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گن ا رے۸’ زدیوی۸ےک۸رعشی۸ومجمہعوثلکؾ۸الضف۸  اک۸رکفی۸اطمہعل‘سن 

Thoughtful Study of Kalsoom Afzal Zaidvi  

Poetic Collection “Sangtary”  
The poets and writers of District Swabi have written Urdu poetry side 

by side Pashto in different genres. There Urdu poetry was also 

popular. In these poets Kalsoom Afzal Zaidvi is one of great name. 

She works in Urdu ode, poem, quatrain and prose also. Her first 

poetic collections are “Sangtary”.It contains her poems, odes, 

quatrains and rubiats.  This very article presents thoughtful study of 

Kalsoom,s poetic collection, her topics distinctive issue of her work. 
Keywords: Contemporary Issues, Romanticism, Natural beauty, 

Modernism, To follow, Conscious Inner, Self. 
 

وصایب۸ںیم۸اردو۸زابؿ۸وادب۸ںیم۸اب۸کت۸یئک۸اشاکہر۸نف۸اپرے۸قیلخت۸وہ۸رک۸اسےنم۸آےئ۸ںیہ۔۸ںیہنج۸وقیم۸واعیمل۸۸علض
وک۸اکی۸ےئن۸ادناز۸و۸رخ۸۸اشرعی۸۸حطس۸رپ۸ڑبے۸رخفہی۸ادناز۸ںیم۸شیپ۸ایک۸اج۸اتکس۸ےہ۸۔۸علض۸وصایب۸ےک۸اداب۸ورعشا۸ےن۸اردو

۸۸دقر۸اور۸اتیمہ۸ےک۸احلم۸۸ےہ۔۸ اےنپ۸دقؾ۸امجےن۸رشوع۸اردو۸اشرعی۸۸ےن۸ ۸ںاہ ۸سج۸دور۸ںیمںیم۸شیپ۸ایک۸ےہ۸وج۸اقلب۸ِ
ؿ۸اھت۔نکیل۸تہب۸اسرے۸رعشا۸ےن۸اُردو۸اشرعی۸یک۸فلتخم۸اانصػ۸احجایب۸ںیم۸زایدہ۸وتشپ۸اشرعی۸اک۸رےئک۸اس۸دور۸ںیم۸وص

ََ۸آ ع۸آزیئک ۸رکہ ۸وہےئ۸اُردو۸اشرعی۸یک۸ص ۸ک ف۸وک۸ںیم،۸دیصقہ۸،۸رمہیث۸،رابیع،۸ہعطق۸وریغہ۸دمح۸،۸تعن،زغؽ۸،مظنالثم
اؿ۸رعشا۸۸ںیم۸اعدب۸ودود،۸ومالان۸اربامیہ۸،۸ومالان۸یتفم۸،۸راض۸اقحل۸راض۸،۸رپورسیف۸دمحم۸اظص ۸اشہ۸،۸رفخ۸وناز۸۸اطع۸یک۸۔۸ وبقمتیل

درد،۸ادس۸دگوؿ۸،۸دیس۸یفطصم۸ٰ۸یفیس۸اش اک۸انؾ۸یھب۸رس۸ِرہفتس۸ےہ۸۸۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ہ۸اورا م۸اشرعہ۸رفخ۸،لضف۸اخقل۸ہم
اشرعی۸ےک۸دیماؿ۸ںیم۸ردواآ ع۸آزیئک ۸یک۸اور۸یھب۸ںیم۸وریغہ۸۸اسفےنےک۸اسھت۸اسھت۸۸رثن۸ابوصخلص۸ا۸اشرعی۸اوہن ۸ےن۸

 :۸ںیہ۸ہونجبری۸ےتہکاشرعی۸ےک۸وحاےل۸ےس۸اؿ۸وک۸اکی۸امنای ۸اقمؾ۸احلص۸ےہ۔۸



 ۴امشرہ۸: یقیقحت۸رجدیہ          اطمہعل رکفی اک‘ سن گن ا رے ’ومجمہع رعشی ےک زدیوی الضف وثلکؾ 

۲۶ 

 

۸ںیہن۸اس۸رطح۸۸اشرعی۸ااشکنػ۸ایحت۸ےہ۔سج ۸ںیم۸دحمود رطح۸زدنیگ۸اینپ۸ومند
 (۱) اشرعی۸یھب۸اےنپ۸ااہظر۸ںیم۸ال۸نیعت۸ےہ۔

یک۸اشرعی۸ںیم۸اکی۸رطػ۸رویئونی۸اضف۸یتکلھج۸ےہ۸وت۸دورسی۸رطػ۸ھچک۸االطصیح۸وثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸
۸الضف۸زدیوی۸ےن۸اشرعی۸ےک۸اسھت۸۔رگن۸یھب۸رظن۸آہ ۸ںیہ ۸ااسفون ۸اور۸وتشپ۸وثلکؾ۸ؔ ۸ردو ۸وینوین ۸رپ۸یھب۸اکؾ۸ایک۸ا

              اور۸اشرعی۸ےک۸دیماؿ۸ںیم۸اؿ۸وک۸اکی۸امنای ۸اقمؾ۸احلص۸ےہ۔۔ےہ
گن ا رے۸’’ وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸اک۸الہپ۸رعشی۸ومجمہع۸             ےک۸انؾ۸ےس۸سکع۸رپ۸رٹن۸ز۸اشپورےک۸زری۸اامتہؾ۸اوتکرب۸‘‘ سن 

۸رعشی۰۲۱۲ ۸ہی ۸اک ۸زدیوی ۸الضف ۸وہا۔وثلکؔؾ ۸اشعئ ۸وک ۸۸ء ۸لمتشم۸ےہ۰۲۷۸ومجمہع ۸رپ ۸۸سجاحفصت ۵۲۸ںیم
گن ا رے’’  اشلم۸ےہ۔۸یھب۸رابایعت،وساؽ۸اور۸اکی۸اہوکیئ۶۸ااعشر،۱۶۸اعطقت،۱۴۸ںیمظن۱۱زغںیل، اک۸ااستنب۸‘‘ سن 

۸اخؿ۸ےک۸انؾ۸ایکےہ۔وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸اک۸وخد۸انہک۸ےہ،ہ۸ںیم۸ وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸اینپ۸اکی۸دوتس۸ہتفگش۸معمب ر 
گن ا رے’’ ۸زدنیگ۸اک۸ ہقیل۸ہتفگش۸معمب ر ۸اخؿ۸ےس۸ ی۸ اھکی۸ےہ۔ےن۸حیحص۸ونعم ۸ںیم ےک۸رشوع۸ںیم۸انرص۸یلع۸دیس۸ےن۸‘‘ سن 

 وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےک۸نف۸ےک۸وحاےل۸ےس۸دنچرعتیفی۸املکت۸ےہک۸ںیہ:۸
 ی۸ںیم۸اتھجمسوہ ۸الکؾ۸یک۸اسدیگ۸اور۸ڑپےنھ۸واےل۸وک۸دلجی۸اانپ۸رطػ۸دار۸انبےن۸یک۸ا۸یسی۸ ی۸الصتیح۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیو

ںیم۸یھب۸وموجد۸ےہ،اردو۸اور۸وتشپ۸ںیم۸اسکی ۸وہستل۸ےس۸رعش۸ےننب۸وایل۸وثلکؔؾ۸اےنپ۸رعش۸
رکےن۸یک۸رھب۸وپر۸الصتیح۸ریتھک۸ںیہ۔قشم۸نخس۸ےک۸ ےک۸وحاےل۸ےس۸اینپ۸انشتخ۸دیپا

دانم۸دؽ۸چنیھک۸ےتیل۸ اسھت۸اسھت۸رکف۸نخس۸ےک۸وبضمط۸احملت۸ںیم۸ےہک۸ےئگ۸وثلکؔؾ۸ےک۸ااعشر۸
 ( ۰) ۸رایک ۸ےک۸ہ د۸ ی۸ہ بی۸وہہ ۸ےہ۔ںیہ،اورہی۸رنہ۸اکی۸یبمل

گن ا رے’’ ۸الضف۸زدیوی۸اک۸الہپ۸رعشی۸ومجمہع۸ےہ۔سج۸ںیم۸اوھن ۸ےن۸ونتمع۸وموضاعت۸وک۸‘‘ سن  وثلکؔؾ
اشلم۸ایک۸ےہ،اس۸رعشی۸ومجمےع۸ںیم۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸وموجدہ۸دور۸ےک۸احالت۸رپ۸ملق۸ااھٹای۸ےہ۔اور۸اعمرشے۸

