا  دہوہدہھ  ےکہےئل  اہدمہاہدہاہرہنٰ  ہرفہاہا 
ول  اہک  رہوہزہاہہن  ےس  ںیم  دہوہدہھ  ےک  اہویہں  یک  ہوضحہؒر 
یھب  الہوہہ  ےک  اہس  اہزجہاہءہ۔  اہہل اہنس  ہاہہ  ر

ن
فحب� رہاہہ،  اتلم  ہدہوہدہھ 

وت  دہےت  وجھبہا  اچہوہل  وضحہرؒ  دہہع  ضعب  ںیم  ومہم  ےک  ہاچہوہل 
ہضعب دہہع َاہوہر احہفہ۔ �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم ویہےک ہسلج اسہاہہن ےک 
وضحہرہاہوہؒر  وت  اگل  آہے  وہاہس  دہش  ہلگنب  اخہاسہر  بج  ہدعب 
ریہے  دعتمہدہاحہف  ےس  رہف  یک  رتہہ  اہہب  مگيب  ہاہوہر 

اہدمہہل مث اہدمہہلہ۔ ہاہوہر ریہی ویبہی ےک ےئل اطع وہہےہ، 

اہد اہک ابمہرہک  ہرہوبہہ یک 

اہہ لبق ریہےہویبہی  ابتہدہہ ےس دنچ  دہش  ہریہےہہلگنب 
اہےن زہزہوہں  اہاجہزہت ےس  اہہ ےک ےئل وضحہر یک  ہےچب دنچ 
بس  مہ  ےلہپ  ےس  اہس  ےھتہ۔  ےئ  دہش  ہلگنب  ےن  ہےس 
وہاہب  رضحہت  اہزبہاہدہی  یک  حیسم ومہوہؑد  رضحہت  ہے 
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ایکہ۔ہمہ  احہل  رشہف  ا  المہاقہت  ےس  اہہبؓ  مگيب  ہاہةہاہظيف 
’ہ’ہاحہر  رہاہم  دہت  وکہيھہ‘ہ‘  یک  آہپؓ  ر  ے  اہاجہزہت  ہیگش 
ںیھتہ۔  ايٹيبہں  نی  اہوہر  ےٹ  دہو  ریہے  وہت  اہس  ہوہہےہ۔ 
ےس  اہہبؓ  مگيب  اہةہاہظيف  وہاہب  رضحہت  ے  ویبہی  ہریہی 
ر  ي  اس  وھتہڑہا  ےس  ںیم  اپہی  الگہس  اہک  ہک  یک  ہدہرہوخہاہت 
ہابہی اپہی ںی دہں اہہک وطبہر ربہک مہ بس ںيئپہ۔ انچہہچ 
اہوہر  اہاس یہ ایکہ۔ ابہی اپہی مہ دہوہوہں  ہرضحہت مگيب اہہبؓ ے 
ہامہہرہے وچبہں ے وھتہڑہا وھتہڑہا رہےک ایپہ۔ رضحہت حیسم ومہوہؑد 
المہاقہت  ےس  یٹ  یک  آہپؑ  نک  اپہاہ۔  ںیہن  ے  مہ  زہاہہن  ہا 
ںیم  یکہ،  ابہت  یھب  ےس  ےہھجم  آہؓپ  ر  رہہ  ںیم  رپہدہہ  ہیکہ، 
اہوہہں ے یھب ےھ دہا رہے  دہرہوخہاہت یک وت  ہے دہا یک 
امہہرہے وچبہں وک ایگہرہہ  آہؓپ ے  اہد ےہ ہک  رفہاہاہ۔ ںی  ہا 

اہدمہہلہ۔ رفہاہے ےھتہ،  ہرہوہے ہف ےک وطہر رپ اطع 
ر  وھچہڑ  وک  اہدمہت  رہز  ہگج  یک  تبحم  یہ  تہ  ہابہآہر 
ہہلگنب دہش ےک ےئل رہوہاہہن وہ ے ا وہت رہب آہایگ اہوہر ہی 
رہوبہہ ےسہرہاہی  وہاہہع اھتہ۔  دہہ  زہدہی ا تہ فیلکت  ہریہی 
چنہپ  ڈہاہہک  ریخبہت  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  اہتس  �ہ�ہ  ےس  وہاہہں  ہاہوہر 
اہدمہرگہںیم وہہا وجہتہ  ہایگہ۔ اہیہں ےنچنہپ ےک دعب ریہا رقتہر 
ُکھل�ن�ا  ابتہدہہ  ریہا  اہزہاہں  دعب  یھتہ۔  امجہت  اہوہرہڑبہی  ہاہیھ 
ہامجہت ںیم ر دہا ایگہ۔ ُکھل�ن�ا ڈہوہژہل )divisionalہ( 
�ہ�ہ وہرب �ہ�ہ�ہ�ہہء  اہہؤہس یھب اھتہانچہہچ  ہرہش اھتہ۔ اہیہں رہی 
اہوہرہتہ دل  ُکھل�ن�ا چنہپ ایگ  ہوکہاخہاسہر ویبہی وچبہں تیمس 
ہاہابہب امجہت ےک اسہھ ل ر وپہرہے زہوہرہےس اہم رشہوہع 

اہدمہہلہ۔ ہرہدہاہ، 
ہرضحہت ۃفیلخہاہحیس اہرہاہعؒ ے �ہ�ہہوجہن �ہ�ہ�ہ�ہہء وک ابمہہل 
امہہرہے دخہاہم ے لنش ڈيہہوکہاہرہر یک  اھتہ۔  رفہاہا  اہالہن  ہا 
اھت  ایک  میسقت  ںیم  دعہاہد  اہیف  جنلیچ  ا  ابمہہل  ںیم  ہرہامہی 
بج  یھتہ۔  رہیھ  ر  اہایہر  اخہومہی  ے  رہاہم  املعہے  ہنک 
ا  جنلیچ  ےک  اقہدہاہویہں  ہک  ایک  گنت  وک  املعہء  ے  ہولہوہں 
یک املعہءہرہاہم  ےک  رہش  ہک  الچ  ہتپ  رہوہز  اہک  وت  دہں  ہوجہاہب 
اہب  ومہولہی  دصہر  ےک  سل   Imam Parishad
امہہرہے  ںیم  ہب  ےک  ہعمج  ںیم  دج  ڑبہی  ےس  بس  ہے 
ذہر ایکہ۔ جنلیچ ا ھچک ہصح ڑپہھ ر یھب انسہا  ہابمہہل ےکہجنلیچ ا 

جنلیچ  ہی  ے  اقہدہاہویہں  ہک  ایک  اہاہہر  ا  اہرہاہيگ  تہ  ہاہوہر 
ے  امنہزہی  اہک  ےہہ۔  یک  اتسگہی  ڑبہی  رہےکہتہ  ہاہع 
اہن ا جنلیچ وبقہل رہںیہ!  ہاہھ ر اہک ہک ومہاہا اہبہ!ہآہپ 
اجہؤہ! ںیہمت ہتپ  ‘ہھٹ  اہوہر اہک  دہا  ڈہاہٹ  ہبي اہب ے 
وہاہی وشہرہش  اہس وہاہہع ےک دعب ابمہہل  ہےہ ایک ہہک رہےہ وہہ!ہ’ 
ہآہہت آہہت متخ وہہیئگہ۔ اہوہرہمہ امجہت یک دص اسہہ وجہیل یک 

ہایہرہی رہے ےگلہ۔
رہاہت ڑبہے  اہک  ُکھل�ن�اہے  اہاہدمہہی  ہاقمہی سل دخہاہم 
ہومہے رحہوہف ںیم اہک وپہرٹ )posterہ(ہرہش یک تہ ی 
اہرہ وہہےئ ںیہہ۔  ‘ہ‘ہاہاہم دہمہی  اگلہےہےئہہک  ہدہویہاہرہوہں رپ 
اہس ےک  آہںیہ’ہ’ہ۔  امہہرہےOffice ںیم  ہولعمہاہت ےئليک 
امہہرہے  ولہگ  ےس  تہ  رصع  رہظہو  امنہز  اہز  دعب  رہوہزہاہہن  ہدعب 
وسہاہاہت  آہا  اہوہر وج یھب  آہا رشہوہع وہہےئ  اہہؤہس ںیم  ہنشم 
ہرشہوہع ر دہاتہ۔ مہ ولہوہں وک غیلبت قح اچنہپہےہاہوہر رٹہرچ میسقت 

