
 ��� ا
 ا���	� ا����� 

    
���ہ��ہ ر���ن ��ں ��ا��� �ے �� �����  !"  

    
    

    +�* ا()� '�% ��&%  :���# 

  +�* ���2د ا�0�� ,��%  :��ا/�ہ و ا-�,ہ 

  7!� ار9 اور دو +�8ہ �7 روزہ  )١(  

/��ے ی�!% اس 7ے اB ر  ہ�7!�ار9 �ڑ7% @� روزہ اس و<= وا/# ہ�;� /# وہ ���: 
  :"�ر "�8وں ��ں �ے �7�% ایD "�8 @��% /��ے 

� ہ� ا@!% ۔ ١   	G� 7ے @! رہ ��ل �	��7ے' .  
� K��ں   ۔٢    GB ف ��ل�B زی�  .  
  .�B!  7ے دوران ا8Bال �!% ہ� ا��Oم ی�!% ۔٣   
  .   ��R +�وع ہ�/��ے   ۔ ٤   
ہے +	�رہ��% �ڑ7% ���)ہ /# ان "�ر "�8وں ��ں �ے �7��S 8�" %ہ� ہ� /��ے ��   

اس @� روزہ وا/# ہے ��اہ اس ' %7	�    T   ،;� ہ�ں ;ے +�'% ا��Gم  اس @�اور
دس ��ل ہ% ��7ں Bہ ہ� ا�% ]�ح دی�Y' �Wدات 7% ادا��V� %W% اس @� وا/# 

  .   ہ�;% /\ ]�ح �ڑ9 '	� 7% '�رت @� وا/# ہ��% ہے
  ��R وB&�س وا�% '�ر��ں   )٢(

��ں ��7[ے روزہ رV7!� ��ام ہے ا;� �7�% رV� V7% �ے �� ۔��R وB&�س وا�% '�ر١
<�ل :............ '� ٔا�% ���  ا�_ ر9 ر-% ا
 '!ہ <�ل. اس �7 روزہ Bہ�ں ہ� ;� 

: ٔا��\ ذا ��-= �� �2� و�� ��2 ؟<�� ��% ، <�ل": ا�!Y% (�% ا
 '��ہ و��� 
ی= ہے ہ �ےروا���ت ا�� ���  � ر9 ر-% ا
 '! ,�2�B �� D�dن دی!ہ� ،،

ی�!% ( ��7 ای�� Bہ�ں ہے :"YB% ا�7م (�% ا
 '��ہ و��� Bے ,���ی� ....... 7ہ  
�% ہے Bہ روزہ رV7 ) ای�� ہے G� ز @ڑه�	B ہB �� ہ ہ��% ہے��7ہ '�رت /# ��

�% ہے،، '�ر��ں Bے 7ہ�G� :   ،ہ�ں  

  ان 7ے دی� 7% 7	% ہے ،، یہ%:"Kپ (�% ا
 '��ہ و��� Bے ,���ی� 

  ) . ٣٠٤:� یj ٦: h �_�ر9 7��ب ا�R�0 ��ب(�0( 

 7ہا�% ]�ح (h�0 ���� ��ں ���ت '��lہ ر-% ا
 '!ہ� �ے روای= ہے
ی�!% "�7ن ذا یY�2!� ذ���o!, D ����ء ا��2م و��oB T ����ء ا�O2ة ،،"  اBہ�ں Bے 7ہ� 

/# ہ	�ں ��p�T R ہ��� �� ہ	�ں روزہ �G� �7 ��> %7 دی� /��� �B �G�� �V	�ز %7 
 ، ، �V� ���/ ہ دی�B �G� �7 ��>  

7��ب ا�R�0 ��ب (  ���� h�0) :١٥j٦٩:� ی(  
�ہ ��  ��ں ان ����م ہ�ا '�ر��ں ���= ��R وB&�س ��ں روزہ Bہ�ں ر�V7ں ;%Yا� ،

  ای�م 7% <�� �7یں ;% ۔ 
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٢ R�� 0ہ @ہ�ے ا�ے	� Vs7 % '�رت روزہ �ے ہ� اور ��رج ڈو�!ے �ے�۔ا;� �7
�� اس �7 اس دن �7 روزہ ��]� ہ�/����W اور اس @� اس 7% ی� B&�س �7 ��ن K/��ے 

  .<�� وا/# ہ�;%
۔ ا;� '�رت رات ��ں ,�w �ے Vs7 @ہ�ے @�v ہ�/��ے �� اس @� روزہ وا/# ہ�;� ٣

� ,�w 7ے ��  �7ے�y ہ وہ"�;   .  
٤ z��G� س �7ے ی� درد اور��ے �7 ا�BK R�� % '�رت ���0= روزہ�۔ ا;� �7