ںیم۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸رصعی۸احالت۸وخوصبریت۸ےس۸۸‘‘ سن گن ا رے’’ ان۸ومہاروی ۸یک۸رطػ۸اشندن ی۸یک۸ےہ۸۔۸۸یک
ایبؿ۸رکےک۸اکی۸لمکم۸وصتری۸امہرے۸اسےنم۸شیپ۸یک۸ےہ۸،وہ۸دیجنسہ۸یقیلخت۸رکف۸ےک۸اسھت۸اسھت۸رطز۸ااہظر۸یک۸ےب۸اس۸یگتخ۸

 وک۸یھب۸اس۸رطح۸امنای۸ ۸رکیت۸ںیہ۔۸

و ۸یک۸وثلکؔؾ۸راس۸آیتںاہ ۸  ںیہن،۸تلصخ۸رشی  
 ( ۱) ڑبے۸اھگےٹ۸اک۸وسدا۸ےہ۸رشاتف۸وھچڑ۸دےگنی۸ م
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گن ا رے۸’’ وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸  اک۸داپیہچ۸رحػ۸اوؽ۸ےک۸انؾ۸ےس۸اھکل۸ےہ۔۸‘‘ سن 

ںیم۸اےنپ۸آپ۸وک۸اس۸احلظ۸ےس۸تہب۸وخش۸تمسق۸یتھجمس۸وہ ۸ہ۸ریمے۸رگدوشیپ۸ںیم۸
۸الصک ںو ۸یک۸رطػ۸وت ۸اکی۸دو۸ولگ۸رضور۸اےسیرےہ۸ںیہ،وہنج ۸ےن۸ریمی۸یقیلخت

ریمے۸دوتس۸ھچک۸ھجم۸ےس۸ تمہ۸ازفاک ۸یھب۸یک۸ےہ۸اؿ۸ںیم۸ھچکیھب۸یک۸ےہ،اور۸ریمی۸
( ۲)وھچےٹ۸اور۸ھچک۸ڑبے۸ولگ۸۔۔ریمے۸وسحماست۸وک۸رحتمک۸رکہ ۸رےہ۸ںیہ۔۸

 

گن ا رے۸’’         راہ۸وک۸اانپای۸۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸اک۸ااسی۸رعشی۸ومجمہع۸ےہ۔سج۸ںیم۸اوھن ۸ےن۸اےنپ۸ےیل۸اکی۸اگل‘‘ سن 
شیپ۸۸اےسی۸وموضاعت۸ےناینپ۸اشرعی۸ںیم۸۸ےہ۸،اورایس۸راہ۸رپ۸لچ۸رک۸اینپ۸اقتیلب۸اک۸ولاہ۸ونماای۸ےہ۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸

 
۸ت  ۸ےیک۸ںیہ۸وج ۸یتگ۸زدنیگ۸ےس۸قلعت۸رےتھک۸ںیہ۔ ۸یتیج۸اج ۸ںیہن۸ہکلب۸یقیقح۸اور ن لی
اینپ۸اشرعی۸ںیم۸اےنپ۸اوہن ۸ےنخ 

۸ااسحاست۸اک۸ااہظ دردی۸ےک۸ذجابت۸دیپا۸۸ےہہ۸سج۸ر۸ایکایخالت،ذجابت۸اور ۸ہم ےک۸ذرےعی۸ولوگ ۸ںیم۸انم۸اور
 ایمظع۸رمق۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرعی۸ےک۸وحاےل۸ےس۸یتھکل۸ںیہ:۸ ۔وہ 

وثلکؔؾ۸اےنپ۸رگدو۸شیپ۸ےک۸اسملئ۸اور۸نیگنس۸اقحقئ۸اک۸اانت۸رہگا۸ادراک۸ریتھک۸ںیہ۸ہ۸امتؾ۸
لبلب۸اک۸ذرک۸ںیہک۸یھب۸ںیہن۸۸لگ۸و  ۸ ب۸ورراسر۸اور۸اہ ونآومز۸رعشا۸یک۸رطح۸اؿ۸ےک۸

اک۸ذرک۸رکیت۸ںیہ۸ وہ۸خلت۸ںیتقیقح۸اےنپ۸رعشو ۸ںیم۸ومسیت۸ںیہ۔ںیہک۸تخس۸رووی ۸ ۔اتلم
ب ھوویت۸ںیہ۸،اور۸ںیہک۸وحےلص۸ےس۸اقحقئ۸اک۸اسانم۸رک۸ےن۸یک۸وکشش۸رکیت۸ ںیہک۸زنط۸اک۸ریت۸چ ُ

 ( ۳)اپھُچیت۸ںیہ،اور۸اظص ا۸یتہک۸ںیہ۔۸ ںیہ۸ادنر۸یک۸تیفیک۸
۸رکف۸وثلکؔؾ۸الضف وحاےل۸ےس۸ال۸وجاب۸ےہ۸۔تیثیحب۸ومجمیع۸ارگ۸اس۸اتکب۸اک۸اج۸زئہ۸ایل۸اجےئ۸وت۸ہی۸ی۸۸زدیوی۸یک۸اشرعی۸

ولعمؾ۸وہاگ۸،ہ۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸اک۸اولسب۸اشرعی۸یک۸داین۸ںیم۸اںیہن۸اکی۸رفنمد۸اور۸میظع۸اقمؾ۸اطع۸رکہ ۸ےہ،اؿ۸یک۸
 ۔ویئتین۸اک۸ااسحس۸رظن۸آہ ےہراشرعی۸ںیم۸تبحم۸،تقیقح۸اور

 وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےک۸ابرے۸ںیم۸ان۸رص۸یلع۸دیس۸ےتہک۸ںیہ:
۸اانپ۸انؾ۸ربتعم۸ ۸یک۸اش۸رعی۸ےس۸ٹمک۸ٹنم۸ایس۸رطح۸اجری۸ر ی۸وت۸دلج۸ ی۸وہ ارگ۸وثلکؔؾ

رکےن۸ںیم۸اک۸ایم۸ب۸وہ۸اجےئ۸یگ۔اور۸زمدی۸اےسی۸دمعہ۸ اشرعو ۸یک۸رہفتس۸ںیم۸درج۸
(۴) ااعشر۸ہہک۸اپےئ۸یگ۔
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ََ۸رقتةی ۸ےن ۸زدیوی ۸الضف ۸زغؽ،مظن۸۸وثلکؔؾ ۸ںیم ۸ےہ۔سج ۸یک ۸آزیئک  ۸آ ع ۸رپ ۸نخس ۸ک ف ص 
،ہعطق،رابیع،ااعشررفدایت۸،اہوکیئ۸اور۸وساؽ۸یسیج۸اانصػ۸اشلم۸ںیہ،رگم۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸دنسپدیہ۸ک ف۸نخس۸

اردو۸ادب۸یک۸دقمی۸اانصػ۸نخس۸ںیم۸زغؽ۸اکی۸۔زغؽ۸ںیم۸ص ۸رطح۸ےک۸وموضاعت۸وک۸ایبؿ۸ایک۸اجہ ۸ےہ زغؽ۸ےہ۸ویکہکن
،سج۸ےک۸وحاےل۸ےس۸فلتخم۸اقندو ۸ےن۸اینپ۸اینپ۸راےئ۸اک۸ااہظر۸ھچک۸اس۸رطح۸ےس۸ایک۸ےہ۸۔۸وقبؽ۸۸نخس۸ےہا م۸ک ف

 لیمج۸ادلنی۸اعیل۸:۸ؔ۸
زغؽ۸اک۸اکی۸اخص۸رعشی۸زماج۸یھب۸ےہ۸سج۸یک۸اضف۸،ذجابت۸وااسحاست۸فلتخم۸اونلع۸

۸وہک ۸ےہ۸اور۸سج۸ےک۸رمزک۸ںیم۸ااسنؿ۸اکاینبدی۸ذجہب۸قشع روخ ۸اور۸روگن ۸ےس۸ریمعت۸
 ( ۵)ااعتسرہ۸اتنب۸ےہ۔ رمزکی۸۸ اک اکی۸اخص۸اظنؾ۸ادقار۸ےس۸واہتسب۸وہرک۸زغؽ۸یک۸اکانئت۸

