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  روزہ �ے �داب اور روزہ ��ڑ	ے وا�ے ��م

   

    

  :  وا��� �داب 

���دات �� �����ے  ���وا��� �داب یہ ہ%ں �ہ روزہ دار �"�م ان  ��� و�
�2ہ%ں ا(0ے او/- ا. ����� 	ے وا�*  -ار دی� ہے ، ان +%ں (* (ے اہ) 

�� 8ہ�د�%4 �ے ��6 ا(7م �� (* (ے زی�دہ ���%56 ر�4  �-ض 	"�زیں ہ%ں
ہے ، �ہ@ا ?-ور5 ہے �ہ روزہ دار اس /- +=��>; اور ار��ن ووا���ت و8-:�ں 
 6�A+ B��) م �-ے ، و ; �� /��562 �ے�"Dاہ �� �E%ا(�0 ادا� B��) ے�
+%ں �"��; (ے 	"�ز /ڑهے �%�	0ہ ���"��; 	"�ز یہ اس �I�5 �� ایFG Hہ 

�Qے روزہ +P-وع اور �-ض �%� N%� ہے ، �-7Mف ا(0ے 	"�ز ��  ہے �0Aے
 ����?��-� R	� �I�5 �ے +�2�� اور �@اب ا�ہ� �� (�* ہے ، ار�8د ��ر5 �

�U ٔا?���ا ا�7Fة وا����ا ا�BP�ات �A�ف ی�I�ن    :ہے M (6 ه�� 4+ U�V�
�%W   ) (ر�ہ +-ی�) :: �-�"ہ   ) ٥٩�6ا ہ%/ U�M�	 ےA6 ای��ے �ہ /B- ا	0ے �

ا	ہ�ں 	ے 	"�ز ?��R �-د5 اور 	[�A	� M�اہP�ں �ے /%\Bے /ڑQNے ، (� ان 
  �� 	�FIن ا	0ے �Nے ��ے �N ۔ 

ان /- وا�* ہ�	ے �ے ��و��د ��` روزہ دار ���"��; 	"�ز �� ادا�%�E   ٭٭ 
+%ں ����ہ� (ے ��م �%Dے ہ%ں ��G	0ہ  -�ن +�%6 +%ں ا. ���رa و����� 	ے 

ذا� ;2� (B%�� B� ;") ا�7Fة ��B2+ b]��: (ID)   :ا(0G �0) دی� ہے 
�* �) ان +%ں ہ�اور ان �%�Qے    :�-�"ہ   ) ١٠٢: ا��A2ء (   ....................

�; �"ہ�رے (��B ا/2ے ہBD%�ر �"� Hے �ہ ان �� ایQہ�i �� ڑ5 �-وB� ز�"	
�Qے �Bڑ5 ہ� ، /B- یہ (�6ہ �-0i%ں ��یہ ہٹ �- �"ہ�رے /%\Bے ����%ں 

ذرا (�i%ں �ہ �* ا. ����� G ;��G-ب وM�ب +%ں ���"��;   ٭..........
	"�ز /ڑه2ے �� 0G) دی� ہے �� ا+4 وا:"%�2ن �� ��G; +%ں �� �6ر�ہ ٔاو�� 

، �N�ہ (0G �0)ہ-ی-ہ  ا�ت ا�-kG   ے	 ���=l �2%��	 Hے روای; ہ%0ہ ای)
+6د �Nر  ا�ے ا. �ے ر(�ل ۖ ، +H� 6�A �	ے �%�Qے ���� +%-ا: �-ض �%� 

�پ ۖ ( 	ہ%ں ہے ا(�Qے �پ +�Bے BN-+%ں 	"�ز /ڑه2ے �� رFM; دے دی�Qے 
�%40 �* وہ ��	ے �Eے �� �پ 	ے ا	ہ%ں وا/p ) 	ے او� �� رFM; دے د5 

هR"A� r ا�62اء ، �%� �) اذان �� �واز (D2ے ہ� ؟ا	ہ�ں : �7ی� اور (�ال �%� 
�ٔ��* : �پ ۖ 	ے ار�8د �-+�ی� 	ے ��ا ب دی� ہ�ں ، اذان �� �واز (�D2 ہ�ں ، �� 

