ہلئسم : ۹۱
ارگوبجمریےکشیپرظن11اور11ذیاہجحلیکریمزوالےسےلہپرکیلاجےئوتایکاسیکاجنگشئےہ؟

 11اور  11ذی اہجحل یک ریم زوال ےس ےلہپرکےنےک بارےںیم ہیفنحؒ ےک ددوقل ںیہ:
ذ
ت
ت ت
وہشمراوریتفم ہبوقلوتہی ہکاندونں یک ریماکوقزوالےکدعبرشوعوہباےہلہاا زوال ےسےلہپریم
ذ ذ
رکبااجئزںیہن۔
ذ
دورسوقل نسح نبزبادؒےن اامم اوبہفینحؒےس ہی لقن ایکےہ ہک ارگ یسک ےن وکچ رکباوہ وت زوالےس
ےلہپیھباندونںیکریموہیتکسےہلرگمہیىادزالروایہےہ۔
ذ
اعماحالتںیموہشمراوریتفمہبوقلرپیہلمعرکبااچےئہاورارگدلجیوہوتزوالےسےلہپریمےک
ت
اقمم رپ چنہپ رک وجں یہ زوال وہاجےئ ریم رکیل اجےئ لبامہ ارگ ااہتنیئ وبجمری وہ لالثمً زوال ےک دعبریم یک
ذ ذ
ت ت
ذ
وصرت ںیم اہجزنکلنے اکرطخہ وہاوراحیج دم دےنی یکااطتسعرھکاوہ وت ااسیاحیجبائ ےس ریمدعبازلوال
ت
رکوارک دم ادا رکے اورارگ دم دےنی یک ااطتسع ںیہن وتاےسیصخش ےک ےیل اامم اصح ےک وقل رپلبق
ذ
ومالب یتفم دمحم یقت امثعین اصح
اززوالریم ترکےن اوردم ہن دےنییک اجنگشئ ےہ لیہی راےئ رضحت ادقس ا
ت تہ
دام ئزاک م ااعلہیل یک یھب ےہ ل ۹۳۴۱ء ےک جح ےک ومعق رپ رگیم یک دشت اوردگھبڑےنچم یک وہج ےس وج
ادنوانہک احدہث شیپ آبا اورڑکنیسوں اجحج دیہشاورڑکنیسوں زیمخ وہےئ لاس ومعق رپ رضحت ےن وج ھچک
ذ
ارشادفزامبا ذلیںیمبلفظہالمہظحوہ:
ت
’’دورسا ہلئسم  11بارخی وکزوال ےسےلہپ ریم اک ےہ۔اافتق ےس ںیم یھب ان ولوگ ں ںیم شالم اھت یکنج رپواز
کیھٹایسدنیھتینعی 11ذواہجحل یکراتوکرپوازیھت۔ھجمےسنجولوگںےنہلئسموپاھچ ںیمےنانےس
یہیرعضایکہکیتحاالاکمنیہیوکششرکیناچےیہہکبارہوکریمزوالےکدعبرکںیلسجاکرطہقیہیوہہک
ت
زوالےسھچکےلہپرمجاتتچنہپاجںیئاورزوالوہےتیہریمرکےکواسپآاجںیئ۔مہےنیھبایسرطح
رپورگام انببا اھت لادمحل ہلل ایس رپ لمع وہا ۔ مہ رقتابی  11ےجب لکن ےئگ ےھت اورزوال ےس آداھ ہٹنھگ ےلہپ واہں

ت ت
چنہپےئگل ےسییہزوالوہامہےنریمیکاورریمرکےکواسپآےئگاورادمحلہللوجوقررقراھت سیکروایگ
اکل ایس ےکاطمقب رواہن وہےئ ۔ نج نج ولوگں ےن ہلئسم وپاھچ وت ںیم یہی اتہک ہک یتح االاکمن یہی وکشش
ت ت
رکںی نکیل اسھت یہ اسھت اےسی ولگ وج عیطتسم ےھت اور ریم ںیہن رکےکس ل ا ںوں ےناس وق ہلئسم وپاھچ
ذ
ت ت
حوقمکاھتوتانےسںیمےناہکہکوہیسکوکبائانبدںیاوراسھتیہدمیھبدےدںی۔اہتبلاےسیولگ
ت
وجعیطتسمںیہنںیہوہدمںیہندےتکسانےس ںیمےنرعضایکہکانےکےیلاسوقل رپلمعیکاجنگشئ
ت
ےہوج نسح نب زبادؒ یک روائ ےہاامم اوبہفینح رہمح اہللاعتیل ےسلریم لبق ازلوالےکوجاز یک۔ہیروابات