رہےہہ۔ ہرہے 
اہدمہہی یک دص اسہہ وجہیل  اہرہچ�ہ�ہ�ہ�ہہء وکہامجہت  �ہ�ہ 
رہق  اہدہاہر  اطمہق  ےک  احہاہت  اہوہر  وتہقی  اہین  ے  ہمہ 
ےہنج  دقعنمہوہ  ےسلج  ںیم  امجہوتہں  ڑبہی  امتہم  ہرپہانہیہ۔ 
ےئ  وپھچہاہے  اہہ  رپہدہوہت  اہرہڈہز  ےس  ڈہاہہک  ےئل  ہےک 
دعب  وک  اہرہچ  �ہ�ہ  ہسلج  رہزہی  ا  ڈہوہژہن  امہہرہے  ہےھتہ۔ 
رہشہےک  ںیم  اہس  وہہاہ،  یہ  ںیم  اہہؤہس  نشم  امہہرہے  ہدہوہرہپ 
دہوہت  یک  آہے  وک  دہوہوتہں  زہرِہغیلبت  اہوہر  زعمہزہن  ےس  ہتہ 
اہس ومہع رپ  اہز امجہت آہے یھبہ۔  �ہ�ہ�ہ�ہ�ہ ریغ  اہوہر  ہدہی 
ےیل  ےک  ےنہک  وکہھچک  دہوہوتہں  ضعب  رھپ  یک  رقتہر  ے  ہںیم 
وپہرہے  اسہل  ہالہاہ۔ ضعب امہمہوہں ےہیھب امجہت ےک وس 
بتک  امجہیت  وک  دہوہوتہں  بس  دہیہ۔  ابہد  ابمہرہک  رپ  ہوہہے 
امہہرہی  ایکہایگہ۔  شیپ  ںیم  وہرہت  یک  ٹکيپ  دمعہہ  ٹیس  ہا 
نک  کت  اہجہں  اہدمہیہ۔  ےس  وھتہڑہے  امجہتہ،  ی  ہوھچہیٹ 
ےئليک  ومہع  اہس  اخہاسہرہے  یکہ۔  تنحم  تہ  ے  بس  ہاھت 
ومہوہدہ’ہ’  حیسم  دصہاہت  ےس  ُرہو  یک  ہ‘ہ‘ہرہآہن و دہث 
اہاجہزہت ےس  اہک ومضمہن ایہر رہےک رہز یک  ہےک ونعہاہن رپ 
ۃفیلخہاہحیس اہرہاہعؒ  رضحہت  اھتہ۔  ایک  اہع  ںیم  لکش  یک  ہاتہہچب 
دہںہ۔  دہاہںی  تہ  اہوہر  رسہاہاہ  وک  وکہوشہں  امتہم  امہہرہی  ہے 

ےئليک  دہا  ںیم  دخہت  یک  وضحہر  ےلہپ  ےس  اہم  ہاخہاسہرہہشیمہ 
رہاہہ۔ رہوپہرہٹ یھب وجھبہاہا  رپ  اہم لم وہہے  ہاتھ ےہہ۔ 

اجہا  رپ  دہوہرہے  ںیم  اہالہع  ےک  اسہھ  ےک  ُکھل�ن�ا  ہںیم 
ےک  الہہ  وہہںیہ۔ہًالثم  احہل  اہایہایبہں  ی  تہ  اہوہر  ہرہاہ 
ںیم  ُکھل�ن�ا  اہب  اہم  اہہ  ومہولہی  رعہوہف  ڑبہے  ہاہک 
رہےہہ۔  رہاہت  اہک  وہہیہ،  المہاقہت  اسہھ  ریہے  ہآہےہ۔ 
ںی  ےئہ۔  وہ  ایہر  رپ  رہے  تعیب  دعب  وگتفگہےک  ہیلیصفت 
ہے اہک ہک آہج اتہںي ے اجہںیہ، ڑپہںیہ، وغہر رہں رھپ 
رہات  رصمہوہف  وت  ںی  ہک  اہک  ے  ومہوہف  رہںہ۔  ہتعیب 
ا  دمہرہہ  َاہوہر  اہک  وہہںہ،  ڑپہاہا  دمہرہہ ںیم  اہک  ہوہہںہ۔ 
ومہع  ا  آہے  بک  دہوہابہرہہ  ہک  ںیہن  ہتپ  وہہںہ۔  یھب  ہرگہاہن 
ےس  تعیب  اہر  وہرہہن  ںی  ے  تعیب  یہ  آہج  آہپ  ہےلمہ۔ 
ُاہن یک  انچہہچ  وہہں ےہ۔  ذہہ دہاہر  آہپ  وت  آہیئگ  ومہت  ہےلہپ 
وہہ  �ہ�ہ�ہ�ہہء وک تعیب رہےک  اہتس  �ہ�ہ  ہتعیب ے ی یئگہ۔ 

اہؤہں رشتہف ے ےئہ۔ ہوہاہس 
ہک  یک  وکہش  یک  رہے  وہہایہر  ُاہںیہن  بج  ے  ہںی 
آہپ  اہم اہب رکسمہا ر ےنہک ےگل ہک  اہہ  ہاخمہتف وہہی وت 
ے  دہںیھ  آہپ  اہ،  اجہؤہں  اہؤہں  اہےن  ںی  ےہر  ہوک 
اہاسہنہ،  اہبہدہر  اہوہر  ڈہر  تہ  ےہہ۔ہومہوہف  وہہا  ایک  ہہک 
ںیم  الہہ  اسہرہے  ےھتہ۔  وہوجہد  اہع اہانہس  اہوہر  ہدہاہت دہاہر 
وہہ ومہوہف ےک اپہس آہاجہا  ہیسک وک وکہی لکشم شیپ آہی وت 
اہاخہب  ےک  اہیلب  وقہی  ہک  یتح  رہںہ۔  ل  ہلئسم  ریہا  ہہک 
آہر  رھگ  ےک  اہب  اہہ  یھب  وہہےہوہاہے  ڑھکہے  ہںیم 
اہم  اہہ  ےھ  دہہع  اہےتہ۔ہتہ  امہت  اہوہر  اہدي  ےس  ہاہن 
ر  ے  اسہھ  وک  ُاہن  المہ،  ومہع  ا  اجہے  رھگ  ےک  ہاہب 
اہرہدہرہد ےک اہؤہں  اہوہر رھپ دعب ںیم  ُاہن ےک اہؤہں ںیم  ہےلہپ 

المہ۔ ہںیمہ، رھگ رھگ اجہر غیلبت رہے ا ومہہع یھب 
�ہ�ہ�ہ�ہہء ےک آہر رپ ریہا رقتہر اٹچہگن رہش ںیم وہہاجہے 
اہم  اہہ  اہدہر  نک  ایگہ۔  الچ  اٹچہگن  ںی  ےس  وہہ  ہیک 
رہدہی  رہرٹہی  اہم  ےک  امجہت  زہنی  اہین  ے  ہاہب 
اہان  اہوہہں ے ےھ  یہ۔  انب  اہک دج یھب  رپ  زہنی  ُاہس  ہاہوہر 
ہاھبہی انبہای اھتہ۔ اہًاب �ہ�ہ�ہ�ہہء ا �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم رہز یک دہاہت 
دہوہرہہ رپ  دہو ہتفہ ےک ےئل  ہرپہاہہ اہم اہب ےک اہؤہں ںیم 
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اہوہر تہ ےسہدہاہیہت ںیم یغیلبت  اھتہ۔  الم  ومہع یھب  ا  ہاجہے 
ی�  �

یع�ت �ب� ہدہوہرہہ ایکہ۔ ُاہن دہوہرہوہں یک وہہ ےس دہوہوس ےس زہاہدہہ 
رہح  اہس  دقہر  یک  دخہاہاعتہٰی  رھپ  اہدمہہلہ۔  ںیھتہ،  ہوہہںی 
رہوہز  �ہہرہاضمہن اہابملہرہکہ،  �ہ�ہ�ہ�ہہء  اہوتہر  �ہ�ہ  ہک  وہہی  ہاہرہ 
اہہ  اھبہی  ایپہرہے  ںیم  احہت  یک  رہوہزہہ  رصع  دعبہاہزہامنہز  ہہعمج 
ےک  اہن  دہاہ۔  ر  دیہش  ر  اہر  اہر  ے  اخمہنی  وک  اہب  ہاہم 
ہرھگ رپ یئک وس ہلمح آہوہرہوہں ے ہلمح ر دہاہ۔ اہہ اہم اہب 
یک  وکہش  یک  رہے  ابہت  اسہھ  ےک  يلست  اھٹبہر  وک  ُاہن  ہے 
رہےہ نک ہلمح آہوہرہوہں یک تین  ابہںي رہے  رنہی ےس  ہاہوہر 
ابہت  وکہی  یک  اہب  اہہ اہم  ے  ُاہوہہں  اہوہر  یھتہ۔  ہرہاہب 
ُاہن  ے  اہک  ایکہ۔  رشہوہع  اہرہا  اسہھ  ےک  اہيھ  اہوہر  ینس  ہہن 
ر  وہ  ےبہوہہش  وہہ  ہک  اگلہی  رہب  دشہد  اہین  رپ  رس  ہےک 
ہک  اہرہا  اہانت  ے  ہلمح آہوہرہوہں  ےس  اہيھ  رہےئہ۔  رپ  ہزہنی 
یک  وکہش  یک  اجہے  ے  اتپسہہل  وک  ُاہن  وہہےئہ۔  ہوہہاہہن 
بج  ںیم  دعب  رہاھہ۔  رہوہےک  رہاہہت  ے  اخمہنی  نک  ہیئگ 
زہاہدہہ  تہ  وت  یئگ  یک  وکہش  یک  اجہے  ے  اتپسہہل  ہاہںیہن 
رہاہہت ںیم یہ  اہم اہب  وہہ ےس اہہ  ہوخہن ہہب اجہے یک 

ِعُ�وْہَنہ۔ َرہاحب  ِ� ِالَ�یْ َّ�ا 
ِا�ن َو  ِّلٰ�ِ  ل َّ�ا 

ِا�ن ہاجہِم اہشہدہت وہش رفہا ےئہ۔ 
دہو رہاہے  دہل  و  رہیھ ےس م ہنيس  ہدہنم وک ملظ یک 
ہہی دہرہد رہےہ ا نب ےک دہوہا م ربص رہو وہت آہے دہو

اعسہدہت  اہوہر  اہک  وک  اہب  اہم  اہہ  اھبہی  ہایپہرہے 
آہپ  ےھتہ۔  دیہش  ےلہپ  ےک  اخہہس  الہتِ  ِدہع  وہہ  ہک  یلم  ہہی 
ونجہرہی  امہرہہ�ہ�ہ  ےک  رہوبہہ  اہلض  رہوہزہاہہ  ںیم  ابہرہہ  ہےک 

اہع دشہہ ےہہ۔ اخہاسہر ا ومضمہن  �ہ رپ  �ہ�ہ�ہ�ہہءہ، ہحفص 

ہاخمہتف ںیم دشہت

ےسلج  رپ  اقمہاہت  فلتخم  الہف  امہہرہے  ے  ہومہولہویہں 
�ہ�ہ�ہ�ہہء  ونجہرہی  �ہ�ہ  ںیم  آہر  اہوہر  رہدہے  رشہوہع  ہرہے 
دہوہر  لیم  ڈہڑہھ  رہًاب  ےس  اہہؤہس  نشم  امہہرہے  ہوک 
ںیم  دعب  اہم  ا  سج   Maila pota a وچہک  ہاہک 
ےک  ہسلج  ایکہ،  رشہوہع  ہسلج  رپ  وہہایگہ،   Shugandha
بج  اھتہنک  وہہا  ہلمح آہوہر  ے  اخمہنی  اہالہن  بسح  ہدعب 
رگم  یک  وت  رقتہر  الہف  امہہرہے  ے  ہسلج  دصہر  ںیم  ہآہر 
اہانت زہاہدہہ لعتشم ںیہن وہہا اچہےئہ۔ ںی  ہآہر ںیم اہک ہک ںی 

ہوخہب ولعمہم ےہ اہیہں تہ یہ وھتہڑہے اقہدہاہی ںیہہ۔ ںی 

تہ  ے  اہہل اعتہٰی  انچہہچ  اچہےئہ۔  دہان  ومہع  اہک  وک  ہاہن 

ہلض رفہاہاہاہوہر اسہھ رضحہت ۃفیلخہاہحیس یک دہاہںی ںیھت سج 

اہںیہن ہلمح رہے یک تمہ ہن وہہیہ۔ ہےکہہجیتن ںیم 

ہدج ںیم آہگ اگلہے یک وکہش

اخہومہی  ےس  رہف  یک  ےنيہمہاخمہنی  ھچک  دعب  ےک  ہاہس 

اہب  نيسح  ذہري  دہوہت  اہدمہی  اہک  امہہرہے  ہرہیہہ۔ 

ڑبہےہدمہرہہ  ےس  بس  ےک  رہش  ُکھل�ن�ا  ہک  اتبہا  ےھ  ہے 

اہس  ینعی  ہک  ےہ  انبہا  وصنمہہ  ے  ابلطہء  ہ‘ہدمہرہہ اہہيہ’ہےک 

ِاہس  ے  ںی  ےہ۔  رہں  لت  وک  ‘ہاقہدہاہی ومہولہیہ’  ہاخہاسہر 

ہابہت وک وکہی اہتی ںیہن دہیہ۔ اہی رہح دج رپ ہلمح رہے 

ںی  ےس  لض  ےک  دخہاہاعتہٰی  نک  ںیئگہ۔  یک  اسہزہںی  ہیک 

�ہ�ہہر اضمہن اہابملہرہک  ِاہس ےک دعب  وہہاہ۔  ہن  وخہزہدہہ  ہذہرہا یھب 

�ہ�ہہےج  رقتہًاب  وک  رہاہت  یک  �ہہء  اہرپہل�ہ�ہ�ہ �ہ�ہ  ہاطہق 

ہؤہذہن اہب ا اٹیب وہرہاہزہاہن تہ زہوہر زہوہر ےس الچّہے 

آہؤہ۔ مہ بس  دہوہڑ ر  اگل ی یئگ ےہہ!ہ!ہ! دلہی  آہگ  ہاگل ہک 

رہف  یک  دج  ےس  دلہی  اہوہر  وہہےئ  دیبہاہر  ےس  ہدن 

ولہگ  ھچک  ہک  دہاھ  وت  الکن  ےس  رھگ  ںیم  بج  ہدہوہڑہےہ۔ 

ہامہہرہے رھگ یک دہویہاہر رپ رٹپہوہل )Petrolہ( ڑھچہک رہےہ 

ھچک  یھب  رپ  اہس  یھت  آہرہیہ  ےھچیپ  ریہے  ویبہی  ریہی  ہںیہہ۔ 

دہےتھ ںیہ  ہرٹپہوہل رہاہ۔ بج مہ دج یک رہف ےئ وت ایک 

آہگ  رہیہ ےہہ۔ نک  اہڑہویہں ےک ےچین آہگ لج  دہو  ہہک 

ڈہرہاہویہر  یئگہ۔  ھجب  آہہت  آہہت  ہکلب  یھت  رہیہ  وہ  ںیہن  ہزيت 

اہوہر اہڑہویہں وک  ہرہب یہ رہےت ےھتہ۔ وہہ دلہی ےس آہے 

ہےھچیپہایکہ۔ اہوہرہوفحمہظ اقمہم رپ ے ےئہ۔ رختہب اہر دہویہاہر اھپہد 

ےھتہ۔  ےئ  اھبہگ  دل  ر  نس  وشہر  رگم  آہےہےھت  اہدہر  ہر 

اہدمہی رھگ  دہو نی وہوجہاہوہں ے دج ےک رہیب  رہاہت  ہاہی 

ہوک یھب آہگ اگلہے یک وکہش یک رگم اہایہب ہن وہہےکہ۔ 

دخہا  وہا  ہک  دہیھ  اہدي  اہیس  یک  دخہا  ے  مہ  رہاہت  ہاہس 

دہاھ  وہہے  وپہرہا  وک  اہاہہم  اہس  وضحہرہےک  اہوہر  دہاھ  ہوک 

ہکلب  الغہم  امہہرہی  آہگ  ڈہرہاہؤہ،  ت  ںی  ےس  ‘ہ‘ہآہگ  ہہک 

الغہم ےہہ’ہ’ ہالغہومہں یک 

رکہرہی  رنجہل  امہہرہے  حبص  ابہںيہ،  یک  رہاہت  یھت  وت  ہہی 
دہوہ،  ںیم  نحص  ےک  اہن  ہک  دہاھ  ے  اہب  ہسمش اہرہنٰ 
ہنی وھچہے وھچہے مب ڑپہے وہہے ںیہہ۔ اہس ےک الہوہہ 
ےتکنيھپ  مب  اہًاب  رشہر  ےلمہ۔  مب  دنچ  یھب  ںیم  نحص  ےک  ہدج 
اہوہر مہ زہيم وہہںہ۔ نک دخہا ا رہا  ہرہےہ ا ہک دہامہہک وہ 
وہہ ےس ںیہن  رنہم یٹم یک  اہوہر  اہک مب یھب اھگہس  وہہا ہک  ہاہاس 