�) (    )ی�6�A+ �2 +%ں �G?-5 دو ( �* �� ا(�0 ��اب دو A+ s%=l :
٦٥٤ (  
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�; ��B �%�ن �� �QN �پ ۖ ��    ٭٭%k� 5ز �� �ڑ�"	 ;�ا(� :-ح ���"�
�; 	"�ز /ڑه�2 �2ہ� /ڑه2ے (ے (p%��D در�ہ زی�دہ : �-+�ن ہے �"���  

 �DBاب ر��w)   5ر�V� s%=l :٦٤٥ + ، (�A :٦٥٠ (  

   

ا(� :-ح ���"��; 	"�ز Bi�ڑ	ے وا��ں �� �پۖ 	ے +�2�Ul �� 4%I +%ں 
ا �+; �� 0G) دوں اور : r+�8 �-+�ی�ہے ، ا(� :-ح �پ ۖ �-+��ے ہ%ں �ہ 

،   ٦٥٧: ��Vر5   (  �"��; Bi�ڑ	ے وا��ں �� ا	0ے BN-وں ("%; �7دوں
 (�A+ :٦٥١  (  

�ے وا��� �داب +%ں یہ ��B داrM ہے �ہ روزہ دار ایAے �"�م روزے    ٔٔ٭٭
ا �ال وا���ل (ے /-ہ%y �-ے �2ہ%ں ا. اور ا(0ے ر(�ل 	ے G-ام  -ار دی� ، 

وا R �ے 7Mف �M- دی2ے �� �B�ٹ �ہDے ہ%ں ( �2i	\ہ �B�ٹ (ے /-ہ%y �-ے 
اور (* (ے �ڑB� 5�ٹ ا. اور ا(0ے ر(�ل /- �B�ٹ ����2 ہے �%Aے ) 

�A�  اور ا(0ے ;�A	 �� ;+-G �� 7ل ��مG اور ;�G �� ام ��م-G
و� �I���ا �"� �UF ٔا�0D2A) : ر(�ل �� :-ف �-	� ، ار�8د ��ر5 ����� ہے 

��A   :�-�"ہ   ) ١١٧،  ١١٦: ا�r=2  ........(ا�0@ب ه@ا 7Gل وه@ا G-ام 
ہ G-ام y%i �� ا/�2 ز��ن (ے �B�ٹ +�ٹ 	ہ �ہہ دی� �-و �ہ یہ 7Gل ہے اور ی

ہے �ہ ا. /- �B�ٹ �ہ�Dن ��	6ه �� ، ("�B �� �ہ ا. ����� /- �ہ�Dن ��ز5 
  �-	ے وا�ے ��+%��� (ے +=-وم ہ� رہDے ۔ 

روزہ دار �� W%�; (ے ��B /-ہ%-� y	� �iہQے ، ا/2ے � �� ���B	�62A/ی6ہ    ٭٭
�� : ��ت �%* �� ا(0ے /%ٹB\%/ Bے �%�ن �-	� W%�; ہے ، �پ ۖ ��ار�8د ہے 

 ;�%W �� یہ� �اس +%ں /�ی� ��رہ� ہے � -Nن �-رہ� ہے ا�%� *%� �� ���B� ا/2ے
ہے اور اN- ا(�0 �%* �� �%�ن �-رہ�ہے وہ اس +%ں 	ہ%ں ہے �� ، �� 	ے اس /- 

  )  ١٥٧٨: ا�D-+@5   (��	6ه� ہے ۔   �ہ�Dن

روزہ دار �� �iہQے �ہ M r}i�ر5 (ے /-ہ%M r}i ، y�ر 5 یہ ہے �ہ ایH    ٔٔ٭٭
~V8  ���\2ض (ے /ہ-W �� 7فDMد وا�A� H� ~V8 ت دو(-ے�� ��

�� ا. �ے ر(�ل ۖ �� �-+�ن �D+ �2ہ ��%-ہ ہے ، اس (ےN 5ر�M r}i ے���
�)  ٦٠٥٦: ��Vر5 ( � یrM6 ا��b2 	"�م : ہے �ہ A+ ، :ر    ) ١٠٥�M r}i