ت
ت
اجب نکیلوبجمری یک احل ںیم ان رپوتفی یک اجنگشئ
ایسیوہیت ںیہارگہچ اعماحالت ںیمان رپ وتفی ںیہن دبا ا
ذ
ت
ےہ۔رضحتالعہماونرشاہریمشکیؒےنضیفاابلریںیماسرپلصفمثحبیھبفزامیئےہہکہیانھجمسدرس
ت
ت ت
ت
ںیہن ہک ونادر رپ یسک وق یھب لمع ںیہن وہبال ارگہچ ہی روائ ونادر یک ےہنکیل ح ایسی وصرت شیپ
ت ت
ت
آاجےئ ہک ونادر یک روائ رپ لمع ےک ریغب اچرہ اکر ہن وہلوت اس وق اس یک اجنگشئ ےہہک اس رپ لمع ایک
اجےئاور وجولگ عیطتسم ںیہن ان رپ دم اک ووجب یھب ںیہن ےہلوج ولگ عیطتسم ےھت ان ےس اہک ہک دم یھب
دںیلانچہچنئزریغصےکدعتمداملعءےنیھباسرپوتفیدباےہ ت۔اتوتفیاسےلسلسںیمریمےوادلاصحاک
ت تہ
یھبےہ۔(’’واسٹاپ‘‘ رپیتفمدمحمیقتاصحدامئزاک میکآڈویوگتفگاکنتم)
ت ت
ت
ِ
وکحم وعسدہی ےن اجحج وک
اس وق ح ہی رحتئزیھکل اجریہ ےہ لینعی ۵ذی اہجحل ۹۳۴۱ھ ںیم
فلتخم امجوتعں ںیم میسقت رکدباےہ اوران ےک ےیل ریم ےک اگل اگل اواقت ررقررکدےیئ ںیہ لتہب
ت ت
ےساجحج ےکےیل  ۹۲اور ۹۴ذی اہجحل یک ریم اک وق زوال ےس ےلہپ راھکایگےہ اوراس رپ یتخس ےس لمع درآدم
ت
لہاظرزاحالت ارگاےسی اجحج رکام زوال ےک دعب
رکوابااجےئاگلباہک زگہتش اسل  ےسی احدبات اکسِباب وہ ِ
ذ
ِ
وصرتاحلںیموہمجراہمئیک راےئےکاطمقبوتاسیکاجنگشئ
ریمرکبایھباچںیہوتںیہنرکںیکسےگلایسی
ذ ت
ذ
ذ
اجئ ںیہنل امہیکل لشاہیعف
ںیہن نکلتی لویک ہکن ان ےک اہں ۹۲ل ۹۴یک ریم زوال ےک دعب یہ رکباالزم ےہل ےلہپ ز
ذ
ت
اورانحہلباکراحجوقلاورہیفنحاکوہشمروقلیھبیہیےہلبامہاامماوبہفینحؒیکباردارلواہیلااممادمحرہمحاہللہیلع
ذذ
ت
حمھ
یکاتروائلاامماوبرفعجلاطؤساوررضحتاطعء ر ماہللےکئزدتاندونںیکریمزوالےسےلہپ

ت ت
ت ت
ت
یھبیکاجیتکسےہلاسوقہکبجوکحموعسدہیےن رزرگوپےکےیلررقرہوقےکالعوہریمرکےنرپ
ت ت
بادنبیاگلدی ےہ اوروق یھب زوال ےس ےلہپ نیعتم رکایل ےہ وت ایسی وبجمری ںیمان رضحات ےک اوقال رپ
ذ
ت ت
لمعےکالعوہوکیئاچرہںیہنلفللہدزھهلاسوقامتمذماہواےلانئزروگںےکاوقالرپلمعرکےن
ت
رپوبجمرںیہلاسےکالعوہاساکاوروکیئلحرظنںیہنآبا۔
اس لیصفت ےک شیپِ رظن وبجمری ںیم زوال ےس ےلہپ ریم رکےن یک وصرت ںیم دم یھب الزم ںیہن
ذ
ت
ت
وہبااچےیہلبامہارگااطتسعرےنھکواالدمدےدےوترتہبےہ۔
وفیالدزاملدتازوحاشيةابًعابديً(زداملحتاز)(:)521/2
قال يف اللباب :وقتزمي اجلامز الثالث يف اليوو الثاين والثالث مً أياو اليحر بعد الزوال ،فال جيوز قبلهيف
املصهوز.وقيلجيوز.