اہدمہہلہ۔ رہےہہ،  اہوہر مہ وفحمہظ  ہاٹ 
امہہرہی  رپ  وطہر  وفہرہی  دعب  ےک  ہہع  ہا و ہس  ہا
ہ)Boundary Wallہ( ےک ُاہوہرپ اہےٹہدہاہر اہر اگلہے 
ایہرہی  یک  وگلہاہے  اہرہں  بج  انچہہچ  دہیہ۔  دہاہت  ہیک 
اھبہپ  ے  اخمہنی  ر  دہھک  وک  ایہرہی  ُاہس  وت  وہہی  ہرشہوہع 
الھپہگ  دہویہاہر  دعب  ےک  اجہے  گل  اہر  دہہع  اہک  ہک  ہای 
اہدہر آہا ُاہن ےک ےئل  ہر امہہرہے Compound ےک 
ُا س ےس ےلہپ یہ  ُاہوہہں ے  اہ۔ انچہہچ  ہلکشم وہ اجہے 
رظن  وہرہت  وکہی  یک  اچبہؤ  اظبہرہ  ایکہ۔  اہرہاہدہہ  ا  رہے  ہہلمح 
ےئہ۔  گل  ںیم  دہاہؤہں  بس  مہ  انچہہچ  یھتہ،  آہرہیہ  ہںیہن 
ہدخہا ا اشنہن دہےئھہ! آہپ وک اہکہی وسحمہس وہہیتکس ےہ ےھ وت 
آہرہاہ ےہہ۔ہُاہس  رہوہا  وہت یھب ّدشہت ذجہابہت ےس  ہےتھ 
اسہرہی  وج  ی  وہ  رشہوہع  ابہرہش  زيت  اہیس  دعب  ےک  اشعہء  ہرہوہز 
ا  ابہرہ  ےک  امہہرہےہاہاحہہ  ےس  سج  رہیہہ۔  اجہرہی  ہرہاہت 
اہد مہ ںیم ےسہیسک  ابہرہش  اہین  ڈہوہب ایگہ۔  اپہی ںیم  ہالہہ 
اگلہے  اہر  اہوہر  يلکن  دہوہپ  حبص  یھتہ۔  دہیھ  ںیہن  یھبک  ہے 
اہرہں  اہےٹہدہاہر  رپ  دہویہاہرہوہں  کت  اہم  اہوہر  آہےئ  ہوہاہے 

ںیھتہ۔ اجہیک  ہوگلہاہی 
َعِظْیِم 

ْ
ال اہلِل  ُسْبَحاَن  َوِبَحْمِدٖہ  اہلِل  ُسْبَحاَن 

ٍد ُمَحّمَ ٰاِل  ّوَ  ٍد  ُمَحّمَ َعٰل  َ َصّلِ  ُھّ
ٰ
اَلّل

ہدج تیب اہرہنٰ ُکھل�ن�ا

https://www.alislam.org/akhbar-e-ahmadiyya/


46

ہاہرہی ڈہکس رجہین
ہ)ہاطہن اہدم رمقہ۔ اہاچہرہج اہرہی ڈہکسہ(

زہرِہاہاظہم  ےک  رجہین  غیلبت  ہبعش  ےس  لض  ےک  ہاہہل اعتہٰی 
ڈہکس رجہین ںیم  ۔ ہی  اقہم ںیہ  ڈہکس  زہابہوہں ےک  ہفلتخم 
ںیم  رہے  غیلبت  وک  اہرفہاہد  وہاہے  وبہےن  زہابہںی  فلتخم  ہمی 
اہرہی  اہک  ےس  ںیم  اہیہ  ںیہہ۔  رہے  دمہد  یک  ہامجہوتہں 
ی�ن اہٰی اہہل  دہاع�ی� اہےس  ںیم  ڈہکس  اہس  ےہہ۔  یھب  ہڈہکس 
وگتفگ  ںیم  زہابہن  اہرہی  ےس  اہرفہاہد  زہرِہغیلبت  وج  ںیہ  ہومہوجہد 
ںیم  رجہین  اطمہق  ےک  اہدہاہزہے  اہک  ںیہہ۔  ہرہےت 
مک و شیب  وہہے  آہے  ےس  اہاتسہن  اہوہر  اہاغفہاتہن  ہاہرہاہنہ، 
ہاپہچ اہھ اہرفہاہد اہےس ںیہ وج اہرہی وبہےت ا ےتھ ںیہہ۔ انچہہچ 
وکہش  یک  اچنہپہے  اغیپہم  ا  اہدمہت  اہالہم  کت  اہرفہاہد  ہاہن 
ہرہے ںیہہ۔ ہی امتہم ولہگ رجہین ےک فلتخم رہشہوہں ںیم آہابہد 
وکہی  ہن  وکہی  رہوہر  رپ  ہگج  یک  اہم  ا  ںیم  اسمہہے  اہوہر  ہںیہ 

اجہا ےہہ۔ وہاہا ل  وبہےن  ہاہرہی 

اہدہاہت اہوہر  ہاہرہاہی ذہتہب 
اہرہخہ،   ، ذہتہب  یک  اخمہب  وہہے  رہے  ہغیلبت 
رہوہرہی  تہ  ملع  ا  نہس  رہن  ا  وہرہِت احہل  ہایسہی 
اہرہاہی  ًالثم  وہہاہ۔  ابہث  ا  ےنچنیھک  وتہہ  یک  اخمہب  ہی  ہےہہ، 
اسہھ  اسہھ  ےک  وہہے  اہدہی  تہ  ےک  افلکتہت  ہولہگ 
ےک  رھگ  رہہزگ  ر  نہپ  وجہے  ےک  ابہرہ  ںیہہ۔  دنسپ  ہافصہی 
ےس  رثہت  ا  اچہے  ولہگ  اہرہاہی  ےہ۔  آہںی  ںیہن  ہاہدہر 
اہوہر ینیچ ںیہن  دہوہدہھ  ہاہامعہل رہے ںیہہ۔ نک اچہے ںیم 
ےہ  اجہا  اہک  اچہے  یہ  وک  وہقہے  وہہے  ےئ  َدہم  ہڈہاہےتہ۔ 
دنسپ  اچہوہل  ںیم  ےہہ۔ہاھہے  اجہی  رہیھ  اسہھ  ینیچ  ہاہوہر 
اجہا  دہا  ڈہاہےن  ےلہپ  وک  امہمہوہں  ہشیمہ  ںیہہ۔ہاھہا  ہرہے 
بج  وہہاہ۔  انیل  اہم  ےس  اہرہاہر  وک  آہپ  رپ  ِاہس  اہوہر  ہےہ 
اجہے وت وکہی ہف ےسیج وھہولہں  اجہا  دہہع یسک ےک رھگ  ہیلہپ 
اہرہاہن  ےہہ۔  وہہی  اسہھ  رہوہر  وہریغہہ  اھٹمہی  ا  دلگہہت  ہا 
یک  اہرہچ  وج  ےہ  اجہا  اہک  َ�وہرہوہز 