 ، �N�ہ ہ	 rM2; +%ں دا�  

5 اور رہ4 وW%-ہ �%Aے ٭٭ روزہ دار �� �iہQے �ہ M-ی6 و�-وP%/ ، ;Mہ +yدور
��� �ے : ;=%F	 رہ اور�P+ -رہے اور ہ �D\� ہ دہ� (ے��7ت +%ں ده+��+
و ; ��B ده��ہ دہ� (ے /-ہ%y �-ے ، �%�	0ہ ده��ہ دی�2 ��%-ہ �2Nہ ہے ، 
ده��ہ دی2ے وا�ے (ے ا. �ے ر(�ل ۖ 	ے �-اء ت �� ا�ہ�ر �%� ہے �2i	\ہ �پ 

�%p� ، �2+ p: 	ے �-+�ی� � �2PW 4+  ہ دی� وہ ہ) +%ں (ے��ے ہ"%ں ده	
�%p +�2 : 	ہ%ں ، 6Gی� ان ا�[�ظ +%ں ��B +-و5 ہ%0ہ � �W 4+ ) s%=l

 (�A+ :ہ%ں ہے ۔ )  ١٠٢	ہ /- Iہ دی� وہ +%-ے :-ی��ے ده	 p�  
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روزہ دار �� �iہQے �ہ �N	ے ���	ے �ے ��ت (ے /-ہ%y �-ے ، �ہ� و��*    ٔٔ٭٭
�ب ہ� ، دو ��رو (�Dر ہ� ، ی� ��	A-5 �ے �"�م ��ت M�اہ وہ (�ر	�E ہ� ،ر�

 ;%N واز +%ں� ��و�"�ن ،(* �ے (* G-ام ہ%ں اور اN- ا(0ے (��B (�ری
اور �@��ت �� ا��Bر	ے وا�ے �N	ے ہ�ں �� ا	G �0-+; و ��G; او ر �ڑه ���� 

اور ��` ��گ ایAے ��B ہ%ں ، �� �{�    :�-�"ہ : ہے ، ار�8د ��ر5 ����� ہے 
�"� �ے (��� B�N�ں �� ا. �� راہ (ے ����ں �� +�ل �%Dے �ہ%ں �ہ �ے 

�ہ��0%ں اور ا(ے ہ�A2 ���2%ں ، یہ� وہ ��گ ہ%ں �02ے �Qے ر(�ا �-	ے وا� 
    )٦: �I"�ن (   �@اب ہے

   

   

  +DA=* �داب

   

 5-M� ہے ، رات �ے �B� �	�B� 5-=) ادب Hداب +%ں (ے ای� *=DA+
��Bی� ���� ہے ا(ے (=-�  5� ��B	�) روزہ ر�2Bے �� 	%; (ے ( FGہ +%ں 

 -=) �	�B� ہے �ہ یہ �%N �Bے ر�Q� م (=-5 اس�	ے ہ%ں ، ا(�0 Dہ� �	�B�
�ے و ; ��Bی� ���� ہے ، ا. �ے ر(�ل ۖ 	ے (=-�B� 5	ے �� 0G) دی� ہے 

،  ١٩٢٣: �V� s%=lرA� ) 5=-وا �4 �� ا�A=�ر �-��2i : b	\ہ ار�8د ہے 
 (�A+ :١٠٩٥  ( : �-�"ہ�ؤ �%�B� 5-=)ے +%ں �-�; ہے ۔	�B� 5-=) 0ہ	  

اور ایE� Hہ �پ ۖ �-+��ے ہ%ں �ہ (=-�B� �� 5	� �-�; ہے اس �Qے ا(ے 
Bi�ڑو 	ہ%ں ، اi-Nہ l-ف ایBN H�	ٹ /�	� ہ� /� �� ، �%�	0ہ ا. ����� اور 

( ا(0ے �-D8ے (=-�B� 5	ے وا��ں �%�Qے رG"; �� د��ء �-�ے ہ%ں ۔ 
ا(� :-ح روزہ �%�Qے 	%; )  ٣٦٨٣: +s%=l ، R ا��� ١٢: ، ص ٣: ٔاG"6 ،ج

  (2; (ے ��w; 	ہ%ں ہے ۔   دل �ے ارادہ �� 	�م ہے ، ز��ن (ے ا�[�ظ ادا�-	�

روزے �ے +DA=* �داب +%ں (ے ایH ادب ا���ر +%ں ��56 �-	� ہے ،    ٭٭
�* �ہ دی2B0ے (ے (�رج �� W-وب ہ�	� +=�I ہ����ے ، ی� اذان وW%-ہ ی� و�� 