املوسوعةالفقهيةالكويتية()158/23
واألخذبهذامياسبملًخيشالزحاوودعتهإليهاحلاجة،السياميفزمييا
قاليفالبحرالعنيق:
" فهو قول خمتاز يعنل به بال زيب ،وعليه عنل الياس ،وبه جزو بعظ الصافعي حتى زعه األسيوي أىه
املذهب " .كذا يف إزشاد السازي إلى مياسك املال عيل قازي ص (.161بحوالہ حاشیہ املوسوعة الفقهية
الكويتية()158/23
وفیاملبسوطللسرخيس(:)68/4
وإٌزماها يف اليوو الثاين مً أياو اليحرقبل الزوال مل جيزه؛ألٌ وقت الرمي يف هذا اليوو بعد الزوالعرف
بفعل زسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسله  -فال جيزئه قبله ،وذكر احلاكه الصهيد  -زمحه اهلل تعالى  -يف امليتقى
أٌ ما قبل الزوال يوو اليحر وقت الرمي حتى لو زمى أجزأه(.قال) وكذلك يف اليوو الثالث مً يوو
اليحر ،وهو اليوو الثاين مً أياو التصريق ،وزوى احلسًعً أيبحييفة زمحهام اهلل تعالى إٌ كاٌ مً قصده
أٌ يتعحل اليفر األول فال بأس بأٌ يرمي يف اليوو الثالث قبل الزوال ،وإٌ زمى بعد الزوال فهو أفطل،
وإٌ مل يكً ذلك مً قصده ال جيزئه الرمي إال بعد الزوال؛ ألىه إذا كاٌ مً قصده التعحيل فربام يلحقه
بعظ احلرد يف تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال بأٌ ال يصل إلى مكة إال بالليل فهوحمتاد إلى أٌ يرميقبل
الزوال ليصل إلى مكة باليهاز فيرى موضع ىزوله فيرخص له يف ذلك ،واألفطل ما هو العزينة ،وهو
الرمي بعد الزوال ،ويف ظاهر الرواية يقول هذا اليوو ىعير اليوو الثاين فإٌ اليبي  -صىل اهلل عليه وسله -
زمى فيه بعد الزوال فال جيزئه الرمي فيه قبل الزوال… ..وإٌ صرب إلى اليوو الرابع جاز له أٌ يرمي اجلامز

فيه قبل الزوال استحساىا يف قول أيب حييفة  -زمحه اهلل تعالى  ،-وعىل قوهلام ال جيزئه بنيزلة اليوو الثاين،
والثالث؛ألىهيووترمىفيهاجلامز
وفیالبحرالعنیق(:)۹۷۸۱/۴
وزوى احلسً عً أيب حييفة زمحهام اهلل تعالى إٌ كاٌ مً قصده أٌ يتعحل اليفر األول فال بأس بأٌ يرمي
يفاليووالثالثقبلالزوال،وإٌزمىبعدالزوالفهوأفطل،وإٌمليكًذلكمًقصدهالجيزئهالرميإال
بعد الزوال؛ ألىه إذا كاٌ مً قصده التعحيل فربام يلحقه بعظ احلرد يف تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال
بأٌ ال يصل إلى مكة إال بالليل فهو حمتاد إلى أٌ يرمي قبل الزوال ليصل إلى مكة باليهاز فيرى موضع
ىزوله فيرخص له يف ذلك ،واألفطل ما هو العزينة ،وهو الرمي بعد الزوال ،ويف ظاهر الرواية يقول هذا
اليوو ىعير اليوو الثاين فإٌ اليبي  -صىل اهلل عليه وسله  -زمى فيه بعد الزوال فال جيزئه الرمي فيه قبل
الزوال.وقالاحلصریی:واملذھباىہالیحوزالرمیقبلالزوالفیھذیًالیومنی.