 �7 R�� �W� س �7ے��ہ� ہ�ا �� اس دن �7 روزہ �0�S  ���ن ��رج ڈو�!ے 7ے �
  .(h�0 ہ�;�، اور اس @� اس T ��> %7زم Bہ�ں 

۔ ا;� �7�B %&�س وا�% '�رت "���\ د�Bں 7ے اB ر @�v ہ�/��ے �}s� Oہ %7 ٥
;�� اور @��S =�O' %7 %7ہ� ہ�;[% @� ا�| 7ے ایD ہ&�ہ ��  B&�س �7 ��ن �!  ہ�

�ہ @�V دو��رہ ا;� ��ن K/��ے �� ��   Yہ�;�، ا� h�0) ے ;% اور اس �7 روزہV7وہ روزہ ر
روزہ ��v �7 دے ;% یہ�ں �D 7ہ @v�@ �V ہ�/���ں ی� "���\ دن @�رے ���7ں GB��7ہ 
B&�س 9��K %7 � ت "���\ دن ہے ، اور "���\ دن 7ے ��  BKے واT ��ن 

� وہ B	�ز اور روزہ ��v �7 دے ،ا;�'�رت 7% '�دتِ ��R �ے �{���= �7 /��ے �
  .;% اور اس � R�� �7	Vwے ;%

�	�ل  )٣(�  روزہ ��7[ے ��R�� �B ;����ں �7 ا�

�Vwے ڈا7ٹ�وں 7ے ذری�ہ "   +�* �0	  �� h��) '}�	�� ر�	ہ ا
 ,����ے ہ�ں    
ہے اور یہ ��ت ���ے 8BدیD @�ی[ہ ��Yت ہ��% ��R�� �B ;����ں 7ے �B�2�Bت @�K;�ہ% 

%sB�7 @ہ�  %�ہے 7ہ ��R�� �B ;����ں '�ر��ں 7% (0= اور �sہ داB% @� ا�� ڈا�
اس �[ے ہ� '�ر��ں �ے 7ہ�ے ہ�ں 7ہ /� ��R ا�ے Kی�ہے وہ �� /�B# ا
 ہ�ں 

"�ہ[ے 7ہ وہ (�Y �7یں اور ا@!ے Kپ B         �7ہ�ں �� ر ہےاس �[ے ا @��!�ت Kدم 
�	�ل �B�7 در�= Bہ�ں . �{�ہ ��ں Bہ ڈا��ں �  .ی�!% ��R�� �B ;����ں ا�

  ����ہ اور دوده @BOے وا�% '�ر��ں   )٤(

۔ /# ����ہ اور دوده @BOے وا�% '�ر��ں روزہ 7% و/ہ �ے ا@!% ذات @� ی� ا@!ے ١
اور ��ف زا�� ہ�Bے 7ے ��  /# �� وہ روزہ "�Vڑ دے  یں�sہ @� ��ف �0��س �7

  . ��ں�	�G ہ� ا@!ے ,�ت + ہ روزوں %7 <�� �7
٢ h�0) ے �� اس �7 روزہ��/K %B�@ % ����ہ '�رت �7 ���0= روزہ ��ن ی��۔ ا;� 7

  .    ہ�;� اس 7ے روزے @� اس �7 �7�% ا�� Bہ�ں @ڑ ے ;�
  وہ ��ڑه% '�رت /� روزہ رV7!ے @� <�در Bہ ہ�   )٥(

رV7!� روزہ Bہ�ں  �ے'�رت ��7[ے روزہ ر�2�B �!V7ن دہ ہ� �� اا;� 7�% ��ڑه% 
اور و'�% ا�dی� ی{���Bہ , ی� ]��م ����G ،،  " ار+� د��ر9 ����% ہے "�ہ[ے 

روزہ ( ای�ے ��;�ں @� /� ��7[ے روزہ ��'�l� j= ہ� ای� D��B�V7 �7 ��G دی!� 
'�Yس ر-% ا
 '!ہ	� �&�� <�Kن 'Y  ا
 ��    ).١٨٤: ��ر�ہ ���ہ ( , یہ ہے ) �7 

  : اس 7% �&��� ��ں ,����ے ہ�ں
��ن ٔان ی���2 ,��{�	�ن ��Gن 7� ی�م " �}�ہ� ا��l* ا���YG وا�	�ٔاة ا���YGة T ی�

،، �!�G��" �@ دراز ��ڑهے ��د اور ��ڑه% '�رت ��7[ے ر�2= 7ے ]�ر �	ی= 'K یہ
��G�� Dے ہ�ں �� ہ� دن 7ے '�ض ای�G� V7ہ رB دے  ا��9 ہے /� روزے �B�V7 �7

  )٤٥٠٥:� ی٢٥j:(h�0 �_�ر9 7��ب ا��&��� ��ب(دیں،،
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)٦(   =���w� ہ ر���ن ��ں ���9 �ے��  

���% Bے دی�W �ہ�!�ں 7% ]�ح ��ہ ر���ن ١  � 
۔ اس ��ں �7�B D+ %ہ�ں 7ہ ا
 9 !�  � Vs7 اس ��7[ے �W� ل <�ار دی� ہےO� �7 =���w� 9 �ے��� %V� ں��

  :�ر9 ����% ہے �7 د9 ہے "!�sBہ ار+�د �
" 
�� ��Yس �ہ� '�� اBؤا �G� س�Y� ہ� ، �G���B %� إ j,ا���2م ا������ �G� �ٔا�

، �G!' �&'و �G��' ب��, �G�&Bن ٔا�B��_� ��!7 �GBٔا   #�,��ن ��+�وہ� وا��)�ا �� 7
،، �G� 
  ا

ر روزے 7% را��ں ��ں ا@!% ���ی�ں �ے ��!� �	ہ�رے �[ے �Oل ��7 ;�� ، وہ �	ہ�
 ��' �7 %���� 
��ں �7 اB��� ہ�ر9 @�+� ہ	س ہ� ، ��Y� س ہ�ں اور �� ان 7ے�Yا�

، اس Bے �	ہ�ر9 ���ہ <�Yل ,��� �7 �� �ے در ;dر ,������اب �	ہ�ں ان �ے   ہے
���% VG� %7% ہ��% "�O� �7 8ش B�7ے 7% ا/�زت � 
��Y+�ت 7% اور ا

ہ ایD ���	�ن ���7ہ ر���ن ��ں اس Kی= �ے ����م ہ�ا 7) ١٨٧:��ر�ہ ���ہ(ہے،،
ا,{�ر �ے �ے hY) �7 (�دق �D ا@!% ���9 �ے ��Y+�ت 7% ا/�زت د9 ;[% 

    ہے
  : ���= روزہ ��ں ��س و7!�ر 

�ے ہ�ں ؟ ٢G� �7 اقd� %�!ں ��ں ��س 7!�ر اور ہ�B۔ ��7 ��د و'�رت ر���ن 7ے د
س 7!�ر اور اس �7 /�اب یہ ہے 7ہ ���0= روزہ ���ں ���9 �7 ایD دو��ے �ے ��  

�= 7ے �)�� ایD دو��ے �ے "	ٹ!� در�= اور /��8 ہے ��w� ، �B�7 اقd� %�!ہ
 ��س و7!�ر 7ے ا;�  اور.�G�[�lہ دو�Bں Y0) �7= اور /	�ع ��ں @ڑBے �7 ��ف Bہ ہ�

 %!� #Y�  ے �� اس �7 روزہ ,��  ہ��ے��رج ہ� /��اور اس دن 7ے روزے 7% /� �;
  .<�� وا/# ہ�;% 

ا��Gم ���0= روزہ ا@!% ��� 9 �ے /	�ع ��7ے �� اس @� @��B  ۔ ا;� �7�% ��د٣
    :ہ�ں   �ے ���# ہ�

  اس Bے �ڑے ;!�ہ �7ار��Gب ��7 ۔     .1

  اس �7 روزہ ,��  ہ�;�� ۔      .2

  دن �7 ��<% �2ہ B�V7ے @�!ے �ے ر�7 رہے ۔      .3

  ر���ن ;8رBے 7ے ��  اس دن 7% <�� �7ے ۔      .4

  7&�رہ �)��ہ ادا �7ے ۔      .5

    
ایOy Dم Kزاد �B�7 ۔ا;� اس B =>�[ %7ہ ہ� �� ����Wر دو��ہ روزے رV7!�    یہ ہے   7&�رہ

 �BOV7 �B�V7 �7 ��G�� Vہ ہ� �� ��ٹB =>�[ %V� %7 ۔ اور ا;� اس . %V� رت�'
ا;� وہ   ، را-% رہ% ہ�@� /	�ع  اس �����ہ ��ں ��د 7% ]�ح ہے �G�[�lہ وہ 

  .;[% ہ� �� اس @�T %V� Vs7زم Bہ�ں  7%[ے ��Ywر /	�ع ��7
�	�ل   )٧(�  ���0= روزہ '�ر��ں ��7[ے زی# وزی!= 7% "�8وں �7 ا�

 O{� ل @� ا ہ��� ہے�	و/ ��ل �ے '�رت 7ے "ہ�ہ @� ��	��وہ "�8یں /� 7ے ا�
�	�ل �ے روزہ @� �(���ن ،�7ی� ، @�ؤڈر ، ��� اور ���ہ و��yہ �� ان "�8وں 7ے ا�

�	�ل �7 ��% ا�� Bہ�ں @ڑے ;� ا�% ]�ح �ہ! 9 ، @��| اور زی!D و��yہ ا�
�% ہ�ں G��7.  
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  ر���ن 7ے روزوں %7 <��  )٨(