 ڈارٹک۸رعیف۸ادلنی۸اہ۸یمش۸زغؽ۸ےک۸ابرے۸ںیم۸ےتھکل۸ںیہ:                   
۸نخس۸رعش۸ےہ۔زغؽ۸ےک۸وغلی۸ینعم۸وعروت ۸ےس۸ای۸۸  زغؽ۸اُردو۸یک۸وبقمؽ۸رتنی۸ک فِ

وعروت ۸ےک۸قلعتم۸وگتفگ۸رکان۸ںیہ۔ص ؿ۸ےک۸ہنم۸ےس۸وبتق۸وخػ۸وج۸درد۸رھبی۸خیچ۸یتلکن۸
  (۶)ےہ۸اےس۸یھب۸زغؽ۸ےتہک۸ںیہ۔۸

۸ایل۸اج۸ےئ۔وت۸اس۸ںیم۸اسدیگ،ولخص،اچسک ،الستس ،روا ی۸یک۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸زغؽ۸اک۸ارگ۸اجزئہ
دمعہ۸اثمںیل۸رظن۸آیت۸ںیہ،اوھن ۸ےن۸لکشم۸اور۸اھبری۸رھب۸مک۸اافلظ۸اک۸اامعتسؽ۸رکےن۸ےس۸اانتجب۸ایک۸ےہ،رگم۸اہج۸ ۸
رضورت۸شیپ۸آک ۸ےہ۸وت۸واہ ۸دنہی،افریس۸اوررعیب۸اافلظ۸یک۸آزیم۸ش۸یک۸ےہ۔وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸اشرعی۸ںیم۸

ان۸ہط۸ںیہن۸وتڑا۸ویکہکن۸اؿ۸یک۸اشرعی۸ںیم۸ادمح۸رفاز۸،ضیف۸ادمح۸ضیف۸۸اکی۸اگل۸راہ۸اانپےن۸ےک۸اسھت۸اسھت۸رواتی۸ےس۸یھب
۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرعی۸رپ۸رویئونی۸ااکفر۸و۸ایخالت۸احوی۸رظن۸آہ ۸۔یت۸ےہآاور۸انرص۸اک۸یمظ۸یک۸کلھج۸یھب۸رظن۸ وثلکؾ۸ؔ

ان۸ومہارای ،درددؽ۸۸ںیہ۔۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرعی۸ںیم۸مغ۸اجان ۸اور۸مغ۸دورا ۸ےک۸اسھت۸اسھت۸ااسن ی۸رووی ۸یک
 لیمج۸ادلنی۸اع۸یل۸ؔاکی۸ہگج۸ےتہک۸ںیہ:۸زغؽ۸ےک۸اس۸نف۸ےک۸وحاےل۸ےس۸اور۸ااسنتین۸اک۸سکع۸واحض۸وطر۸رپ۸رظن۸آہ ےہ۔

زغؽ۸اک۸نف۸ااسبیل۸ِااہظر۸ےک۸ون۸ہب۸ون۸روگن ۸ےک۸اس۸ھت۸امہرے۸ذہتیبی۸اوردمت ی۸زماج۸یک۸
 (۷)ادنر۸ومس۸اتیل۸ےہ۔۸۸آہنیئ۸داری۸رکہ ۸وہا۸ص ۸دہع۸اورص ۸زیئےن۸یک۸روح۸وک۸اےنپ

۸۸ اکی۸اسحس۸اشرعہ۸ےہ۸اس۸ےیل۸ااسنتین۸اک۸درد۸اؿ۸ےک۸دؽ۸ںیم۸وموجد۸ےہ،وثلکؔؾ۸یک۸وثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸ؔ
اشرعی۸ںیم۸نسح،قشع،درد،۸وبحمب۸،ےب۸وافک ۸اور۸اہنتک ۸وریغہ۸ےسیج۸وموضاعت۸ےک۸اسھت۸اسھت۸اؿ۸ںیم۸وتازؿ۸اور۸
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ارگ۸رکفی۸حطس۸رپ۸داھکی۸اجےئ۸اور۸دورسی۸رطػ۸ی۸ذجہب۸رظن۸آہ ےہادتعاؽ۸یھب۸وموجد۸ںیہ۔۸اؿ۸ےک۸اہ ۸ںیمہ۸رویئون
وتوثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸زغول ۸ںیم۸ںیمہ۸اعمرشے۸اک۸سکع۸یھب۸رظن۸آہ ےہ۸وہ۸اہنتی۸ابرکی۸ینیب۸ےس۸بس۸زیچو ۸اک۸

ی۸ںیم۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرعںیہ۔وک۸الکؾ۸ےک۸ذرےعی۸ایبؿ۸رکیت۸ذجابت۸وااسحاست۸اشمدہہ۸رکیت۸ںیہ۸اور۸رھپ۸اؿ۸
 ۔وجد۸ےہومدگاز۸اور۸ذجوب ۸یک۸روا ی۸

۸اؿ۸یک۸زغول ۸ںیم۸اجاجب۸رظن۸۸ ۸ذجہب ۸ےہ۔اس۸ےیل۸رویئتین۸اک ۸الضف۸زدیوی۸اکی۸رویئونی۸اکنفرہ وثلکؔؾ
و۸اع۸یقش۸کت۸دحمود۸وہہ ۸ےہ۸ آہ ےہ،رویئونی۸اشرع۸ےک۸ابرے۸ںیم۸اعؾ۸وطر۸رپ۸ہی۸ایخؽ۸ایک۸اجہ ۸ےہ۸ہ۸وہ۸رصػ۸قشع

نیعت۸قشع۸ےس۸ںیہن۸اشرع۸ای۸فصنم۸ےک۸زاوہی۸رظن۸ادناز۸رکف۸اور۸ریپاہی۸ااہظر۸ےس۸یھب۸وہہ ۸ےہ۸۸نکیل۸رویئونی۸راجحانت۸اک
 ۔۸اور۸یہی۸ااہظر۸ںیمہ۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرعی۸ںیم۸رظن۸آہ ۸ےہ۸ےسیج۸اثمؽ۸ےک۸وطر۸رپ

 اسہی۸اھت۸ہ۸اِک۸وخاب۸اھت۸اکہم۸وہا۸وہ۸صخش۸                      

                      ۸  دنینو ۸ںیم۸گُھل۸ےک۸آایگ۸رواھٹ۸وہا۸وہ۸صخش۸
 وجڑے۸ےھت۸ م۸ےن۸اےنپ۸ےیل۸اس۸ےک۸۸

    (۱۲)بس۸ازجاء۸سِمن ا ۸وت۸ایبنج۸انب۸رھکبا۸وہا۸وہ۸صخش۸

 
  بس۸دتش۸تبحم۸ےک۸ریمے۸اسھت۸لج۸ےئگ۸

 ںیم۸اےنپ۸رھگ۸ںیم۸رہ۸ےک۸ےب۸ایئؿ۸تہب۸وہ 

 ںیئگ وہ۸ دبانؾ۸۸  وج رافںیتق۸ںیھت۸ یسیک۸

  (۱۱ ) ںیم۸ِدہع۸واف۸رکےک۸امیشپؿ۸تہب۸وہ ۸ 
        ۸ ۸ںیم ۸زغول  ۸یک ۸زدیوی ۸الضف ۸الثمَََروثلکؔؾ ۸انعرص ۸یھب ۸ےنتج ۸ےک ۸دردومغ۸۸ویئتین ذجابت،وصتر

رظن۸۸اج۸اجب۸ہی۸بس۸وموضاعت۸وریغہ۸،ارفنادتی،انعتیئ،لیخت۸،رطفت۸رپیتس۸،تیہ۸ںیم۸دبتیلی۸اور۸ایبؿ۸ںیم۸رکتار۸
 ۸ےہ:۸آہ ۸ںیہ،ےسیج۸وہ۸وخد۸یتہک

ج ہما ےئ۸اہج ۸ںیم۸
۸ م۸ےن۸ُکب   ڈ۸وھڈنا۸اھت۸ِج ِ

 ( ۱۰)سب۸وی۸یہن۸آج۸لم۸ایگ۸ڑھچبا۸وہا۸وہ۸صخش۸
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وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرع۸ی۸ںیم۸نسح۸وقشع۸ےک۸اضمنیم۸اج۸اجب۸رھکبے۸وہےئ۸ےتلم۸ںیہ۔رویئونی۸رعشا۸ےک۸۸         
ابرے۸ںیم۸ہی۸ایخؽ۸ایک۸اجہ ۸ےہ۸،ہ۸وہ۸رصػ۸قشع۸واعیقش۸کت۸دحمود۸وہہ ۸ںیہ۔نکیل۸رویئونی۸راجحانت۸اک۸قلعت۸رصػ۸

اےئ۸ااہظر۸ےس۸وہہ ۸ےہ۸۔اؿ۸رعشا۸ےک۸اہ۸ ۸قشع۸قشع۸ےس۸ںیہن۸ہکلب۸اشرع۸ای۸فنصم۸ےک۸زواہی۸رظن۸،ادناز۸رکف۸اور۸ریپ
ےک۸الزواؽ۸ذترکے۸اور۸وبحمب۸یک۸دجاک ۸و۸ےب۸وافک ۸اور۸وبحمب۸ےک۸رجہ۸وواصؽ۸اک۸ایبؿ۸وموجد۸وہہ ۸ےہ۔وثلکؔؾ۸الضف۸

 زدیوی۸ےک۸اہ ۸یھب۸ہی۸اسرے۸رگن۸وادناز۸رظن۸آہ ۸ںیہ۔۸

 اھت۸۸اب۸ںیم۸ یھب۸اانت۸رپناشؿ۸ہذع۸دورای ۸،رںیشجن۸،۸افج۸اک۸     

  (۱۱)ذرہ۸ذرہ۸ب ِکھر ۸یئگ۸رمی۸ذات۸ریما۸دؽ۸وی ۸ یھب۸وریاؿ۸ہ۸اھت۸      

۔اور۸وہ۸اےنپ۸ایخالت۸وااسحاست۸وک۸اہنتی۸دمعیگ۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸زغؽ۸ےک۸زماج۸اور۸ولازیئت۸ےس۸وخبیب۸وافق۸ںیہ
 : ہ۸ےتہک۸ںیہڈارٹک۸ابعدت۸ربولیی۸۸۸ےس۸ایبؿ۸رک۸دیتی۸ںیہ۸ہکبج۸زغؽ۸ےک۸اس۸نف۸ےک۸وحاےل۸ےس۸

۸ےس۸رصػ۸دو۸ ۸ےئن۸ےئن۸ادناز ۸ےئن۸ےئن۸ایخالت۸وک ۸ڑبی۸لکشم۸زیچ۸ےہ۔ زغؽ۸وگک 
  ( ۱۲)درای۸وک۸وکزے۸ںیم۸دنب۸رک۸ےن۸اک۸دصماؼ۸ےہ۔۸ رصموع ۸ںیم۸ومس۸دانی۸الب۸ہبش۸

۸یک۸ ۸الضف۸زدیوی۸یک۸وصختیص۸ہی۸ےہ۸ہ۸اوھن ۸ےن۸زغؽ۸یک۸ک ف۸ںیم۸دجت۸اور۸دنرت۸دیپا وثلکؔؾ
ےن۸اینپ۸زغول ۸ںیم۸نسُح۸رطفت۸یک۸۸۔۸اوہن ۸اےنپ۸وبحمب۸ےک۸نسح۸ےس۸اتمرث۸رظن۸آیت۸ںیہےہ۔وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸
 اور۸دیشکل۸ےک۸اسھت۸ایک۸ےہ۔۸ وخوصبریت۸ واردات۸اک۸ااہظ۸ر۸ڑبی

وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸اہج ۸رپ۸اینپ۸اشرعی۸ںیم۸قشع۸و۸تبحم۸یک۸ابںیت۸یک۸ںیہ۔اور۸رویئ۸تین۸ےک۸اضمنیم۸
وک۸یھب۸ایبؿ۸ایک۸ےہ۸۔واہ ۸رپ۸رصِع۸اح۸رضےک۸احالت۸ےس۸یھب۸مشچ۸وپیش۸ںیہن۸یک۸،وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸وک۸زدنیگ۸ںیم۸نج۸

ر۸اور۸ادراک۸اشخب۸ےہ۔وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸ایخالت۸اور۸رجتابت۸ےس۸دو۸اچر۸وہ۸ان۸ڑپا۸ایہن۸رجتابت۸ےن۸اںیہن۸رہگا۸وعش
ااکف۸ر۸ےک۸لپ۸ںیہن۸ابدنےھ۸وج۸ہ۸رصػ۸وخاوب ۸یک۸داین۸ںیم۸ ی۸اےھچ۸ےتگل۸ںیہ،ہکلب۸اعمرشے۸ےک۸اسملئ۸وک۸دھکی۸رکاینپ۸

ابآاس ی۸۸اشرعی۸ںیم۸اُؿ۸وک۸واحض۸وطر۸رپ۸ایبؿ۸ایک۸ےہ۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےک۸اہ ۸زدنیگ۸اور۸روزرمہ۸ےک۸اسملئ۸اک۸سکع
 داھکی۸اج۸اتکس۸ےہ۔۸
 اک۸دنےھ۸ہپ۸روھک۸وخد۸اک۸،۸زیئےن۸اک۸وبھج۸یھب۸۸

 ( ۱۳)ولوگ ۸ےک۸اہسرے۸وت۸اہس۸رے۸ںیہن۸وہہ ۸             
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وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸اکی۸اسحس۸تعیبط۸یک۸احلم۸اشرعہ۸ےہ۔اور۸ایس۸اسحس۸تعیبط۸یک۸و ۸ےس۸اوھن ۸ےن۸
۸اشرعی۸ںیم۸ومس۸دای۸ےہ۔اور۸اؿ۸یک۸زغول ۸ںیم۸ج فی۸ذجوب ۸اک۸ااسحس۸اےنپ۸رگدوشیپ۸اک۸اجزئہ۸ےل۸رک۸رھپ۸اس۸وک۸اینپ

یھب۸امنای ۸ےہ۸اؿ۸یک۸زغول ۸ںیم۸ااسحاست،۸ذجابت۸اور۸دجدیتی۸یھب۸ےہ۸اور۸رویئونی۸اضف۸یھب۸اھچک ۸وہک ۸ےہ،۸سج۸
 اک۸ااہظر۸وہ۸اکی۸زغؽ۸ںیم۸وی ۸رکیت۸ںیہ:۸

 اےنپ۸اپس۸روھک۸۸نیقی۸رکول۸اابتعر۸اےنپ۸اپس۸روھک۸اگنہ۸ِانز۸اک۸داتسر۸
 (۱۴)اگ۸یسک۸ِدؿ۸واف۸ےک۸ہی۸دؽ۸اگن۸ہ۸ِایر۸رخدیار۸اےنپ۸اپس۸روھک۸ ۸ںیم۸یھب۸وچیب

وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرعی۸ںیم۸وہ۸امتؾ۸وموضاعت۸اشلم۸ںیہ۔وج۸ااسنؿ۸وک۸روزرمہ۸یک۸زدنیگ۸ںیم۸شیپ۸
 ۔آہ ۸ںیہ،وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرعی۸ونتمع۸وم۸وض۸اعت۸یک۸اشرعی۸ےہ

 ےگ۸وخیش۸ےک۸ےحمل۸ م۸وت۸ڈوھڈنںی۸
 رس۸ےس۸مغ۸یک۸الب۸ےلٹ۸ہ۸ےلٹ

 زدنیگ۸تحلصم۸یک۸ٹنیھب۸ڑچ۸یھ۸
 (۱۵)ایک۸ربخ۸اب۸یھب۸ م۸ےلھب۸ہ۸ےلھب۸

۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرعی۸ںیم۸ادمح۸رفاز۸اور۸ضیف۸ادمح۸ضیف۸اک۸رگن۸یھب۸رظن۸آہ ۸ےہ۔ رعشا۸تہب۸ےسوثلکؾ۸ؔ
اؿ۸یک۸دیلقت۸رپ۸ہ ۸وہےئ۸َاہدافدہ۸رکہ ۸وہےئ۸اؿ۸ےک۸ارثات۸ لوؽ۸رکدنتسم۸رعشا۸یک۸اشرعی۸ےس۸واتق۸ََوفاتقَےنوادبی۸

دمح۸رفاز۸اک۸ارث۸ لوؽ۸ایک۸سج۸یک۸واحض۸اثمںیل۸اؿ۸یک۸اشرعی۸ا۔وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸یھب۸ضیف۸اور۸ےہ۸ےنلچ۸یک۸وکشش۸یک
۸رطز۸ضیف۸ےک۸آگنہ۸وک۸وھچ یت۸وہک ۸رظن۸آیت۸ںیم۸اجاجب۸یتلم۸ںیہ۔اؿ۸یک۸اشرعی۸ںیم۸یبمل۸رحب۸وایل۸زغول ۸اک۸آگنہ۸و

 ںیہ،ےسیج۸ہی۸ااعشر۸المہظح۸وہ :۸
 ھچک۸رک۸ہ۸ےکس۸وبجمری۸یھت۸الاچر۸تبحم۸رپ۸اینپ۸۸

 اِس۸دؽ۸ےک۸وہلوک۸ڑھچاک۸رکآوھکن ۸اک۸رگن۸انمنک۸ایک۸وثلکؔؾ۸
 رساوب ۸ےس۸دوھہ۸،۸ص ۸اگؾ۸الم۸وت۸رھپ۸وساچ۸بج۸وہ۸ ی۸ںیہن

 ( ۱۶) وجسمد۸رما۸ویک ۸ںیم۸ےن۸ںیبج۸وک۸اخک۸ایک؟۸
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وک۸زدنیگ۸ںیم۸نج۸رجتابت۸ےس۸دواچر۸وہان۸ڑپا۸واہ ۸اؿ۸رجتابت۸ےن۸اںیہن۸رہگا۸وعشر۸اور۸الضف۸زدیوی۸۸وثلکؔؾ۸ 
ادمح۸رفازادراک۸یھب۸اشخب۸ےہ،اؿ۸یک۸زغؽ۸ںیم۸وموضاعت۸زدنیگ۸آزیم۸یھب۸ںیہ۸اور۸ایحت۸آزیم۸یھب۸ںیہ۸اور۸اکی۸ہگج۸

 رفاز۸اک۸رگن۸یھب۸اؿ۸یک۸اشرعی۸ںیم۸رظن۸آہ ۸ےہ،سج۸رطح۸وہ۸اکی۸زغؽ۸ںیم۸یتہک۸ںیہ:۸
گر ۸اپش۸اپش۸رک۸اخومش۸ےہ۸۸ ِلہ۸ےہ۸ریمی۸گنس۸دیل۸اک۸آؤ۸وت۸ہی۸رھتپ۸اک۸ج ِ  ھجت۸وک۸گ

 ( ۱۷)دصوی ۸ےس۸ہی۸ےنیس۸اک۸دنمسر۸رھتپ۸ ی۸وکک ۸کنیھپ۸حطس۸رماعتش۸رک۸
۸ایسی۸مظنےہ۸۸یھب۸شیپ۸یک۸ںیہ۸ںیمظن۸واُردںیم۸زغؽ۸یک۸ک ف۸ےک۸اسھت۸اسھت۸وثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸اردو۸اشرعی۸۸۸۸۸

 ڈارٹکوزری۸آاغمظن۸یک۸رعتفی۸وی ۸رکہ ۸ںیہ:۸۸۔ک ف۸ےہ۸سج۸ںیم۸اشرع۸اانپ۸یئیف۸اریمضل۸ایبؿ۸رکہ ۸ےہ۸
مظن۸اینبدی۸وطر۸رپ۸ہ ۸رثات۸ےک۸زجتاییت۸اطمےعل۸اک۸اکی۸وہلیس۸ےہ۸اور۸اس۸اخص۸دیماؿ۸

 (۰۲)ںیہن۔۸ںیم۸اس۸اک۸وکک ۸رحفی۸
 وقبؽ۸رپورسیف۸ااشتحؾ۸نیسح۸۸:۸ 

مظن۸اک۸ظفل۸بج۸اشرعی۸یک۸اکی۸وصخمص۸ک ف۸ےک۸ےیل۸اامعتسؽ۸ایک۸اجہ ۸ےہ۸وت۸اس۸ےس۸
وہیت۸ںیہ۸نج۸اک۸وکک ۸نیسح۸وموضع۸وہ۸اور۸نج۸ںیم۸ایفسلفہ۸،۸ایبہین۸ای۸ وہ۸ںیمظن۸وصقمد۸

۸ارثات۸شیپ۸ےیک۸رکفماہ۸اانز۸ںیم۸اشرع۸ےن۸ھچک۸اخریج۸اور۸ھچک۸دایلخ۸دوون ۸مسق۸ےک
 ( ۰۱) وہ ۔

۸الضف۸زدیوی۸اک۸یھب۸ےہ۸۔وثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸ دجدی۸دور۸ںیم۸مظن۸اگنری۸ےک۸وحاےل۸ےس۸ا م۸انؾ۸وثلکؾ۸ؔ
اینبدی۸وطر۸رپ۸اکی۸زغؽ۸وگ۸اشرعہ۸ںیہ۔نکیل۸اوھن ۸ےن۸زغؽ۸ےس۸ٹہ۸رکاینپ۸اشرعی۸ںیم۸مظن۸اک۸اولسب۸دیپا۸رکےن۸یک۸

۸ہجہل۸،ا۸ولسب۸،تایظفت۸ی۸اک۸آزاد۸ ومظ۸ ۸ںیم۸وموجد۸ےہ۔وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوکشش۸یک۸ےہ،مظن۸اک۸ہجہل۸اور۸اولسب۸اؿ۸یک
وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸ںیمظن۸اٰیلع۸ذینہ۸حطس۸۔،ااسبیل۸وریغہ۸یک۸ارفنادتی۸اؿ۸وک۸دورسے۸رعشا۸ےس۸اتممز۸رکیت۸ےہ

۸رگن۸یک۸تیفیک۸۸وم ھج۸ںیم۸دلجی۸آیت۸ںیہ،اؿ۸ےک۸ذجابت۸ںیم۸ارفنداتی۸اور۸اعامیعمہفےک۸اقری۸اور۸اعؾ۸اقری۸یک۸
ؔؾ۸الضف۸زدیوی۸۸اہج ۸یھب۸نف۸اک۸ہرہص ہ۸رکیت۸ےہ۸وت۸الکؾ۸ںیم۸اکی۸یس ۸یس۸دیپا۸وہیت۸ےہ۸آپ۸یک۸وثلکیھب۸رظن۸آیت۸ےہ۸۔

اؿ۸یک۸زغول ۸ںیم۸یھب۸رویئونی۸ذجہب۸رظن۸آہ ۸ےہ۸۔اور۸ہی۸اضف۸ی۸۸ ولہ۸اپای۸اجہ ۸ےہ۸۔رویئون۸ںیم۸۸ ومظ ۸یک۸رکفی۸وصخایصت
۸مظن۸ںیم۸ومسےن۸یک۸اؿ۸یک۸ ومظ ۸ںیم۸یھب۸اھچ ۸اضمنیم۸وک ۸وموضاعت۸اور ۸وہک ۸رظن۸آیت۸ےہ،اوہن ۸ےن۸امتؾ ک 

۸ذجابت،ارفنادتی،وصتر۸درد۸ومغ،یئیض۸رپیتس،رطفت۸رپیتس۸،لیخت۸ےسیج۸ ََوخوصبرت۸وکشش۸یک۸ےہ،سج۸ںیم۸الثم
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۸ ۸یک ۸الضف۸زدیوی ۸ےس۸اشرعی۸ںیم۸ربہ ۸ےہ۔وثلکؾ ۸ںیم۸اشوموضاعت۸وک۸وخوصبرت۸ادناز گن ا رے'' ۸''سن  لم۸ومجمہع
 ۔ان۸ادیمی۸،ریتا۸ااسحؿ۸،ںیم۸رویئونی۸اضف۸رظن۸آیت۸ےہ۸‘‘ ںیم۸اہنت۸وہ ۸’’  ومظ ۸

 ؾ۸یگیھب۸وت۸ےھجم۸اید۸آای۸وہ۸زیئہ۸رتی۸تبحم۸اک۸بج۸اتسرو ۸ےک۸دپی۸ےتلج۸ےھت۸اش۸۸۸ 
  م۸رتے۸اسھت۸اسھت۸ےتلچ۸ےھت۸ یھب۸درای۸ہپ۸ یھب۸ٹھگنپ۸ہپ۸وخاوشہ ۸ےک۸رچاغ۸ےتلج۸ےھت۸

 ( ۰۰)اب۸ہ۸دؽ۸ےہ۸ہ۸ریتی۸اچتہ۸ےہ۸ہ۸دےیئ۸ںیہ۸ہ۸رکسم۸اٹہ۸ےہ۸
 ںیم۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸وبحمب۸ےس۸ےلگ۸وکشے۸رکیت۸وہک ۸رظن۸آیت۸ںیہ:‘‘ ریتاااسحؿ۸’’ اکی۸اور۸مظن۸