وفیدززاحلكاورشحغرزاألحكاو(:)230/1
قوله وزمي اجلامز الثالث بعد زوال ثاين اليحر) هو املصهوز مً الرواية عً اإلماو فال يصح قبل الزوال
وزويعيهأىهإٌكاٌقصدهأٌيتعحليفاليفرفالبأسأٌيرميقبلالزوالكاميفالفتحوغيره
وفیاملحيطالربهاينيفالفقهاليعامين(:)429/2
قال احلسً يف «مياسكه» مً حيً تطلع الصنس مً يوو اليحر هو الوقت املستحب للرمي ،ومً حيً
زالت الصنس إلى ما قبل طلوع الفحر الثاين مً غده هو وقت مجاز الرمي مع الكراهة واإلساءة ،هذا هو
الكالو يف اليوو الثاين والثالث ،فوقت الرمي ما بعد الزوال ولو زمى قبل الزوال ال جيزئه هكذا ذكر يف
«األصل» و «املحرد»  ،وذكر احلاكه الصهيد يف «امليتقى» قالحمند زمحه اهلل :كاٌ أبوحييفة يقول :أحب
إيل أٌ ال يرمي يف اليوو الثاين والثالثحتى تزول الصنس،وإٌ زمىقبل ذلك أجزأه ،فصاز يف اليوو الثاين
والثالث زوايتاٌ.وذكر يف «املحرد» عً أيب حييفة لو أزاد أٌ ييفر يف اليوو الثالث ،فله أٌ يرمي قبل
الزوال ،وإىام ال جيوز الرمي قبل الزوال ملً ال يريد اليفر فيه ،وزوى ابً أيب مالك عً أيب يوسف أىه ال
يرمييفاليووالثالثقبلالزوال،وإٌأزادأٌييفرفيه،وأمايفاليووالرابعفالزميفيهإالبعدالزوال،ولو
زمىقبلالزوالأجزأهيفقولأيبحييفة،وعيدمهاالجيوزإالبعدالزوال.
وفیبدائعالصيائعيفترتيبالصرائع(:)137/2
وأما وقت الرمي مً اليوو األول والثاين مً أياو التصريق ،وهو اليوو الثاين والثالث مً أياو الرمي فبعد
الزوال حتى ال جيوز الرمي فيهام قبل الزوال يف الرواية املصهوزة عً أيب حييفة.وزوي عً أيب حييفة أٌ
األفطل أٌ يرمي يف اليوو الثاين والثالث بعد الزوال ،فإٌ زمى قبله جاز ،وجه هذه الرواية أٌ قبل الزوال
وقتالرمي يف يوو اليحر فكذا يف اليوو الثاين والثالث؛ ألٌ الكل أياو اليحر ،وجه الرواية املصهوزة ما زوي

عًجابر-زيضاهللعيه «-أٌزسولاهلل -صىلاهللعليهوسله -زمىاجلنرةيوواليحرضحى،وزمىيف
بقيةاألياوبعدالزوال»،وهذاباباليعرفبالقياسبلبالتوقيف.
املػييالبًقدامة(:)399/3
[فصل الرمي يوو اليفر قبل الزوال ويف أياو التصريق بعد الزوال]( )2569فصل :وال يرمي يف أياو
التصريق إال بعد الزوال ،فإٌ زمى قبل الزوال أعاد .ىص عليه .وزوي ذلك عً ابً عنر .وبه قال مالك،
والثوزي ،والصافعي ،وإسحاق ،وأصحاب الرأي .وزوي عً احلسً ،وعطاء ،إال أٌ إسحاق
وأصحاب الرأي ،زخصوا يف الرمي يوو اليفر قبل الزوال ،وال ييفر إال بعد الزوال.وعً أمحد مثله.
وزخص عكرمة يف ذلك أيطا .وقالطاوس :يرمي قبل الزوال ،وييفر قبله .وليا ،أٌ اليبي -صىل اهلل عليه
وسله  -إىام زمى بعد الزوال؛ لقول عائصة :يرمي اجلنرة إذا زالت الصنس .وقول جابر ،يف صفة حخ
اليبي  -صىل اهلل عليه وسله  :-زأيت زسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسله  -يرمي اجلنرة ضحى يوو اليحر،
وزمى بعد ذلك بعد زوال الصنس .وقد قال اليبي  -صىل اهلل عليه وسله « :-خذوا عيي مياسككه» .