��د و'�رت ہ� ایT �@ Dزم ہے 7ہ /�!% /� 9 ہ� �Gے ر���ن 7ے روزوں %7 <��    
ا;� 7�% 7ے ذ�ہ ر���ن 7ے روزوں V� ��> %7% اور اس Bے ����� 7%  ��ں،�7 

دو��ا ر���ن K;�� اور ����� ��7[ے اس 7ے @�س �7�d' %ر �B %Vہ�ں یہ�ں �D 7ہ 
�� �Vاب� V��� اس @� <�� 7ے  D8دیB ء 7ے�	ہ= �ے '��   Dہ� دن 7ے '�ض ای

 �B�V7 �7 ��G�� %V� �BOV7  ر 7% و/ہ �ے ہ�d' %�7 ����� �;وا/# ہے اور ا
  .   �� اس @� (�ف <�� وا/# ہے

)٩(   �!VG" ہ��ہ!ڈی� �7 ذا  

R�ای�%   , '�ر��ں �B�V7 �7 �!��ے و<= B	D و��yہ �7 اB ازہ Bہ�ں ہ� @��� ہے �
 %�G��7 م���ہ�ں (�رت ��ں وہ ���� Vs7 �7 �2ہ ز��ن @� رV7 �7 اس �7 ذا��ہ �

�� ا�� ر ٔاو " 'Y  ا
 �� '�Yس ر-% ا
 '!ہ	� ,����ے ہ�ں .   }�T �ٔ�س ٔان ی
�7 ذا��ہ "VG �ے �� �7�% ��ج Bہ�ں،،  روزہ دار ہ!ڈی� ی� 7�% دو��9 "�8"ا�ٔ|،،

  ).٢٥:(h�0 �_�ر9 7��ب ا��2م ��ب(
)١٠(    w�� ن اور����  

�% ہ�ں G�K اض و���(  ��7[ے�yوں ��ں دو ا w�� ز ��ں    )١(   :��ا����	B
 hز ہ� ی�7ہ ��اوی�	B ے ��7[ے ��اہ ,�ضBہ� D٢. (+�ی(    %���� 
��w  ��ں �7K ا

YB% ا�7م (�% ا
 .   7% �	  و�!� ��� ن B �7ے ��7[ے� %7�h�Y و�ہ��� اور اس 
   ذا ا���ذB= ٔا� �7 ��ٔا�ہ �% ا�	�O,  w ی	!�ہ� ،، ��'��ہ و��� �7 ار+�د ہے 

ا;� �� ��ں �ے 7�% 7% ��� 9 اس �ے ��B�/  wے ��7[ے ا/�زت ]�# ��
7��ب ا�O2ة ��ب(�7ے �� وہ ا�ے �= رو7ے ،،  ���� h�0) :٣٠j١٣٤:� ی . (

��ا ��ء ا
 ��: یD اور � یj ��ں Kپ (�% ا
 '��ہ و��� Bے ار+�د ,���ی�ا  !	� T

ا
 B�� %7 ی�ں �7 ا
 � %7�w وں ��ں BKے �ے Bہ رو�7  "  ،،  ���/  ا

�ے ). ١٣٦:� ی٣٠j:(h�0 ���� ��ب(،،V7ر ��B  � �7 ہ +�'% � ود و <��دG��
��  w�� 7ے �[ے hز ��اوی�	B �7 ے '�ر��ں�دی!% "�ہ[ے ، ہ� #�y�� %7 ےBK ں

(�0�ہ �7ام ر-�ان ا
 '��ہ� ا/	��� 7ے '	� �ے @�ہ "��� ہے 7ہ وہ اس �7 
اور ���ت '�%    ��2(% اہ�	�م ��7ے �Vے ��% 7ہ ���ت '	� ر-% ا
 '!ہ

ر-% ا
 '!ہ Bے '�ر��ں 7ے �[ے ��w  ��ں ا�� /	�'= �7 اہ�	�م ��7 اور ان 7ے 
�, �����Y' z!2  ا��زاق، ر���ن �2B ��T ، ا��!� ا�9�YG [ ���ے ۔ �[ے ��د ا��م �

���G ی�د رہے ��w  7ے "!  Kداب ہ�ں /� �7 @�س و��0ظ رV7!� ہ�����ن ]���Yہ�% 
��ں�۔   ��7[ے از �  -�ور9 ہے �}O د��ل ��w  7% د'�۔ ���0 ا�	�w 7% دو ر7

B �7�W� �Y+�� ۔ �!V7= ر�وازوں �7 @K %!@ام ۔ ا��ہ /��B ۔ زی# وزی!= ��w �7 ا�
  .   7% "�8وں �S �7ہ� Bہ �B�7و��yہ

     
�� + ہ�  
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