ن
� وک  آہاہز  ےک  اسہل  ےئ  ہںیم 

تہ  وک  وہتہاہر  اہس  اہوہر  ےہ  وہہا  وک  اہرہخ  �ہ�ہ  ا  �ہ�ہ 
اہوہر  ابہرہ  ےس  اہرہاہن  ےہہ۔  اجہا  انہا  ےس  ہوجہش و رہوہش 

رھبہوپہر  وک  ہرہوہز  َ�و
ن
� یھب  اہاغفہی  اہوہر  اہرہاہی  ںیم  رجہین  ہاہیہں 

ںیہہ۔ انہے  ےس  ہرہےق 

رہاحہن ہذمہيب 
ےہہ۔  املسمہن  آہابہدہی  زہاہدہہ  ےس  دص  �ہ�ہ  یک  ہاہرہاہن 
اہانہء رشعہی ںیہہ۔ رہشہی الہوقہں  اہرثہت ہعیش  ہاہن ںیم ےس 
ےس  دمتہن  رغمہی  اہوہر  ایہل  آہزہاہد  اہرہاہی  وہاہے  ےنسب  ہںیم 
رہےن  ںیم  الہوقہں  دہاہیہی  ہکبج  ںیہ  آہے  رظن  ہاتمہر 
وقہاہنی رپ  اہالہی  اہرہہ وکحہت  ہوہاہے دقہاہت دنسپ ںیہہ۔ 
ہدلہرہآہدم رہوہاہے ںیم یتخس ےس اہم یتیل ےہ اہمہ اہم ہقبط 
رپ  وطہر  ےک  رہِّدہلمع  اہوہر  ےہ  ںیہن  ںیم  قح  ےک  وقہاہنی  ہاہن 

ہذمہب ےس یہ زیبہاہرہی دیپہا وہہیئگ ےہہ۔

اہرہاہی ہرجہین ںیم 
اہیہ ولہوہں رپ  اہرہاہویہں یک دعہاہد  وہاہے  ہرجہین ںیم آہے 
ومعہًا  ولہگ  ہی  اہوہر  ںیہ  اہرہاہض  ےس  وکحہت  وج  ےہ  ہلمتشم 
ےس  وگتفگ  ذمہيب  وہہ  اہوہر  ںیہ  آہے  رظن  زیبہاہر  یہ  ےس  ہاہالہم 
رتہی احہل  دہایہوہی  اہن ا اینبہدہی دصقم  رہےت ںیہہ۔  ہدہوہر یہ 
رضحہت  وصتہرہوج  یک  اہالہم  یقیقح  اہر  اہمہ  ےہہ۔  وہہا  ہرہا 
رفہومہدہہ  ایبہن  آہپ ےک افلخہے اظعہم یک  اہوہر  ہحیسم ومہوہد 
ہےہ اہن ولہوہں ےک اسہےن شیپ یک اجہے وت ُاہدی ےہ اہہل اعتہٰی 

اہوہر اہن ےک دہل ٹلپ دہے اہ۔ ہاہن وک رہوہین اطع رفہاہے ا 
اہرہاہویہں یک یھب  اہےس  ہانہہ زگہونہں ےک الہوہہ رجہین ںیم 
ہاہک ڑبہی دعہاہد ومہوجہد ےہ وج اہک ےبمل رعہے ےس اہیہں 
اہس  ےہ  زہاہدہہ  وخہاہدہی  رشہح  ںیم  اہن  وچہہک  ںیہہ۔  ہآہابہد 
ںیم  اہن  ںیہہ۔  اہز  رپ  دہعہوہں  اہٰیل  اہرہاہی  رت  زہاہدہہ  ہےئل 
اہوہر  رضحہاہت  ی  اہرہوہابہر  ےہ۔  ںیلم  یھب  ایسہدتہاہن  وک  ہآہپ 
ںیم  اہدہاہرہوہں  اہرہوہابہرہی  ےہ۔  ںیلم  یھب  ڈہاہرٹہز  اہوہر  ہاہرئنہز 
اہن بس  وہاہے یھب ںیلم ےہ۔ نک  المہزہت رہے  ہاہیھ 
رغمہی  ےہہ۔  رہاہر  ےک  وہہے  ہن  دہيپس  ےس  ذمہب  ہںیم 

آہںی ےہ۔ اہانہے وہہے رظن  زہدہی وک  ہرہِز 

ہاہرہاہویہں وک غیلبت ےسیک رہں
اہرثہت  یک  اہرہاہویہں  ےہ  اکچ  اج  ایک  ایبہن  ہک  ہاس 
رظتنم  ےس  دشہت  ےک  وہظہر  ےک  دہمہی  اہاہم  وج  ےہ  ہہعیش 
اہوہر  رہوہاہاہت  امتہم  قلعتم  ےک  دہمہی  اہاہم  ولہگ  ہی  اہوہر  ہںیہہ۔ 
اہےت ںیہہ۔ رفہق رہف تيصخش یک نییعت ںیم  ہوگشہویہں وک 
ابہرہوہہں  ےک  وعیشہں  دہمہی  اہاہم  زنہدہک  ےک  اہن  ہےہہ۔ 
رہزہا  رضحہت  دہمہی  اہاہم  ہک  ےہ  اہامہن  امہہرہا  ہکبج  ںیہ  ہاہاہم 
اشنہایہں  امتہم  اقہدہاہیہںیہ نج ےک قح ںیم  ہالغہم اہدم 
دہمہی  اہاہم  ےس  اہن  ذٰہلہا  وہہیک ںیہہ۔  وپہرہی  وگشہايہں  ہاہوہر 
ابہرہے  اہن وگشہویہں ےک  ابہرہے ںیم ابہت یک اجہےہ۔  ہےک 
وہاہالہم  اہولہۃ  ابہت یک اجہے وج رضحہت حیسم ومہوہد ہیلع  ہںیم 
احہی ےک قلعتم  زہوبہں  اہالہم یک  وپہرہی وہہںیہ۔  ہےک قح ںیم 
دخہاہت  اہایحہے و ےک ےئل وج  اہس ےک  اہوہر  اجہے  ہابہت یک 
اہوہر  ے  رہاہم  افلخہے  ےک  آہپ  اہوہر  ومہوہدؑ  حیسم  ہرضحہت 
ہہلسلسٔ اہہي اہدمہہی ے اہاجہم دہی ںیہ اہن ےک ابہرہے ںیم اہن 
ہوک آہاہہ ایک اجہےہ۔ دہاجہل ےک ےنتف ےک قلعتم ابہت یک اجہےہ۔ 
اہوہر ےتھ ںیہ  اہےت ںیہ  وہاہی دہث وک  دہاجہل  ہہعیش رضحہاہت 

دہاجہل ےک ےنتف ا اقمہہل رہں ےہ۔ اہاہم دہمہی آہر  ہہک 

ہرہاہہط
ہاہر آہپ ےک زہرِ غیلبت وکہی اہرہاہی ا اہاغفہی ا اہرہی وبہےن 
ابہت  یک  اہن  ہک  ںیہ  ےتھ  آہپ  اہوہر  ںیہ  دہوہت  وکہی  ہوہاہے 
آہپ  وت  اچہےئ  رہوہاہی  اسہھ  ےک  وہاہے  وبہےن  اہرہی  ہیسک 
ںی  اہہل اعتہٰی  ںیہہ۔  ےت  ر  رہاہہط  رپ  ربمنہوہں  ہدہرہج ذہل 
اہوقہاہم  زہاہدہہ  ےس  زہاہدہہ  اغیپہم  ا  اہالہم  یقیقح  ینعی  ہاہدمہت 
اہوہر وضحہرہاہوہرہا  ہکت اچنہپہے یک وتہقی اطع رفہاہے 

انبہےہ،ہآہنیہ۔ ہاطہِن ریصن 

�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہہبعش غیلبت رجہینہ:

�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہ�ہہاطہن اہدم رمقہ:

�ہہکلم وہمی اہدمہ: �ہ �ہ �ہ �ہ �ہ �ہ �ہ �ہ �ہ �ہ
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اہدمہت رہلہاہے  ولہاہے  ہدہای رھب یک دنلب رتہن وچہویہں رپ 