وقال ابً عنر :كيا ىتحيً إذا زالت الصنس زمييا .وأي وقت زمى بعد الزوال أجزأه ،إال أٌ املستحب
املبادزة إليها حيً الزوال ،كام قال ابً عنر« .وقال ابً عباس إٌ زسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسله  -كاٌ
يرمياجلامزإذازالتالصنس،قدزماإذافرغمًزميهصىلالعهر».زواهابًماجه.
وفیزسائلابًعابدیً:
أمالوعنلبالطعیففیبعظاألوقاتلطروزۃاقتطتذلکفالینيعميہ(ص)۴۱:
اسالیم ہقف اڈیکیم انڈناےک وسوہلںی سیمناردقعنمہ 03امرچ نا 2ارپلی 2332ء ںیم یھب درگی اسملئ ےک
ساھت ساھت ہی ہلئسم رری وغرآنا  ،اس سلجم ںیم ذموکرہ ہلئسم رپ ۳۴اقمالت شیپ ےئک ےئگ ،نج خالالہ نم ونع درچ
دلی ےہ :
وسال :ایک ہرارہ اورنارہ دو اک ہج ر  ریم  عوص ص ح قددس ک  ےنک  ر  شئاجہ  ےہ
اس ےک وجات ںیم امتم اقمہل اگنر رضحات ک  اھکل ےہ ہک وہشمرروایت ےک اطمقب وہمجراملعء ےک یزدنک ہرارہ اورنارہ
ر  ریم روال سمش ےک دعب رشوص وہناےہ ،ارگ یسک ک  روال سمش ک  ےلہپ ریم ےنیل وت روال ےک دعب اس خا ااعدہ
واجب،ورہن دم دانی الرم وہاگ ،اس ہلئسم ںیم انک ک  رادئ ااحدیت وارد وہیئ ںیہ :

۹۔ عً جابر قال :زمی اليبی ﷺ اجلنرۃ یوو اليحر ضحی ،وزمی بعد یوو اليحر اذا زالت الصنس (سيً
ابیداؤدص)۱۸۹
۱۔عً وبرۃ قال :سألت ابً عنرزضی ہللا عيہ متی أزمی اجلامز؟قال اذا زمی امامک فازو ،فأعدت علیہ
املسئلۃفقال:کياىتحنیزوالالصنسفاذازالتالصنسزمیيا(حوالہمذکوزہ)
ہشاقمہل اگنر ک  دتماول یہقف اتکوبج ک  اہقفء ےنام ر  رصتاحیت لقن ر  ںیہ ،مہ اہیج رصف انک یہقف ابعرت ےک
دےن رپ اافتکء ےنےت ںیہ :
ووقت زمی اجلامز الثالت فی الیوو الثاىی والثالث مً أیاو اليحربعد الزوال فالیحوزأی الرمی قبلہ ای
قبل الزوال فیھامفی املصہوزۃ ای عيد اجلنہوز(رشچ اللنات ص،۱۶۱:دےئھکی دباعئ ،۳۲۴/۲ارحبلارلاقئ ،حتف
ادقلریوریغہ)
یتفم بیبح اہلل اقیمس ،ومالنا رور دی اادما یمظ ،ومالنا ءاطء اہلل اقیمس  ،یتفم  دمح ناملج روصنررور ،ومالنادخاء اہلل
یلبش  ،ومالنامیعن ارتخاقیمس ،ومالنا  دمح اردش دمین (اجہعم انب ہیمیت )،یتفم ریہظاادم،یتفم ریش یلع رجگایت ،ومالنا اونریلع
ا یمظ ،ومالنا اایتشس اادم ا یمظ اورومالنا دمح ا یمظ ر  رای  ہی ےہ ہک کنا ہ اا ہ ارم ہ یعوبم ن ںیم ک  یسک خا یھب لل
اج انام ںیم روال ک  ےلہپ ریم ےنک  خا ںیہن اتلم،ہکلب ارگ یسک ک  ےنایل وت روال ےک دعب ااعدہ ےننا وہاگ ،زین بتکِ دحیت
ںیم یھب اج انام ںیم روال ک  ےلہپ ریم ےنک  خادےن ںیہن اتلم،ذہلا روال ک  ےلہپ یسک یھب وقت ریم ےنک  ر  شئاجہ 