�� ا���ر5 +%ں ( �ے ڈو�2ے �� N *��W"�ن ہ����ے وw�ق ذری�ہ (ے (�رج 
�6 ر?� ا. �2ہ (ے ) ��-� 56	� DA+=* ہے ) 4� rت (ہ-kG \ہ	�2i

��ا : روای; ہے �ہ ا. �ے ر(�ل ۖ 	ے ار�8د �-+�ی� �� �+ -%V� ال ا��2سyی �
�)  ١٩٥٧: �V� s%=lر5 ( ا�[�- A+ ، :رہ%ں : �-�"ہ )  ١٩٠٢ -%V� گ �-ار��

 H� *� ےN ر��B� ے ،(2; یہ �ہ ��زہN 56 �-�ے رہ%ں��ہ ا���ر +%ں �
(ے ا���ر �%� ���ے ، اN- 	ہ +�ے �� ��م ��B�ر (ے /B- اN- وہ ��B 	ہ +�ے 

  )  ٥٦٠: s%=l ا�D-+@5 (   �� /�	� (ے

روزہ �ے +DA=* �داب +%ں �7وت  -�ن ، ذ�- ود��ء ، 	[�� 	"�ز و6l �ت    ٭٭
�) +%ں ��-ت (ے +}P���B� ;% ہے ، A+ s%=lر5 و�V� s%=l \ہ	�2i

+%ں kG-ت ��6 ا. �4 ���س �� 6Gی� ہے �ہDے ہ%ں �ہ ا. �ے ر(�ل ۖ 
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��N�ں +%ں (* (ے زی�دہ (B� �Vے اور ر+�kن +%ں �* ��-�%r �/0ے 
/�س �P-یU ��ے اور �پ �ے (��B  -�ن �� دور �-�ے �� �پ �� (�Vوت +%ں 

%y ہ�ا (ے ��B زی�دہ (�V ہ����ے +yی6 ا?��ہ ہ����� ، اس و ; �� ر(�ل ۖ �
�)  ٢٦٠: �V� s%=lر5 ( A+ ، :۔)  ٢٣٠٨     

روزہ �ے +DA=* �داب +%ں یہ ��B داrM ہے �ہ روزہ دار ا/2ے او/- ا.    ٭٭
���� �� اس 	�"; �� ده%�ن +%ں ر�Bے �ہ ا. ����� 	ے ا(ے روزہ �

	ے روزہ  ر�2Bے �� ���%� ��PV اور روزہ �� ا(0ے �Qے �(�ن �%� �ہ اس
ر�B �%� اور /�رے +ہ%2ہ �� روزہ +r"0 �%� �%�	0ہ �ہ; (ے ��گ ایAے �� روزہ 
�"; (ے +=-وم رہDے ہ%ں ی� �� روزہ �� +ہ%2ہ �	ے (ے  �r و��ت 	 ��

اس (ے ���y رہ QNے ی� /�A� ( -B �%"�ر5 �� و�ہ (ے ( /�0iے ی� 
اس �Qے N"-اہ� +%ں /ڑهے ہ%ں اور روزہ ر�2Bے (ے ا�-اض �-�ے ہ%ں ، 

�iہQے �ہ روزہ دار ، روزہ �� ���%� /- �� �2Nہ�ں �� �8y}� �PV�ں �� 
 -BN وا�ے ;"�+%ں در��ت �� ) �2; ( +���� اور رب �-ی) �ے /ڑوس و	

�562 �� (�* ہے ، ا. ����� �� G"6 و�2wء �%�ن �-�ے رہے ۔�  

   

  :روزہ �� ��(6 �-	ے وا�ے ��م 

   

�%��B� !!! ن ہے�+-��� �������ن ��8-وه4 وا�D{�ا +��D* ا. �0) و���ا : ا. �
اس �ی; �-ی"ہ +%ں ا. ���رa و����� 	ے   ،. ا�F%�م �� ا��%r   .......وا8-��ا 

�-ی) ۖ 	ے 6Gی� +%ں  روزہ �� ��ڑ	%�ا�ے اl��� ��م �%�ن �-د�ے ہ%ں اور 	��
ا(r"0+ �0 و?�G; �-د5 ہے ، ا(r%F]� �0 یہ ہے �ہ ، روزہ �� ��ڑ دی2ے 

  : وا�ے ��م (�ت ہ%ں 

�-	� ، روزہ ��ڑ	ے وا�ے ��+�ں +%ں یہ (* (ے �ڑا اور ) ہ"�DA-5 ( �"�ع ) ١
 r:�� -ض�ہ � �ہ ���2Nہ �ے �=�ظ (ے (* (ے �ڑا ہے ، اس روزہ 	[

�� روزہ ہ� �� اس /-  �k �ے (��B �[�رہ +{�>ہ �زم ہ����� ہے ، اN- ر+�kن 
�"�ن 7Wم �زاد �-	� ، اN- 	ہ +�ے �� دو A+ Hہ یہ �ہ ، ای<�ہے ، �[�رہ +{
+ہ%2ہ �� ��E��ر روزہ ر��2B ، ان دو	�ں +ہ%2�ں +%ں �{%- �@ر 8-�� �ے ا���ر 

�@ر 	ہ%ں �-(A%� ، �D0ے �%6 �� دن در+%�ن +%ں �N%� ، ای� �P-ی� ، ی� ��� �
s%=l ( �%"�ر5 ، ([- وW%-ہ ، ی� /B- (�ٹ0A+ B%2�ں �� ��B	� ��7Bے ۔ 

 (�A+ :١١١١(  

��س و��2ر �ے ذری�ہ ی� ا/2ے وہ��B وW%-ہ (ے اDM%�ر5 :�ر /- +�M �2رج   )٢( 
�-	� ، �%�	0ہ یہ �"�B� r 8ہ�ت را	� +%ں داrM ہے ، �p (ے /-ہ%Q� yے 

 �D0)�ہ%ں ہ	 s%=l روزہ �� �A� -%}� 6ی�  6(� +%ں ہے �ہG ہ� �A%� ،
: ��Vر5 (   �62ہ ا/�B� �2	� ، /�	� ، اور 8ہ�ت �� +%-ے �Qے Bi�ڑ دی�D ہے... 

١٨٩٤  (  

www.ircpk.com www.ahlulhadeeth.net



اس (ے +-اد ��B	ے ی� /%2ے �� y%i �� +2ہ ی� 	�a �ے : ��B	� اور /�2%   )٣( 
�H /ہ2\�	� ہے ، M�اہ ��B	ے /%2ے �� ���� �y%i �B ہ� ، ار�8د ذری�ہ +�6ہ 

و���ا وا8-��ا �DG ی�D%4 �0) ا�V%� أ��%` +4 ا�V%� : ��ر5 ����� ہے 
r%�اور ���B� : �-�"ہ )  ١٨٧: ا��I-ة (   أ�)�د +4 ا�[�- (w ٔا�"�ا ا�F%�م �� ا�

�ے ) ��- ��ذب ( �Nہ اور ��� ده) ��-�lدق ( ، /%� یہ�ں �H �ہ ([%6 ده�Nہ 
    در+%�ن �-ق وا?s ہ����ے ، /B- رات �H روزہ �� /�را �-و ۔

روزہ دار   :ٔاول   یہ دو :-ح �ے ہ%ں ،  :�� ��B	ے /%2ے �ے 0G) +%ں ہ� ) ٤(
 �%N ڑه�ی�i ن�M ےQ� 0ےA� ، �%N r0	 ن�M ، +�7 �ہ; زی�دہ �	ڑه�i ن�M ��

ہ� ��B	ے /%2ے �� ا�W rlی;  �� اس (ے روزہ ٹ�ٹ ���ے �N ، �%�	0ہ M�ن
����ز iڑه�	� ��   :دوم  ہے اور M�ن iڑه�	ے (ے یہ +6FI /�ارا ہ�ا ہے ۔N وہ

����ز N �Aہ ای���B	ے /%2ے �ے  ��) +�Iم ہ� ، اN- ا	�4P0 وW%-ہ �ے ذری
iڑه�ی� ���ے �� روزہ ٹ�ٹ ���ے �N �%�	0ہ وہ ��B	ے /%2ے �ے 0G) +%ں ہے ، 

�B� �� 4P0�	ہ وہ اDا�� �Dٹ�ہ%ں ٹ	ہ%ں ہے اس (ے روزہ 	ے /%2ے �� �6ل 	
 ��G ہy+ �0)ہ ا� �DG ، ں +%ں �%� ���ے�Nں +%ں ی� ر�B4 /ٹP0�	اہ وہ ا�M
+%ں +=A�س ہ� ،/�B� -B اس (ے روزہ 	ہ%ں ٹ�ٹ�D ، �%�	0ہ وہ ��B	ے /%2ے 

  �ے 0G) +%ں 	ہ%ں ہے ۔ 

� ار�8د ہے ، ا��- ا. �ے ر(�ل ۖ �  ) :��G+; ( (M ، �E2%�ن 	�2��0   )٥( 
، دیQB0ے s%=l  ٢٣٦٧: ، ا�� دا��د ٢٧٦: ، ص٥: ٔاG"6 ، ج( ا�=��) وا�"=��م 

 R+ے : �-�"ہ   ) ١١٣٦: ا���	ں �	ارہ� ہے دو�E� �2B\/ ے وا� اور	�E� �2B\/
�"�ء �� �ہ�2 ہے �ہ وا��� روزہ دار �%��ء M�ن   ا���ر �%� ۔�ا(� �2%�د /- 

�ہ وہ V8~ ای�A +���ر ہ��ہ �{%- M�ن د�ے ا(�0 دیy��� �2 	ہ%ں ہے � یہ 
?-ورت /�ر5 	ہ%ں ہ�رہ� ہے ، اور M�ن دی2ے وا�ے �� M�ن 	2��0ے (ے ?-ر 

ا���ر ) M�ن دی�G� ) -0 	ہ ہ�رہ� ہ� �� ?-ورت و+���ر �ے �=; وہ اس دن 
  �-دے اور ��6 +%ں ا(�k  �0 �-�ے ۔ 

�"6ا  Qے �-	� ۔  )٦     

  G%` و	[�س �� M�ن �	� ۔)  ٧( 

   

   

   

   

  روزہ دار �%�Qے +DA=* ��م

   

�D�ں وا� +ہ%2ہ ہے %k� 5ڑ� aن ا�"��ر�k+م �� ا�-   'ر�� H%	 اس +ہ%2ہ +%ں
�ڑه ���� ہے اس �Qے ا(ے DB�") ;"%2Wے ہ��ے اس (ے +DA[%6 ہ�	� 
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-ار دی� ?-ور5 ہے اس +ہ%2ہ �ے روزوں �� ا. ����� 	ے ا(7م �� ایH ر�4  
    روزہ داروں �%�Qے ا. ����� 	ے �2; �� ایH دروازہ ہ� �Mص �-دی� ہے ۔' ہے 

�"r ہ%ں �4 �� اہD"� روزہ دار �%�Qے +DA=* ہے   H%	 ےAای B\� : ـ  

ا. �ے ر(�ل ۖ �� �-+�ن ہے �p 	ے  -�ن +�%6 ��   :ـ  -�ن �-ی) �� �7وت ١
�+ �0%	 Hض ا(ے ای���D ہے اور ہ- 	%�0 �� ��6ہ ایG H-ف /ڑه� �� ا(0ے 

��D ہے + �2N ہ' دس� �Dہ%ں �ہ	ف   "ا�) "   +%ں -G Hای U0ہ ا��ایG H-ف �
     )(42 ا�D-+@5 (   ایG H-ف ہے ۔  +%)  اور  'ایG H-ف ہے   �م' ہے 

٢�2E	�+ ء��روزہ �ے ا�0Gم �%�ن �-�ے ہ��ے ا. ����� �-+���   :  ـ ��-ت (ے د
�  :ہے �ہ  H��ٔ) ن وذا��   ....��د5 ��2 ��2  -ی* ٔا�%* د��ة ا�6اع ذا د

ا�یb �* +%-ے �62ے +%-ے ��رے +%ں �پ (ے (�ال �-یں �� �پ �ہہ دیں �ہ 
ہ- /�0ر	ے وا�ے �� /�0ر�� �* ���B وہ +�Bے ' +%ں �ہ; ہ�  -ی* ہ�ں 

  /�0رے +%ں  ��ل �-�� ہ�ں ۔ 

�ن ہے �ہ ا. ����� ـ ا. �ے ر(�ل ۖ �� �-+: ـ ا���ر �ے و ; د��ء �-	� ٣
     )ٔاG"6 (    ا���ر �ے و ; �ہ; (ے ��N�ں �� +��ف �-دی�D ہے ۔

�� و� G�ل و�  �ة � ��.    ـ:  ـ BN- (ے 	0�2ے �� د��ء٤� ;��A) ا. ���
  )ا�D-+@5   'ٔا��دا��د (  ۔

                           �) ٔاو ٔا��) ٔاو ا��B) 	� ٔا��ذ�H ٔان ا?r ٔاو ازل ٔاو ازل ٔاو ٔا�
�� ۔� rBٔاو ی� rBد (   ٔا��دا��5 ' ٔا�@+-Dا� (  

�� ر��2   ـ: BN- +%ں داrM ہ�	ے �� د�� ء    ��A) و���2 و�A) ا. M-��2 و
  ) (42 ٔا��دا��د (    �����2 ۔

ٔا��B) 	� ٔا��ذ�A�....    H) ا.   ـ:�%; ا�7Vء +%ں داrM ہ�	ے �� د��ء    ـ٥
 ����Vوا� ��Vد (   ۔+4 ا��دا��وا� (�A+ر5 و�V� (  

  ) ا�D-+@5   'ٔا��دا��د (    ۔۔  W[-ا	H  ـ: �%; ا�7Vء (ے 	0�2ے �� د��ء      

   '("H ا��B) ٔا+�ت ؤاG%�   ��  ـ: ـ (�	ے �� د��ء ٦
  )   (�A+ر5 و�V�(              aد��� ���@ا�H ی�م �� �2  (B�ا��داؤد   (    ٔا�
 ' 5@+-Dا�(  

�6 +� ٔا+���2 و�%ہ ا�P2�ر   ـ: ہ�	ے �� د��ء  �%6ار      � �	�%Gا�="6. ا�@5 ٔا
�) (      ۔A+ر5 و�V� s%=l (  

(�=�ن ا�@5   'ا�="A�'   .6) ا.   ـ:ـ (�ار5 /- �%ٹ2Bے �� د��ء ٧
���ن ۔I2"� �2ر� �� �	4 و%	-I+ �2 ه@ا و+���2 �ہ�-V)    

ا. �ے ر(�ل ۖ ر+�kن ا�"��ر�V� s%=l aر5 +%ں ہے �ہ   ـ:6l ہ وM%-ات    ـ٨
  +%ں �%y ہ�ا (ے ��B زی�دہ (�V ہ����ے �Bے ۔

ا. �ے ر(�ل ۖ �� �-+�ن ہے �ہ ر+�kن +%ں �"-ہ �-	� +%-ے   ـ:�"-ہ �-	�    ـ٩
  )��Vر�G B��)   ) 5 �-	ے �ے �-ا�- ہے ۔
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١٠ ;��]G �� ٹ : ـ ز��ن�B� ��}i ;�%W چ (ے ' ـ��N ���N ت اور�� �=�
]G �� -+�ن ہے ز��ن�لۖ �� �ٹ : ��; �� ���ے ا. �ے ر(�B� ~V8 ��

����2 اور ا(0ے +���� �"r �-	� 	ہ Bi�ڑے �� ا. ����� �� ا(0ے �B��ے 
  ) �V� s%=lر5 (   /%�(ے رہ2ے �� ?-ورت 	ہ%ں ہے ۔

�� V8~ �=� �7م اور �B�ٹ �� �-a 	ہ �-ے ا. ����� �� ا(0ے         
  ) ا���-ا	� ( رت 	ہ%ں ہے ۔ ��B	� �/	� Bi�ڑ	ے �� ?-و

    -Nو اور ا-� y%ے /-ہ) rWر و�7+� اور 8� �=� �� �Bگ روزہ ر��� (� -Nا
���� �"ہ%ں ���N دے ی� �ڑا�� �-ے �� اس (ے �ہہ دو �ہ +%ں روزے (ے 

�%ہ ( ہ�ں ۔ � �]D+ (  

�ہ رG"� �� اہD"�م �-	�   ـ١١  l:ـ   r"� H%	 62ے �ے� �"Gر R�  0ہ	�%�
    �� DM) �-دی�D ہے ۔�ے w�اب 

           �0G �� ��7B) دی�2 اور �-ا�� (ے رو��2 ۔  ـ١٢

         ۔  ز��ة دی�2 د  ـ١٣  

��a �-	�   ـ١٤  ) 4AG B��) وا�6ی4 �ے  

  ��� ��ہ
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