اہب  وہڑہاہچ  دبعہاہولہدی  رتہم  امیپ  وکہہ  اہدمہی  وہاہد  ہوہاہے 

وک  یئم  �ہ�ہ  وہاہت  یک  نج   Waldshut امجہت  ہدصہر 

اہےل  اہوہر  یئگ  یک  اہدہا  ںیم  ابہغ  اہر  انجہزہہ  امنہز  یک  یھتہ،  ہوہہی 

ہرہوہز رفہا�نکف�رہٹ ےک ربقہاتہن ںیم دتہنی وہہیہ۔ رہ دہو ومہاہع رپ 

اہوہر اہابہب امجہت ے رشہت یکہ۔ اہاقہرہب  ہڑکنیسہوہں اہزہہ 

وہہی  رپ  �ہ�ہ�ہ�ہ رٹ یک دنلبہی  وہاہت  ہدیہش رہوہم یک 

نک  اہا  اسہھ  وک  تّیم  ےئل  ےک  اہڈیہز  ےس  اہجہں  ہیھتہ۔ 

وک  تّیم  ے  میٹ  اہدمہاہدہی  دعب  وفہرہًا  ےک  اہس  اہمہ  اھتہ۔  ہہن 

ر  رشہوہع  وکہںی  یک  اہے  کت   Base Camp

احہاہت  ومہیم  ومہاہق  ا  اہاہہی  رپ  وطہر  اہدتہاہی  وج  ہدہں 

�ہ�ہ  آہاہز  ا  مہم  آہرہی  وہہںیکسہ۔  ہن  اہایہب  ابہث  ہےک 

اہدمہاہدہی میٹ  ذہرہہع  ےک  اہرٹپ  یلیہ  بج  وہہا  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  ہیئم 

وہہ یئک رہہب وکہش رہے ےک  ہدنلبہی کت يچنہپ اہجہں ےس 

وہاہس  اہےس  اہوہر  ےچنہپ  کت  تّیم  وک  وجہن  �ہ  ہرہہ  ومٔ ہدعب 

اہین  وک  تّیم  یسک  رہہب  یلہپ  اطمہق  ےک  میٹ  اہدمہاہدہی  ہاہےہ۔ 

وک  تّیم  ےہہ۔  وہہی  اہایہی  ںیم  اہے  ےچین  ےس  ہدنلبہی 

دہاہرہاہوکہت ڈنمٹھکہو اہا ایگ رھپ رجہین اچنہپہا  ہےلہپ اپینہل ےک 

اہرہابہغ  وک  وجہن  �ہ�ہ  ؤہرہہ  دعب  ےک  ےنچنہپ  رجہین  ہایگہ۔ 

انجہزہہ  امنہز  یک  دیہش  ہ رہپ  ےج  نی  ںیم  ہ)ہرہوہس ریگہاہؤہ( 

رجہین  امجہت  اہری  اہب  وہاہس اہہؤہزہر  دبعہاہہل  ہرتہم 

اہابہب امجہت  اہس ومہع رپ ریثک دعہاہد ںیم  ہےہڑپہاہیہ۔ 

�ہ�ہ�ہ�ہہء  وجہن  �ہ�ہ  ؤہرہہ  رہوہز  اہےل  یکہ۔  رشہت  ہے 

ربقہاتہن  ونجہی  ےک  رفہا�نکف�رہٹ  دہوہرہپ  لبق  ایگہرہہ ےج  ہوک 

Südfriedhof ںیم دیہش دبعہاہولہدی وہڑہاہچ اہب وک 

رجہین  اہاچہرہج  غلبم  لبق  ےس  اہس  ایگہ۔  ایک  اخہک  رپسہد  ہاہاہاتً 

ہرکہم دصہاہت اہدم اہب ے امنہز انجہزہہ ڑپہاہیہ۔ دتہنی 

دہا رہاہیہ۔ اہری اہب رجہین ے  وہہے رپ رکہم  ہلم 

اہب وضحہرہاہوہر ے  انجہزہہ  امنہز  رہوہم یک  ہدیہش 

ڑپہاہیہ۔  دعب  ےک  امنہزہہعمج  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  وجہن  �ہ�ہ  ہؤہرہہ 

یک  اہب  وہڑہاہچ  دیہش  ںیم  ہعمج  ہب  لبق  ےس  ہاہس 

رفہاہاہ: ذہر ری  ہافصہت ہنسح ا لیصفت ےس 

وج  اہ،  اہب  وہڑہاہچ  دبعہاہولہدی  ےہ  ذہر  ہ‘ہ‘ہالہپ 

ےکہ،  رجہین   Waldshut امجہت  ےھت  ہدصہرہامجہت 

اہوہر اسہق لنش رکہرہی رتہتیب  ہاسہق دصہر دخہاہم اہاہدمہہی 

وک  اہویہرہٹ  اہؤہٹ  وک  یئم  �ہ�ہ  ہی  ےھتہ۔  یھب  ہوسہزٹہرہڈن 

ولہاہےہاہدمہت  رپ  اہس  اہوہر  رہے  رَس  اسہھ  ےک  ہاہایہی 

ہرہلہاہے ےک دعب ےچین ُاہرتہے وہہے تعیبط رہاہب وہہے رپ 

اہا ہل و اہا اہہي رہاہوعہنہ۔ اپہےئہ،  وہاہت  �ہ�ہ اسہل یک رم ںیم 

اخہدہاہی وکہاہف  اہوہر ے دیہش ےک  ہاہس ےک دعب وضحہر 

ےک  امجہت  دہعہدہاہرہاہن  زین  اہزہہ و اہرہابہء  ےک  آہپ  ہاہوہر 

رفہاہاہ: رپ  آہر  اہوہر  رفہاہے  ایبہن  ہأہرہاہت 

اہوہر ذجہہ ےک  اہک کین دصقم  ہریہے ایہل ںیم ًانیقی 

اہوہر دخہاہاعتہٰی یک وتہدی  اہوہر اہدمہت  ہاسہھ اہوہہں ے اہالہم 

اہایہب  ںیم  اہس  اہوہر  ےہ  یک  وکہش  یک  اچنہپہے  اغیپہم  ہا 

اہہل اعتہٰی ےک وضحہر  اہس دصقم ےک رفس ںیم  اہوہر  ہیھب وہہے 

دہرہہ  ا  اہشہدہت  ًانیقی  ے  اہوہہں  وہہےہ۔  احہر  ہیھب 

اہںیہن  اہہل اعتہٰی  ہک  ےہ  یھب  دہا  ےس  اہہل اعتہٰی  وہہاہ۔  ہاپہا 

ہاہشہدہت ا دہرہہ اطع رفہاہےہ، دہشہاہء ںیم امہر رفہاہےہ،ہآہنیہ’ہ۔ 

رہےن  اجہرہی  ایکینہں  یک  اہن  یھب  وک  وچبہں  ےک  اہن  ہ‘ہاہہل اعتہٰی 

اہن یک وخہایبہں ولہوہں ے ایبہن  ہیک وتہقی اطع رفہاہےہ۔ وج 

اہس ےس  وہہ  اہن ںیمہ،  دہیھ ںیہ  اہوہر ںیم ے یھب  ہیک ںیہ 

رپ  رہہمکح  ےک  الہت  ےھتہ۔  ںیم  وخہویبہں  اہن  ر  ڑبہھ  ہتہ 
ہکلب  ںیہن  وہاہے  رہے  ابہںي  رہف  وہاہےہ،  ےنہک  ہکی 
ےلچ  ڑبہےت  اہوہر  ےھت  وہہے  ڑبہے  ںیم  اہالہص  اہوہر  ہوہا 
ولہوہں ںیم ےس ےھت  اہےس  ہاجہے یک وکہش رہے ےھتہ۔ 
اس  رہہاحہل  ےہہ۔  وہہاجہا  دیپہا  الہء  ےس  اجہے  ےک  ہنج 
وہدہاہتین  یک  اہس  اہوہر  دہن  ےک  اہہل اعتہٰی  اہک  ے  ںیم  ہہک 
ںیم  سج  اھت  دصقم  ا  ُاہن  اہڑہا  رپ  ہگج  اہوہیچ  رہ  ڈنھجہا  ہا 
ا  رہم  اہوہر  رفغمہت  ےس  اہن  اہہل اعتہٰی  وہہےہ۔  اہایہب  ہوہہ 

رفہاہےہ،ہآہنیہ’ہ۔ دہرہاجہت دنلب  اہن ےک  رفہاہےہ،  ہولہک 
�ہ�ہ وجہن وک سل اہہل وسہزٹہرہڈن  ہاہس ےس لبق ومٔہرہہ 
اخہدہم نيسح  رکہم  وہاہدہ،  ےک  رہوہم  ںیم  المہاقہت  اسہھ  ہےک 
وہہے  رہے  اہاہہِرہزعتہت  اسہھ  ےک  اہب  ہوہڑہاہچ 
‘ہ‘ہڑبہا اہوسہس وہہا آہپ ےک ےٹ یک وہاہت اہ۔ اہہل اعتہٰی  ہرفہاہاہ: 
وہت  یسک  اہءہاہہل  اہن  اہوہر  رہےہ۔  دنلب  دہرہاجہت  ےک  ہُاہس 
اہک دصقم ےک  وہہ  دہوہں اہ۔ رہہاحہل  ہُاہس ا انجہزہہ یھب ڑپہا 
ےس  احلہظ  اہس  ہشیمہہ،  رہاہ  رہا  وپہرہا  وک  دصقم  اہوہر  اھت  ایگ  ہےئل 
ُاہس یکہ۔ ویکہہک  وہہ اہشہدہت یہ ےہ  ہوت مہ ہہک ےت ںیہ ہک 
َاہرج  ا  ِاہس  وک  ُاہس  اہہل اعتہٰی  اہ۔  ُاہس  اھت  دصقم  کین  ہاہک 
وہاہہں  اہوہر  وسہاچ  ے  ُاہس  وج  ےس  احلہظ  اہےن  اہجہں  ہدہےہ۔ 
اہڑہاہ۔  اہوہر ڈنھجہا یھب  اچنہپہا  اغیپہم  ا  اہدمہت  اغیپہمہ،  ا  ہاہالہم 
ے  وہہں  دہےت  دہے  یھب  اہذہاہن  وہہ  ہک  ےہ  ایہل  ریہا  ہاہوہر 
اہہل  اہس ہگج وک  اہز مک امنہز یہ ڑپہھ ےک وت  ہاہس ہگج ہپہ۔ ا مک 
اہںہ۔ وچہویہں ہپہ، دنلبہویہں ہپہ۔  ہا اغیپہم اچنہپ یہ دہےت ںیہ 
اہس دصقم وک  اہوہر  ُاہن یکہ۔  زہدہی یھت  ابہدصقم  اہک  ہرہہاحہل 
یک  رہابہن  اجہن  اہین  ے  ُاہوہہں  ےئل  ےک  رہے  ہاحہل 

دہےہ،ہآہنیہ’ہ’ہ۔ زجہاہء  ُاہن وک  اہہل اعتہٰی  ہےہہ۔ 
ہ)ہاہرگہزہی ےس رتہہمہ:www.pressahmadiyya.com/ہ/ہ:ہhttpsہ/ہ(

ہرکہم دبعہاہولہدی وہڑہاہچ اہب دیہش

ہامنہز انجہزہہ و دتہنی
ہیک
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وہاہزہےہ، آہنی اہن ےک امسپہدہاہن وک ربص لیمج ےس  اہوہر  اہٰیل اقمہم اطع رفہاہے  اہرفہدہوہس ںیم  اہہل اعتہٰی امتہم رہوہنی ےک اسہھ رفغمہت ا ولہک رہے وہہے تنج  ہدہا ےہ ہک 

ایپہرہا ےس  بس  ےہ  ہالہےہوہاہا 
رفغمہت وہدہاہے  وہاہت  ہاہالہاہت 

ہرتہہ ہمیسن مگيب اہب
ڈہاہرٹ  رکہم  اہہی  اہہب  مگيب  ہمیسن  رتہہ  وہاہدہہ  ہامہہرہی 
اہری  اسہق  و  زہدہی  وہاہفِ  رہوہم  اہب  ہاہاشہم اہقح 
ہامجہت اہدمہہی دمہآہابہد دنسہھ �ہ یئم �ہ�ہ�ہ�ہہء وک رمعب�ہ�ہہاسہل 

رہاہوعہنہ۔ اہہي  وہاہا  اہا ہل  اپہںیئگہ،  وہاہت  ہڈینہا ںیم 
ہآہپ یک امنہز انجہزہہ �ہ یئم وک تیب اہدم م�س اسہا ںیم 
اہی  اہوہر  اہدم اہب رہی ہلسلس ے ڑپہاہی  ہرکہم اہدہق 
وہہیہ۔ اہرہڈہن ربقہاتہن ںیم دتہنی  �ن ومیمہرہل 

ٹ ر�یم� ہدہن 
ايٹيبہں  نی  اہوہر  ےٹ  اپہچ  ںیم  امسپہدہاہن  ے  ہآہپ 
اطہرہ اہب  اہدم  ڈہاہرٹ ومحمہد  آہپ رتہم  ہاہدہاہر وھچہڑہی ںیہہ۔ 
ںیھتہ۔  دہاہن  وخہش  یک  رجہین  اہہ  اہومہر  رکہرہی  ہلنش 
یلگ�رہی  ک� اہدب اہب  اہدم  زہاہد  وہاہےس رکہم  اہک  ہآہپ ےک 
ہکبج  ںیہ  رہےہ  اپ  وتہقی  یک  دخہت  ہلسلس  رہی  وطبہر  ہںیم 
ہڑبہے وہاہےس رکہم اطہرہق ومحمہد اہب اہک ےبمل رعہہ ےس 

اہل رجہین ںیہہ۔  ہلنش رکہرہی 
اہاسہن اہقح  Langenselboldہ،  امجہت  ہ)ہذنہرہاہقح 

اہل رجہینہ( اہڈہلن رکہرہی   Würzburg ہامجہت 

اہہل مگيب اہہب ہرتہہ مسب 
اہوہر رکہم اہر اہدم اہبہدہر ریش اہب  ہاخہاسہر یک اہی اجہن 
اہہیہ، رتہہ مسب اہہل مگيب  اخہص یک  اہرس افحہت  اسہق  ہرہوہم 
ہاہہب تنب وچہدہرہی رہظمہاہقح اخہں اہب احصہی رضحہت 
 Koblenz وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  وجہن  �ہ�ہ  ہرہہ  ومٔ ہحیسم ومہوہؑد 

وہاہت اپ ںیئگہ۔ �ہ�ہہاسہل یک رم ںیم  ہرجہین ںیمہ، رہًاب 
رہاہوعہن اہہي  وہاہا  ہاہا ہل 

اہدم  دہاہاہد رکہم ابمہرہک  اہوہر  اہین یٹ  �ہ�ہ�ہ�ہہء ےس  ہآہپ 
Koblenz ںیم می ںیھتہ۔ اپہس  ہاخہں اہب ےک 

اقتہرہر  اہوہر  ابہت  امتہم  وضحہرہاہوہرہےک  ہرہوہہ 
یک  رہے  لمع  رپ  اصہح  یک  ۃفیلخہاہحیس  اہوہر  ںیتنس  ےس  ہابہاقہدہی 
یھب  وک  اہرفہاہد  دہرگ  ےک  اخہدہاہن  رہںيہ۔  وکہش  ہرھبہوپہر 
دہولہں  امہہرہے  رہںيہ۔  نيقلت  یک  تبحم  اہوہر  وہا  ےس  ہالہت 
اہین  ےئل  ےک  رہے  ُاہاجہر  وک  تبحم  ےئل  ےک  الہت  ہںیم 
ہزہدہی ےک لکشم احہاہت اہوہر اسمہل ا ذہر رہے ےک اسہھ 
اہاہہر رہںي ہک ریہی امتہم الکشمہت  ابہت ا یھب  اہس  ہاسہھ 

دہوہر وہہںیہ۔ ںی یھب ہفيلخٔ وہت  دہاہؤہں ےس  ہۃفیلخہاہحیس یک 
دہاہںی احہل رہے یک تحیصن رہںيہ۔ ہیک 

یک  رہے  دخہت  یک  وضحہؒر  ںیم  اثہہث  الہت  وک  ہآہپ 
ر  سیپ  آہا  وخہد  رپ  یک  یک  رھتپ  ےس  رھگ  یلمہ۔  وتہقی  ہیھب 
ںیم  دخہت  یک  وضحہؒر  ر  انب  اھہے  دہرگ  اہوہر  انبہے  ہرہوہیٹ 

یلمہ۔ ہوجھبہاہے یک وتہقی 
اہوہر  اہدہاہیگ  یک  دجہت  الہوہہ  ےک  امنہزہوہں  رفہض  اجہن  ہاہی 
اخہاسہر  بج  ںیھتہ۔  ابہاقہدہہ  یھب  ںیم  رہآہن رہم  ہالتہوہت 
رپ  اہرہاہد  وضحہرہاہوہرہےک  دعب  ےک  رہے  لم  ہاجہہع 
ہاپہاتہن ایگ بت اخہاسہر ے رکہم و رتہم دیمحہاہہل وچہدہرہی 
اہان اعتہرہف رہوہاہاہ۔ بج اخہاسہر ے  ہاہب رہوہم ےس 
ذہر  ا  اہبہدہر ریش اہب رہوہم  اہدم  اہر  اجہن رکہم  اہا  ہاہےن 
اہہل وچہدہرہی اہب رہوہم ے  ہایک بت رکہم و رتہم دیمح 
اہوہر رفہاہا ہک آہپ یک  ابہرہہ ںیم وپہاھ  ہاخہاسہر یک اہی اجہن ےک 
�ہ�ہ  ےک  ویبہی  ے  رہوہہ  ںیہہ۔  وہاہی  رہب  تہ  اجہن  ہاہی 
اہرث اہک  اہی اجہن  اہوہر رکش ںیم زگہاہرہے ۔  ہاسہل تہ یہ ربص 
ہرہی ںیھت ہک ریہے اپہس ےسیپ تہ مک ےھت رگم دخہا اعتہٰی 
وسیپہں  اہن  ےس  دہاہؤہں  یک  وہت  ہفيلخ  اہوہر  ےس  لض  ہےک 

ڑپہیہ۔ ہںیم تہ رہت 
و  اہدم اہب رہی ہلسلس  دہو ےٹ رکہم ومحمہد  ہآہپ ے 
ہاہریہامجہت یجفہ، رہاہاہاطہرہ اہدم اخہں اہب اہرہن اجہہع اہدمہہی 
U.K ےک الہوہہ �ہ ايٹيبہں اہدہاہر وھچہڑہں ںیہہ۔ ہرہوہہ اہس 
اہن ےک ےٹ ےک  اہاہہر رہی ںیھت ہک  ہابہت رپ تہ وخہی ا 
ڈینہاہ(  اجہہع اہدمہہی  ملع  )ہاطہب  اہب  اہدم  اہرہ  وپہا  ہالہوہہ 

زہدہی ںیہہ۔ ی�ن  وہاقف� )ہاخہاسہرہ(  وہاہہ  ہاہوہر 
ے   ۃفیلخہاہحیس اہاخہس اہریہاہومہنی  ہرضحہت 
ڑپہاہی  اہب  انجہزہہ  امنہز  یک  رہوہہ  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  وجہن  �ہ�ہ 
اہن  اہوہر  اہس ےس لبق ہب ہعمج ںیم آہپ ا ذہر ری رفہاہا  ہاہوہر 

وہاہزہاہ۔ دہاہؤہں ےس  ہاہافہظ ںیم 

اہدم  ومحمہد  رکہم  ےٹ  ےک  رہوہہ  اہبہ)ہینعی  ہ‘ہ‘ہرہی 
یک  وہہے  ںیم  لمع  دیہاہن  ںیم  انجہزہہ  ےک  اہن  ہاہبہ( 
اہری ںیہہ،  و  اہاچہرہج  اتبہا یجف ںیم رنشمہی  ہوہہ ےس اس ہک 
اہوہر وکسہن اطع  ہرشہک ںیہن وہہےکہ۔ اہہل اعتہٰی اہںیہن یھب ربص 
اہن  اہوہر  رفہاہے  اطع  ربص  یھب  وک  اہوہاہد  ابہی  یک  اہن  اہوہر  ہرفہاہے 
ہیک ویکینہںہوک اجہرہی رہےن یک وتہقی اطع رفہاہےہ، رہوہہ ےس 

رفہاہےہ،ہآہنیہ۔ہ’ہ’ رہم ا ولہک  اہوہر  ہرفغمہت 
ہوضحہرہاہوہرہیک وظنمہرہی ےس ومٔہرہہ �ہ�ہ وجہن وک 

وہہیہ۔ رہوبہہ ںیم دتہنی  دہاہرہاہلض  ہیتش ربقمہہ 
ہ)ہاسبہت اہدم ،ہرہی ہلسلس ہبعش اہامہد سل دخہاہم اہاہدمہہی رجہینہ(

ہرکہم وچہدہرہی ایہت یل اہب
اہاّ اجہن رکہم وچہدہرہی ایہت یل اہب  ہاخہاسہر ےک 
اسہل  �ہ�ہ�ہ  رمعب  اہدہاہزہًا  ںیم  رہوبہہ  وک  �ہ�ہ�ہ�ہہء  دہرب  �ہ�ہ 

رہاہوعہنہ۔ اہہي  وہاہا  اہا ہل  اپہےئہ،  ہوہاہت 
دیپہا  ںیم  اھبہرہت  اٹبہہ  لیصحت  وہرہدہاہوپہر  علض  ہآہپ 
�ہ�ہ�ہہ/ �ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم رجہہت رہےک اپہاتہن ںیم  اہوہر  ہوہہے 
وفہرہٹ ابعہس ںیم می وہہےئہ۔ اہبہوہرگ لیصحت  HL علض 

رہوبہہ  ایحہت  َدہم  ا  اہوہر  وہہےئ  لقتنم  رہوبہہ  ںیم  �ہ�ہ�ہ�ہہء 
اہوہر وہم و ٰولصہۃ ےک  ہںیم یہ رہےہہ۔ رہوہم دہا وہ، رپہزیہاہر 
اہدہا ایک  ہاپہدنب ےھتہ۔ رم ےک آہر وہت کت امنہز ڑھکہے وہ ر 
آہرہی رم ںیم رہآہن دیجم ڑپہاہ۔  آہپ ے  ہرہے ےھتہ۔ 
اہدہاہر  دہو ايٹيبہں  اہوہر  دہو ےٹ  ہآہپ ے امسپہدہاہن ںیم 
رہوبہہ ںیم وہہیہ۔  ہوھچہڑہی ںیہہ۔ رہوہم یک دتہنی یتش ربقمہہ 
ہ)ہری اہدمہ۔ امجہت Niddaہ(

اہدم اہب ہرکہم دقہر 
ہاخہاسہر ےک ڑبہے اھبہی رکہم دقہر اہدم اہب اہنب رکہم 
�ہ�ہ�ہ�ہہء وک  رہاہوپہت ومٔہرہہ �ہ�ہ ونجہرہی  اہدم اہب  ہلی 
ہرمعب�ہ�ہ اسہل رجہین ےک رہش Düsseldorf ںیم رحہت 
اہہي  وہاہا  اہاہہل  اپہےئہ،  وہاہت  ابہث  ےک  وہہاجہے  دنب  ہلبق 
�ہ�ہ�ہ�ہہء ںیم رجہین آہے ےھتہ۔ رہوہم ے  ہرہاہوعہنہ۔ رہوہم 
وہدتہنی  انجہزہہ  امنہز  اہدہاہر وھچہڑہے ںیہہ۔  اہک یٹ  اہوہر  ہاہہی 

Düsseldorf ےک ربقہاتہن ںیم وہہیہ۔ 
ہ)ہونمہر اہدمہ۔ امجہت Büttelbornہ(
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و�ا�ِر لمع اک رظنم �اپ�پ ا�ن اھچب�ےن ےک ےئل 

ا�اق�د�ر ےک دبنگ یک ایت�ر�ی اک ر�ہل �دج تیب 

ا�اق�د�ر یک زت�نی اک ا�ک رظنم �دج تیب 



ISSUE 07

AKHBAR-E-AHMADIYYA
VOL 22 July 2021

ISSN : 2627-5090
Tel : +49 6950688722
Fax : +49 6950688722
Editor : Muhammad Ilyas Munir

Monthly Germany

https://www.alislam.org/akhbar-e-ahmadiyya/