 رطح۸آرزو۸متخ۸ےہ زدنیگ۸یک
 زج۸ُ۸رتی۸آھکن۸ےک۸ص ۸رظن۸زمخ۸ےہ۸۸

 وت۸یھب۸ِدؽ۸ےس۸ارگ۸ڑم۸ےک۸اجےن۸ےگل۸
 ( ۰۱)اگ۸ںیم۸ ۸ایک۸اظن۸رو ۸ےس۸رظنںی۸المؤ۸

وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸زدنیگ۸یک۸ان۸اپدیئاری۸اک۸ذرک۸یھب۸ایک۸ےہ۔ہ۸ہی۸سک۸رطح۸یک۸زدنیگ۸ےہ۸ہ۸ص ۸رطػ۸۸ 
وریا ی۸ ی۸وریا ی۸رظن۸آیت۸ےہ۔ویکہکن۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸اکی۸اسحس۸تعیبط۸یک۸اشرعہ۸ےہ،اور۸اوھن ۸ےن۸ص ۸اس۸

’’ ۸ےہ۸وج۸اس۸ےن۸دھکی۸رک۸وسحمس۸ایک۸ےہ۔زدنیگ۸ےک۸وحاےل۸ےس۸ںیم۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸اینپ۸مظن۸وموضع۸رپ۸ملق۸اُاھٹای
 ایک۸یہی۸زدنیگ۸ےہ۸؟۸ںیم۸یتھکل۸ےہ:۸۸

 ےب۸داد۸دصا۸اجےئ۸یئویس۸ٹلپ۸آےئ۸                   
 االفک۸یک۸وریا ی۸آوھکن ۸ںیم۸ٹمس۸آےئ                  
  (۰۲)۸راوت ۸یک۸ریتیگ۸ایک۸ہی۸ ی۸زدنیگ۸ےہ؟ےب۸درد۸اُاجول ۸ںیم۸             
 ومظ ۸ںیم۸اشلم۸ایک۸ےہ۔اوہن ۸ےن۸۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸رصعی۸واعمرشیت۸وامسیج۸وموضاعت۸وک۸اینپ               

 ‘‘: این۸اسؽ’’ زایدہ۸رت۸اےنپ۸اردرگد۸ےلیھپ۸وموضع۸اینپ۸مظن۸ںیم۸شیپ۸ےیک۸ںیہ۔ےہ۸،ےسیج۸اس۸یک۸اکی۸مظن۸ےہ۔۸
 ےہ۸ےئن۸اسؽ۸یک۸ُُم تف۸ےہ۸یئن۸دصی۸۸

 ولچ۸ہ۸دور۸رکںی۸ِدؽ۸ںیم۸وج۸اثکتف۸ےہ۸
 ںیم۸رحػ۸رحػ۸یک۸رتبیت۸رتے۸انؾ۸رکو 
و۸ریمے۸انؾ۸رکے۸وج۸رتی۸زناتک۸ےہ۸ ُ

 
 ت
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 وج۸گنس۸لیم۸تبحم۸ںیم۸ےلھچپ۸اسؽ۸ڈےل۸
 ( ۰۳)ایُس۸ااسس۸ہپ۸ریمعت۸اب۸امعرت۸ےہ۸

رحتری۸ںیک۸ںیہ،ویکہکن۸زدنیگ۸ےک۸ابرے۸ںیم۸وثلکؾ۸ؔ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸زدنیگ۸ےک۸وحاےل۸ےس۸تہب۸یس۸ںیمظن۸
‘‘ ےب۸ینیقی’’ مظن۸اؿ۸اک۸اشمدہہ۸رہگااور۸وعیس۸ےہ۸،وہ۸اےنپ۸وطر۸رپ۸زدنیگ۸اور۸اعمرشے۸اک۸رہگاک ۸ےس۸اطمہعل۸رکیت۸ںیہ۔

 ںیم۸وہ۸یتھکل۸ےہ۸ہ:۸
 آؤ۸ہ۸ںیم۸ںیہمت۸دڑھونک ۸یک۸وہت ۸ںیم۸ٹیپل۸دو ۸۸

 ےئ۸ےک۸زلگارو ۸ںیم۸وخویش ۸ےک۸اس۸ویکہکن۸زدنیگ
 ےنٹم۸واےل۸ںیہ۸اور۸ےب۸ینیقی۸اور۸وخػ۸یک۸ڑکی۸دوھپ

و۸وم۸یمس۸وھپؽ۸ےہ۸اہبر۸اک۸ ُ
 
 ( ۰۴)ےنلیھپ۸وایل۸ےہ۸ت

وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸اینپ۸ ومظ ۸ںیم۸دںاہت۸یک۸اکعیس۸یھب۸یک۸ےہ۔اوہن۸ ۸ےن۸اینپ۸ ومظ ۸ںیم۸د۸ںاہیت۸۸
 یک۸ےہ۸:۸وخوصبریت۸ےسزدنیگ۸واہ۸ ۸ےک۸احالت۸ووااعقت۸یک۸وصتری۸یشک۸

 اِک۸اگؤ ۸ےک۸وھچےٹ۸ٹھگنپ۸رپ۸اک۸اڑہل۸یس۸دوزیشہ۸اک۸آان۸اجان۸۸                  
 ص ون ۸اسیج۸ےہ۸لصف۸رہنسی۸وخوش ۸اک۸اور۸رتگن۸اس۸یک۸دنگؾ۸یسیج۸                  
 ( ۰۵)وہ۸اسھت۸حبص۸ےک۸آیت۸ےہ۸اور۸وسرج۸ےل۸رک۸ ولہ۸ںیم۸رھپ۸اشؾ۸وک۸وہ۸ڈلھ۸اجیت۸ےہ۸                

انمرظ۸رطفت۸یک۸اکعیس۸رھب۸وپر۸رطےقی۸ےس۸رکہ ۸وہےئ۸رطفت۸ےناینپ۸ ومظ ۸ںیم۸وثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸             
ںیم۸اہبر،وھپؽ،رگن،ےلیم،داین۸وریغہ۸اک۸ذرک۸وخوصبرت۸ادناز۸‘‘ التش۸’’ مظن۸۸۔ےک۸نسح۸وک۸اینپ۸ ومظ ۸ںیم۸ومسدای۸ےہ

 ںیم۸ایک۸ےہ۔ےسیج۸اثمؽ۸ےک۸وطر۸رپ۸ہی۸ااعشر۸الم۸ہظح۸وہ :۸
 ااسحس۸یک۸دڑھنک۸ںیم۸وخ۸وبشؤ ۸ےک۸آنگن۸ںیم۸            ؎

  (۰۶)وھپول۸ ۸یک۸اکہمر۸ںیم۸روگن ۸یک۸اہبر۸ںیم۸۸            
۸ؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸آزاد۸مظن۸۸ ۔۸آزاد۸مظن۸۸رپ۸یھب۸آ ع۸آزیئک ۸رکہ ۸وہےئ۸تہب۸یس۸ںیمظن۸شیپ۸یک۸ںیہوثلک۸

 :ےتھکل۸ںیہ۸رپورسیف۸اونار۸امجؽ۸ےک۸وحاےل۸ےس۸
رحب۸یک۸اپ۸’’ (ےک۸ےیل۸اکیUnit۸ہی۸رعشی۸االطصح۸ےہ۸اور۸مظن۸یک۸مسق۸ےہ۔ردفی۸،اقہیف۸اور۸وپرے۸ویٹن۸)         
 (۰۷) (یک۸رحب۸اور۸وزؿ۸وہہ ۸ےہ۔Lineمظن۸آزاد۸ےتہک۸ںیہ۔مظن۸آزاد۸ےک۸ص ۸رصمےع۸)’’ ےس۸آزاد۸اشرعی۸وک۸ دنبی
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 ا م۸ےہ۸وج۸ہ۸آزاد۸مظن۸یک۸اثمؽ۸ےہ۔۸‘‘ ااظتنر’’ اکی۸مظنوثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸
وک۸رفتق۸ مت۸ونیہم ۸ےک۸ابت۸رکہ ۸وہ۸ م۸ےن۸وحمل ۸ںیم۸ےھجت۸ڈوھڈن۸ایل۸اینپ۸داتسن۸ںیم۸مت۸وھچڑ۸ےئگ۸ھجم

 ( ۱۲)ےک۸وحاےل۸رکےک۸ںیم۸ہی۸رمع۸زعزی۸وھچڑ۸ایگ۸رتی۸ایدو ۸ےک۸اہسرے۸رکےک۸
  اکی۸اور۸مظن۸ںیم۸وہ۸یتہک۸ےہ۸ہ:۸     

 ریتا۸ریما۸رہتش۸ےسیج۸۸  
 رات۸اور۸اشؾ۸اک۸انلم۸ےہ۸

  ( ۱۱)رات۸اک۸آلچن۸لیھپ۸ایگ۸وت۸اشؾ۸ولس۸ ی۸ڈوب۸یئگ۸
ںیم۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸اےنپ۸ااسحاست،۸۸ےہسج۸یھب۸آزاد۸مظن۸یک۸اکی۸وخوصبرت۸اثمؽ۸''۸رساب''مظن۸۸              

ںیم۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےک۸ذجاب۸ت۸لمکم۸آگنہ۸ےک۸اسھت۸ایخالت۸اور۸ذجابت۸اک۸ااہظر۸دنیشنل۸ادناز۸ںیم۸ایک۸ےہ۸،اس۸
 ۔اور۸ذجےب۸یک۸دشت۸یھب۸وموجد۸ےہ۔وموجدںیہ

۸ا م۸‘‘آزیئشئ’’ مظن۸ےن۸اےنپ۸ومجمےع۸ںیم۸اپدنب۸ںیمظن۸یھب۸شیپ۸یک۸ںیہ۸،۸اس۸وحاےل۸ےس۸اؿ۸یک۸۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸۸۸
 ےہ۔۸
 وھکیرہگے۸درای۸ںیم۸اُرت۸رک۸دوھکی۸وخد۸وک۸ریمی۸ہگج۸رھک۸رک۸د۸  
 ( ۱۰)دنین۸آےئ۸یگ۸آھکن۸رھب۸ےک۸ںیہمت۸ م۸وک۸وکلپ ۸ںیم۸اپھُچ۸رک۸دوھکی۸۸ 

وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸آزاد۸مظن۸اور۸اپدنب۸مظن۸ےک۸اسھت۸اسھت۸رتبیک۸دنب۸مظن۸رپ۸یھب۸آ ع۸آزیئ۸ک ۸یک۸ےہ۔رتبیک۸۸       
 دنب۸مظن۸ںیم۸پیٹ۸اک۸رصمہع۸ابر۸ابر۸آہ ۸ےہ۔۸ڈارٹک۸میلس۸ارتخ۸ےک۸وقبؽ:

رتبیک۸دنب۸ںیم۸ااعشر۸زغؽ۸یک۸یئدن۸اقہیف۸اور۸ردفی۸ےک۸احلم۸وہہ ۸ںیہ۸رگم۸اپچن۸ہ ۸ایگرہ۸۸ 
ااعشر۸ےک۸ہ د۸اکی۸ااسی۸رعش۸الای۸اجہ ۸ےہ۸وج۸ایس۸رحب۸ںیم۸وہہ ۸ےہ۸رگم۸اقہیف۸اور۸ردفی۸

 (۱۱)دبتلی۸وہاجیت۸ےہ۸۔۸
 ۔۸ےہا م۸‘‘ ڈیتلھ۸رمع۸’’ اس۸وحاےل۸ےس۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸مظن۸۸         

 رتے۸ابول ۸ںیم۸یتکمچ۸رےہ۸اچدنی۸یک۸رِکؿ۸
 رتے۸رہچے۸ےس۸وجا ی۸یک۸دوھپ۸ڈلھ۸اجےئ۸

 انوتا ی۸ےس۸رلزےن۸ںیگل۸ابوہن ۸ےک۸
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 امک ۸فعض۸ِرمعی۸ےس۸یتکچل۸ہی۸رمک۸لب۸اھکےئ۸
 رتا۸ص ۸روپ۸اگنوہ ۸ںیم۸ م۸اپھُچ۸ںیل۸ےگ

 ( ۱۲)  م۸وت۸ص ۸رگن۸ںیم۸اے۸دوتس۸ےھجت۸اچںیہ۸ےگ۸ 
۸الضف۸زدیوی۸ےن۸۸                  یک۸۸اور۸اانصػ۸نخس۸ےک۸اس۸ھت۸اسھت۸ہعطقاےنپ۸رعشی۸ومجمہع۸''۸سن گن ا رے۸''۸ںیم۸۸وثلکؾ۸ؔ

ک ف۸نخس۸ںیم۸یھب۸آ ع۸آزیئک ۸یک۸ےہ۔ہعطق۸یک۸بس۸ےس۸ڑبی۸وخیب۸ہی۸ےہ۔ہ۸اس۸ںیم۸اشرع۸اےنپ۸ذجابت۸اک۸ااہظر۸
ی۸ینعم۸اڑکا۸ےک۸ںیہ۔۸فاشػ۸یدیقنی۸ہعطق۸رعیب۸زابؿ۸اک۸ظفل۸ےہ،۸سج۸ےک۸وغل۔ر۸ےک۸اس۸ھت۸رکہ ۸ےہاصتخاہنتی۸ا

 االطصاحت۸ےک۸اطمقب:۸
ہعطق۸ےک۸وغلی۸ینعم۸اڑکے۸ےک۸ںیہ۸اور۸االطصیح۸ونعم ۸ںیم۸ہی۸اکی۸ک ف۸رعش۸ےہ۸
سج۸ںیم۸وقا ی۸یک۸رتبیت۸دیصقے۸ای۸زغؽ۸ےک۸اطمقب۸وہیت۸ےہ۔ینعی۸امتؾ۸ااعشر۸ےک۸

ہعطق۸ںیم۸علطم۸رصمہع۸اہےئ۸اث ی۸ م۸اقہیف۸وہہ ۸ںیہ۸نکیل۸زغؽ۸اور۸دیصقے۸ےک۸ربسکع۸
ںیہن۸وہہ ۸اور۸عطقم۸رضوری۸ںیہن۸وہہ ۸ہعطق۸ےک۸ےیل۸مک۸ےس۸مک۸دو۸رعشو ۸اک۸وہان۸رضوری۸

 ( ۱۳)ےہ۔زایدہ۸ےس۸زایدہ۸یک۸وکک ۸دیق۸ںیہن۔۸
وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےک۸اعطقت۸اسدیگ۸اور۸ادناز۸ایب ۸یک۸و ۸ےس۸ا م۸ںیہ،وہ۸اعطقت۸ںیم۸ہ۸رصػ۸اینپ۸ذات۸          

ت۸یک۸ہکلب۸اےنپ۸ادنر۸ےک۸رکب۸وک۸اعطقت۸یک۸وصرت۸ںیم۸ایبؿ۸رکیت۸ںیہ۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےک۸اعطق۸یک۸اکعیس۸رکیت۸ےہ
 اثمؽ۸الم۸ہظح۸رفیئںیئ:۸

 اھبگ۸ےک۸دتش۸ےک۸وگےش۸ںیم۸اپھُچ۸وہ ۸
  ایرو۸ھجم۸ےس۸داین۸ےس۸ہ۸ڑلےن۸اک۸ہلگ۸تم۸رکان۸

 راہتس۸ریما۸دُجا۸ےہ۸ریتی۸زنمؽ۸ےہ
 ( ۱۴)۸تم۸رکان۸دُجا۸راہ۸ںیم۸ھجم۸ےس۸ڑھچب۸ےن۸اک۸ہلگ

  م۸رس۸ِاشؾ۸رتی۸اید۸ےک۸ہہت۸اخےن۸ںیم۸
 رتی۸اخومش۸اگنوہ ۸ےس۸ایپر۸رکہ ۸ںیہ

 ڈوھڈنہ ۸ںیہ۸رتی۸دقوم ۸ںیم۸زنمول ۸اک۸۸
  ( ۱۵)رساغ۸دیشک۸ریتی۸اگنوہ ۸ےس۸ایپر۸رکہ ۸ںیہ۸
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۸رابیع۸یک۔۸آ ع۸آزیئک ۸یک۸ےہوثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸زغؽ۸اور۸مظن۸ےک۸العوہ۸رابیع۸یک۸ک ف۸نخس۸ںیم۸یھب۸                   
 وخیب۸ہی۸ےہ۸ہ۸وہ۸زغؽ۸اور۸مظن۸دوون ۸اک۸زماج۸ریتھک۸ےہ۔اور۸دوون ۸یک۸رضوروت ۸وک۸یھب۸وپرا۸رکیت۸ےہ۸۔۸اکی۸ا م۸

 رابیع۸ےک۸وحاےل۸ےس۸دمحم۸اراشد۸ےتھکل۸ںیہ:۸
 ( ۱۶)رابیع۸وصرت۸ےک۸احل۸ظ۸ےس۸رصتخم۸رتنی۸زغؽ۸ےہ۸اور۸ریست۸ےک۸اابتعر۸ےس۸رصتخم۸رتنی۸مظن۔۸

 ڈارٹک۸رفیئؿ۸حتف۸وپری۸رابیع۸یک۸رعتفی۸وی ۸رکہ ۸ںیہ:۸ 
رابیع۸اس۸ک ف۸نخس۸اک۸انؾ۸ےہ۸سج۸ںیم۸وصخمص۸وزؿ۸ےک۸اچر۸رصموع ۸ںیم۸اکی۸ایخؽ۸

۸ ۸وہ ۸یک ۸رابیع۸اُردو ۸ای ۸ےہ۸،وگ ۸ایک۸اجہ  ۸نخس۸ےہ۸سج۸ںیم۸رقمرہ۸ ادا رصتخم۸رتنی۸ک فِ
 ( ۱۷)ےہ۸۔۸۸اوزاؿ،ودحِت۸ایخؽ۸اور۸لسلست۸ِایبؿ۸یک۸اپدنبی۸از۸سب۸رضوری

ؾ۸ؔ۸الضف۸زدیوی۸ےک۸اہ ۸رابایعت۸ںیم۸رویئونی۸ادناز۸اور۸رطفت۸رپیتس۸اک۸ذرک۸اتلم۸ےہ۸،زغول ۸ےک۸العوہ۸وثلک
رابیع۸۸ا م۸۸اکی۸وحاےل۸ےس۸س۸۔اےہ۸رابایعت۸ںیم۸یھب۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸وبحمب۸ےک۸وموضع۸وک۸دم۸رظن۸راھک

 المہظح۸وہ۔
 ے۸رکہ ۸رےہ۸ م۸درد۸اک۸ویباپر۸دموت ۸اہر۸ 
 یھب۸ےتیج۸رےہ۸ےب۸اکر۸دموت ۸آوھکن ۸وک۸من۸دای۸   

 (۲۲) یھب۸ےنیج۸وک۸مغ۸دای۸وی ۸ م۸ےس۸اتجہ ۸رےہ۸وہ۸ایپر۸دموت ۸
    ۸ ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸اےنپ۸رعشی۸ومجمہع گن ا رے’’وثلکؔؾ ںیم۸اےسی۸رعش۸یھب۸رحتری۸ےیک۸ںیہ۔وج۸رفدایت۸ےک۸‘‘ سن 

 وحاےل۸ےس۸وہشمر۸ںیہ،۸وہ۸یتہک۸ےہ۔
 (۲۱)  ۔الزؾ۸ےہ۸ولوگ۸تبحم۸اس۸یک۸بج۸مکحم۸ںیہن۸ےہ۸واف۸ م۸رپ۸یھب۸ایک

وکیئ۸اچاپ ی۸ک ف۸ِاہاشلم۸ایک۸ےہ۸۔یھب۸۸ںیم۸اہ۸وکیئ۸وک۸‘‘ سن گن ا رے’’رعشی۸ومجمہع۸۸وثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸ےن۸
 اشرعی۸ےہ۸۔اہوکیئ۸ےک۸وحاےل۸ےس۸اخور۸ااجعز۸ےتہک۸ںیہ:۸

درایمؿ۸وسچ۸ےک۸ےیل۸اکی۸ااسی۸الخ۸وھچڑ۸دانی۸ےہ۸ےسج۸اہوکیئ۸اک۸اکی۸وفص۸ےلہپ۸دو۸اور۸رسیتے۸رصمےع۸ےک۸               
 ( ۲۰) اقری۸اینپ۸ااطتستع۸ِرکف۸اور۸وتعس۸ِایخؽ۸ےس۸وخد۸رُپ۸رکہ ۸ےہ۔

 رقۃ۸انیعل۸اطص ہ۸ےک۸اطمقب:۸          
 ( ۲۱)اہوکیئ۸ہرہص ۸ِرطفت۸یک۸ابرویکی ۸اک۸ایبؿ۸ےہ۔۸            
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 اثمںیل۸یھب۸اجاجب۸رظن۸آیت۸ںیہ۔۸یک۸۸رعشی۸ومجمےع۸ںیم۸اہوکیئاس۸وثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸۸ےک۸
 یلہپ۸ابرش۸اس۸وممس۸یک۸یلہپ۸ابرش۸بت۸ربیس۸

۸وہےئ۸ ک  (۲۲)بج۸ریمی۸آوھکن ۸ےک۸وسہ ۸ےتہب۸ےتہب۸خ ُ
۸روا ۸اور۸سیلس۸ےہ۔  ۸اسدہ وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸وثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرعی۸اک۸ادناز۸ایبؿ۸واولسب۸

 اشرعی۸ےک۸وحاےل۸ےس۸یمظع۸رمق۸یتہک۸ںیہ۸:۸
۸ ۸کت۸وثلکؔؾ۸یک۸اش۸رعی۸ںیم۸ ین۸ کینک۸اک۸وساؽ۸ےہ۸وت۸اُؿ۸اک۸اولسب۸اہنتی۸اسدہ۸اور۸اہج

اافلظ۸یک۸دیچیپ۸یگ۸ای۸عنصت۸اور۸انب۸وٹ۸ںیہک۸یھب۸رظن۸ ربہتسج۸ےہ۸اُؿ۸یک۸اشرعی۸ںیم۸کلجنگ
 ( ۲۳)ںیہن۸آہ ۔وہ۸اہنتی۸وہستل۸اور۸روا ی۸ےس۸دؽ۸یک۸ابت۸یتہک۸ںیہ۔

رکفاک۸نیسح۸ازتماج۸ںیمہ۸رظن۸آہ ۸ےہ۸۔اؿ۸ےک۸اہ ۸ںیمہ۸رویئونی۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸اشرعی۸ںیم۸
ذجہب۸رظن۸آہ ۸ےہ۸،نکیل۸ارگ۸رکفی۸حطس۸رپ۸داھکی۸اج۸ےئ۸وت۸وثلکؔؾ۸الضف۸زدیوی۸یک۸زغول ۸ںیم۸ںیمہ۸اعمرشے۸اک۸سکع۸رظن۸

 آہ ۸ےہ۔

 وحاہل۸اجت
 ۲۰۳ء۸،۸ص:۰۲۱۱۸ونجبری،۸ومشمہل۸اونر۸دسدی۸،۸اردو۸ادب۸یک۸رحتںیکی۸،۸انمجن۸رتیق۸رکایچ،۸۸۸۸۸۸ ۔۱  
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 ۱۳ااضیََ،۸ص:۸ ۔۲۸
گن ا رے۸،۸از۸وثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸،۸ااضی۸،۸ََص:۸ ۔۳  ۱۲ایمظع۸رمق،۸سن 
گن ا رے،۸انرص۸یلع۸دیس،۸  ۔۴۸  ۱از۸وثلکؾ۸الضف۸زدیوی۸،ااضی۸ََ،ص:۸سن 
 ۶۶۴لیمج۸ادلنی۸اعیل۸ؔ،اُردوزغؽ۸دنچ۸اسملئ،۸ومشمہل۸رسدیسنی۸دلج۸مجنپ،ص۸ ۔۵
  ۱۱ء۸،ص۱۷۷۱لیم۸یلبپ۸زنش،الوہررعیف۸ادلنی۸اہیمش،ڈارٹک۸،۸اانصِػ۸ادب،گنس۸  ۔۶
 ۶۶۵لیمج۸ادلنی۸اعیل۸ؔ،اُردوزغؽ۸دنچ۸اسملئ،۸ومشمہل۸رسدیسنی۸دلج۸مجنپ،ص  ۔۷
 ۰۷ص:۸۸،ااضی۸ََوثلکؾ۸ؔ۸الضف۸زدیوی،سن گن ا رے، ۔۱۲
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 ۰۷ااضی۸ََ،ص:۸۸ ۔۱۰
 ۱۲ااضیََ،ص:۸۸ ۔۱۱
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 ۱۰وزری۸آاغ۸،ڈارٹک۸،یدیقن۸اور۸ااستحب،ص   ۔۰۲۸
ک ؾ۸نیسح،رپورسیف،وقنمؽ۸ازفاشػ۸یدیقنی۸االطصاحت،ص۸ ۔۰۱۸  ۱۷۷اخ  
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