ںیہن وہیگ ،دورس نات ہی ےہ ہک رود اج ر  ریم ےک اواقت ںیم اینت وہ ت ےہ ہک ہک دورس ےاواقت ریغ روصنہ
ںیم ریم ر  رضورت ںیہن ۔
اج ےک عالوہ دورسے امتم اقمہل اگنررضحات 1ر  رای  ےہ ہک اامم اوبہفینح ر  دورس روایت وج ارگہچ ریغ وہشمرےہ
اخص وطرک  اےسی ومعق رپ جب اجحچ ر  کثشت اوررور یزور یزےتھ ارداحم ر  وصرت ںیم وہک  واےل احدنات ر 
وہج ک  ہشسال ڑکیسوج انساین اجںین اجریہ ںیہ اایتخرےننااچےیہ ،اس ںیم وکیئ ئاض ہق ںیہن ےہ ،اس  ےی ہک دحیت
ںیم اس ر  مماتعن ںیہن آیئ ےہ ،احالا ہ روال ک  لبق ریم ےنک  ر  رای  ںیم اامم اوبہفینح ہناہںیہن ںیہ  ،اامم اادم ،اامم
:1ہحفص ربمن  ۴۴رپ اج رضحات ےک نام ذموکرںیہنج ر  دعتاد  91یتنب ےہ۔میکح ساہ

حمھ
اوبرفعج ،طاوس اورءاطء ر م اہلل ر  رای  یھب یہی ےہ (دےئھکی:حتف اابلر ،083/0رشچ اونلو ،88/1دباعئ
لم
الصناعئ،028/2حتف ادقلری،028/2اینغمل ،888/0دبانۃ ا جیھڈ)208/9
قدجب دباعئ ک  اس روایت ر  وہج ہی یھکل ےہ ہک ےلہپ دج روال ک  لبق ریم خا وقت ےہ  ،وت دورسے اوررسیتے
دج یھب ااسی یہ وہاگ ،اس  ےی ہشدج انا ِم رحنک ےہ (دباعئ )9922/0
اوزج ااسملکل ےک وحاےل ک  یتفم دبع ارلمیح قدجب ک  اھکلےہ ہک اہجج نک اج روانات خا قلعت ےہ سج ںیم
آتﷺ ک  روال ےک دعب ریم نایت ےہ وت اس وک الضف رپ ومحمل ایکاجی  ۔()662/0
ل
اس ےلسلس ںیم ومالنامیظنت اعمل اقیمس قدجب ک  اوملوسعۃ ا فقھیۃ اوکلنتنہ ر  ہی ابعرت دےنر  ےہ:
واألخذ بهذا مياسب ملً خيش الزحاو ودعته إليه احلاجة ،ال سيام يف زمييا املوسوعة الفقهية الكويتية
()158 /23اوراحہیش ںیم ےہ:قال يف البحر العنيق " :فهو قول خمتاز يعنل به بال زيب ،وعليه عنل
الياس)158/23(.
م
ومالنادبر اادم جتیی ےتھکل ںیہ  :نکیل اس رپ ومعیم وطررپ وتف دانی اوراعالج ےننا ہک اج دوونج انام ںیم ریم خا وقت روال
آاتفت ک  لبق ص ح قددس ک  یہ رشوص وہاجناےہ ،ہی درسب ںیہن ےہ ،نویا ہ روسل اہلل ﷺ خا لمع ،احصہب خا
اعتلم اوراہقفء خا اافتس ےہ ہک اج انام ر  ریم خا وقت روال ےک دعب یہ رشوص وہناےہ ،اس ےک لالف لمع ر  ااجرت
دشنڈرضورت ر  وصرت ںیم وت د اجیتکس ےہ ،نکیل ہشفسد ےکساھت ہی رضورت نایئ اجریہ وہہی ققحتم ںیہن ۔
ست
ومالنایزاھج ادلنی قدجب نلی ےتھکل ںیہ :رگماہیج ہی یھب شیپِ رظنرانھکاچےیہ ہک ومعامً رمعںیم انک نارجح فسص
ےنک  خاومعق اتلمےہ وتاےسی لمع ک  وج لحم اجنالف وہانچباچےیہ ،اس  ےی مک ار مک جح فسص ںیم وت اس ر  ااجرت ںیہن
دینی اچےیہ ۔(ریم کرارےک اواقت اورینم سب ذگار وموجدہ احالت ےک سپِ رظنمںیم ،سلجم ادارت اسالیم ہقف
اڈیکیم انڈناص)22-28:

