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 �ض ��

 �ء ��� � : ت � ��ں �دو �� ا��ا� رب ا�ت � ر�ن ا�رك � ��� �

 رات ��م(�او�)-2 دن �روزہ -1

روزے اور �او� � � �م �ن �د و�رت � �� �،ا�ن اور �اب � ا� � �� ان دو�ں ا�ل � ا�ر �� 

ا�م �� ��،اس � ��� اور ا�ل � �ب � � �م ��ں ��ف �� � �رت دى �،اس � ان ملسو هيلع هللا ىلص � ر�ل ا�

 � �� �ى �و� � �ت � ۔

روزہ اور �او� � روزہ  � ا�ادى �دت � ��� �ن � �ض � ،� ا� � روزے � �� � �وہ �� � 

،��ں � �ز ا�م � �ز � ��ف  �� �،ا�م � �او� �دوں � � � ا�� � � ا� � ��  دو�ے � روزہ �

ا�ا�� ،��،�وت و�ہ � �دى  �� � �وا� � �� او�ت اس � � � � و� � اس � �ز � �اب �� � 

،اور ا� ا�س ��� � �� �ى �� د�دے �  � ��ں � �ز � �اب ��� � ،� � � اس � � ا�س � � ��

 اس و� � � �� � �رى را� � � ��� � ا� �او� � �ل �� � ،�� �� � � � � آراء ��

 �د ا� ا�ح � �م �)،اور � � � � ا� ا� � اور ��ت � �� را� د� � � (� �� ،آ� � �

�� �� ا� �� �اور ا�ر وا� �� � ،اس و� � �ورت �س �� � ر�ن ا�رك � آ� � � �ظ �ام �� وہ 

اظ �ام � �� � � 
ف
ر�  �دت �� �ر� � ان � � �� �  �او�  ��� �� �� � � اور � دو�ى �ر  ،ٖ�

،ا�� اس � � � � ا�از � �ا�ہ � �دى ���� �ر � � آ� وا��� � � �ز،ا��،�او� اور و� � � 

�ل ��� �ظ �ام ��ى �رت دى � � ،ا� �� ا�  �ا�دہ �م � �� ان �� �� � ا�� � �� �ا ، �� � �

 ��       �� �اہ را� اور ان � وا� � �م ��ں � � �� �� (آ�)

 �ا�  

 دارا��ء �� ا�م ا��� 

 �� � �� �رى �ؤن �ا� 



3 
 

ا�� �� اور�ٹ:�او� � �� � � �ت ��� � ا�م ا� �� �� � �ب "�او� � �� � ا���� "

 � �� �ظ �ام � �� � �ا� � اس � �� �ور �� �ب �،� 

 �ا�ت

 �او�:-1

  8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �او� � �ت -1

 8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  �ق� اور �او� �  -2

 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� � ��ہ  � ر� �او� -3

 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�او� �را � �� � �   -4

 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�او� �ڑ� -5

 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دو �� �او� ���-6

 9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�او� � ا�ت � ،د� -7

 ا��:

 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��� � ا��  -1 

 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا�د � ا��  -2

 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� � ا�� �در�وف � ادا� � � -3

 10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �� �س � وا� � ا��  ا��ى �ل ر� وا� ،� �� ، -4

5-   11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔داڑ� �� وا� � ا�� 

  11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� �� وا� � ا���دى -6

 11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔����زى � ا�م -7

 11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� ر� وا� � �او� ��� روزہ -8

 12۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� � ا�� -9
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 12۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  �� � ا��-10

 12۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ � ا��،�ور �� � � �� � ��-11

 12۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� وا� � ا�� � �-12

 �وت:

 12۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ء � � �وت �وع �د� -1

 12۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�آن د� � ��-2

 12۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� آواز � �اءت �ے-3

 13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� ��-4

 13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�رۃ ��  � �ار-5

 13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آ� � �ار ��-6

 13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آ� رہ � �-7

 13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔/�ل � اد� اد� � ���� � �� -8

  13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ��/�ل � ��ش ��� -9

 14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� � دن �ف��وون � �� -10 

 14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� � � �� "� � ا�"��-11

 :�ز/��

 14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا� ا�ر �-1

 14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ء �� � �او� ���/� و� �ء � �ز ��-2

 14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔�ء � �ز �� ��� � �� � �او� ����� -3

 15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ � ر�ت � � ا� �� �� -4
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 15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�او� � ا�ا� ر� � ز�دہ �� -5

 15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� � �آن �د ��ر�ع و�د � �-6

 15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا� ر� �� -7

 15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� ر� � � � �ا �ا -8

 16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� ر�ت �ھ �-9

 16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ى ر� � �ے � � � ��-10

 16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��ر ر�ت �ھ -11

 16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �ہ � دو�ں �ؤں ز� � ا�� ر�-12

 17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ى د� -13

 17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �� � ��  -14

 17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �ل � ��-15

 17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �آن � � د��� -16

 �ہ �وت: 

 18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ہ �وت � � -1

 18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ہ �وت � وا� �� �-2

  18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ہ �وت �� ��� -3

 18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آ� �ہ �ل � -4

 18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آ� �ہ �ھ � �ہ � �ے-5

 18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آ� �ہ �ھ � �ہ � �-6

  19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا� آ� � �ہ �� -7
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 19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ہ �وت � � دو�رہ و� آ� �ھ �  -8

 19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ہ �وت � � �رہ �� �ھ �  -9

10-    19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا� � � دو �ہ ��  

 �ہ �:

 19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ہ � وا� � � � ا�ل -1

 20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ہ � �� � ��  -2

 20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ہ � �� و� دو �م �د�  -3

 20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ہ � � �م � � � �ا  -4

 20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا� �ہ �  -5

 20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا� �ز � � �ں �  -6

  20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ہ � وا� � ااور � �-7

 �و�:

 21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��و� � � د� �-1

 21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �� ا��د�-2

 21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رود ��دد� � �-3

��: 

 21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� �ر �� �� � �-1

 21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� د� � ��-2

 21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� � ا�ت �-3

 22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �� � � � د�-4
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 22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� ز�دہ � � ���-5

 22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��ش ر��� � د�ؤ � و� � �� � -6

 22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ز � �� �� � � د��� ��-7

 22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� دے � � �ڑ د� -8

 23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��� �-9

 23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� � �� � ،�ر � � د�-10

 23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دوران �ز � ��-11

 و�:

 23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و� � � -1

 23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و� �ڑ� � و�-2

 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و� �او� � � ��-3

 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و� � �ہ او� �ل �-4

 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔د�� �ت ���ل � � و� � �ى ر�-5

 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ت � � وا� �م � �ف آ�ر�ع � �-6 

 24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� ر� � � �ا ��-7

 25۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� � ر� �او� رہ � � آ�و� � � �د -8

 25۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �� �و� ���-9
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 � ا� ا�� ا��

 �او�:

  �ت�او� � -1

 � �ز �او� �د � ادا ��� اور ادا �� � �� � دى � ،ملسو هيلع هللا ىلص � � �ر� � ،آپ ملسو هيلع هللا ىلص �او� ر�ل ا� 

� ار�د ���:� آد� ا�ن اور �اب � ا� � �� ر�ن (� را�ں)� �م ��� اس � � �ہ �ف ملسو هيلع هللا ىلص آپ

اس � ��� ادا� � � ا�م � ���  �ل � � ا� � � �ز �ض � �دى �� � اس ملسو هيلع هللا ىلص �د��� � ۔ُآپ 

 ا� ا� � � � � � د� � �ى � ��� �ز �او� ادا��� ،

� � ا� � �  � اس �ا� اورملسو هيلع هللا ىلص � �اج �س � ا�ں � � �� ملسو هيلع هللا ىلص�ت � ر� ا� � � آپ 

�رى ��� ،ا� �� اس � ا� �رى ا� � �ف �  �ا� � � ���،�ت � ر� ا� � دو�ے� را� � اور 

 � د� �،ملسو هيلع هللا ىلص �ء را�� � ا�� �� �د ر�ل ا�

�د� � � � � اس � �� ��� � ا� � � اس �ا�ر � رد � �ت � ر� ا� � � � � �م �� �ام � �

� � ،� �� �ام �ا�� � � � �ات �د ا� د� �،اور اس و� � آج � ا� � �ز�او� � ��� ادا� 

  آر� � وہ ا� �ت � � �� � د� � �ج � ��۔�ا�م � �� � ،اور �� �� �ام � ز�� � � �

 :� اور �او� � �ق -2

� اور �او� � �  � ا� � �ز � ،�او� ا� � �ز �  ددو�ں � ا� �ر �� � � اور � � � �ت � 

 �ق � ،� ا� � �:

  � �ز �رے �ل � �ز � � �او� �ف ر�ن ا�رك � �� �ص �۔� -1

 � �و� رات � آ�ى � � � �او� �ء � � �� �� وا� �ز �۔-2

 � ا�ادى �دت � � �او� ا�� �ز �۔-3

 � �او� � �را �آن �� � ن �۔ � � �را �آن �� � �� �ن � �-4
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 :� ��ہ  � � ر� �او� -3

ر�ن � ر�ت �او� ادا��� � �� �ت �ا� � �س ر� ا� � � �ل � � آپ ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا� 

� � ملسو هيلع هللا ىلصآپ   روا� � � ��ل �� � �  )اس225/5ا�رك � � ر�ت اور و� ���� �(� ا� ا� � 

ھم ا� �� �ام 
ف
عى

حمھم ا�  اور ان � � �� ،ا� ��ر�ان ا� 
� � � � ر�ت �او� ادا� �� � ۔��  ر

� ر�ت  �او� � ادا��  اور آج � �� �� � �رى د� � � ا�ہ �ن  � � � � ر�ت � �� � � 

۔�ا �رى � ر� �او� �� � ��ہ � ،��ر �� �ك �� وا� �ہ �ر ،اور ر�ن ا�رك � ر�ں � �وم � 

 ��۔

 : �او� �را � �� � �  -4

ر�ن ا�رك � �رے � � � � ،��،دس،�رہ دو ا� ا� � � ،�او�  اور اس � �آن �� ��او�  

�� � �را � �او� � � ر�ت ��،�او�  � � � �رى ا� � ادا�آن �� � � ،�رہ روزہ �او� ادا �� � 

 ادا�ے � ۔��� 

 :�او� �ڑ� -5

 �او� �� � ��ہ � ،��ر �� �ك �� وا� �ہ �ر ،اور ر�ن ا�رك � ر�ں � �وم ��۔  

 :دو �� �او� ���-6

 ا� رات  � دو �� �او� ��� �� �۔ ا� ��  � �ا� رات � ا� �� �او� �� � � �ا

 :�او� � ا�ت � ،د� -7

 �او� � �ز � �آن �� ا�ت � اور د� �� �،� اور د� وا� دو�ں �ہ �ر �،ا� ا�ت � �

 �ر � � � ا�ت دے � �آن �� � � � �رت �او� �� ��، �� �� � �

 ا� � � � �� � دے د� �� ،�� � �� � � اور � د� � �� �ہ � � � � �رت ا�ت � دا� � �۔
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 ا��:

  ��� � ا��: -1 

�� ا�اد � � ��� � � ا�اء � �ز ادا�� �� �،ا� �� ا�اد ��� � � �� �ط � ،�� ا�م � ا�� � � 

ا� � � � ،��� � � �ف ��� �� �ز �ھ � � ،ا�اء � �او� ادا�� � � �ز � �� دو�رہ �� �ورى ��

 �۔ ل � ��� � �او� ���� �ر � ،�رہ ���ت ��� �ں � �رہ �ل � �� � 

 ا�د � ا��  -2

ب�ووغ �ں ان � ا�� � �� � ، اور ا� آ� �� ،� داڑ� � آ� � ا ��� ��� � اور� � � � �� ا�ئ

� � �ز ��� � ،ا� �ظ � � � � ا�اد � �او� ��� ،� ا� � �  م � � ا�م �� �وہ �ا� � � � � ا�� �� 

  ��ں � �� �او� � �� ��۔

 :�وف � ادا� � ��در� � ا��  -3

� ادا � ��� اور �ش � �و�د اس � ا�ح � �رت � �� � � ان � �ج �وف ا� �� �� ا�� � � 

� � ا� � ��  ا� � � �ض اور و� � � ا�م � �� �� ا� �او� � �� � ،� ا� � �وف � ادا� � �در �� �

   دى ��۔

 : �� ، � �� �س � وا� � ا�� ا��ى �ل ر� وا� ،� -4

� ��  ا��ى �ل ر� �،� �� � ،� �� �س � � ا���  �ض ،و�اور �او� � ا�� � � ��� 

  ا�م �� ��� ۔ � ا� ا�م �� �وہ � ،�ں ا� وہ ا� �د�ں ��� � � �ے � ا� �او� �

 :اڑ� �� وا� � ا��  ڈ-5

ڈاڑ� �ا� ،� ا� �� � � �� �ام � ،ڈاڑ� �� وا� �� �� � اور �� ا�� � ا� ڈاڑ� ر� وا� �،

 ��� �،اس � ا�� �وہ �� �۔ا� ا�م �� �� � �ا � �� ڈاڑ� �ا� � � ا� �� � � �� � 
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:� 

ا� �� �� ڈاڑ� �� � � ر�ن ا�رك  � � ا� ا� � � ا�س ��� � اور � دل � �� �� � ،آ�ہ 

� �� � ا�� ر�ن ا�رك � اس � ڈاڑ� � � � �� ر� � � �م �� � � ا� �رت � ا� �او� � ا�م �

،� � �� � �دت � � � � ر�ن ا�رك � �وہ � ڈاڑ� �� � اور ر�ن � �� �ڑد� � ڈاڑ� � � �� �

� ،� � �  اس � �� � � ا�ات وا�  � ر�ن ا�رك � � �ٹ د� � � ا� �ف ز�� �� � �د � ا�م �� در�

 � �ں اور اس � ڈاڑ� ر� � � ا�د � ���۔

 :�دى �� �� وا� � ا��-6

ا�� � �  � � ا�ر� � �   ��ى ��� �اور � ذر� � �ام �� � ا� � � آد� � �دى �م � �ث � 

  � � ا� � � ،ا�رى �رت � ا� ا�م � ����۔

 ��زى � ا�م ��:-7 

�  � �� �زوں � �� � �وہ �� �� � اور �� آد� � ا�م �� �وہ � ،ا� ا� � دل � �� �� آ�ہ �زوں

 ا� ا�م �� در� �۔ا�م �� � و�ہ �ے � 

 روزہ � ر� وا� � �او� ���: -8

و� �ن �� � � �ر ،� �د �� �ر � ا��� �ر� �د � � � �� � ا�ر �  �ض روزہ �ڑ� وا� �� � 

 � �ر � و� � روزہ � ر� � � �او� �� �� ،�او� � � � �ز �ڑ� وا� �� � � ،ا� ا� � � ،��

 ��� �۔

 :�� � ا�� -9

 �� (� � ا� آ� �� �)� ا�� ��ا� �� �۔
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 :�� � ا��  -10

� ا�م �� � � اس � ا�م ����� ،� ا� وہ �رت اور ��� � �ل � �� � اس � ا�م  �� �� ا� �� � � 

 �۔ ��  �� �وہ

 :� � �� � ��،�ور �� � ا�� -11 

 ا�� �� � ۔ا� � �� � ا� �� � � � اس � � ،ز�دہ  � � � � اس � 

 :� � �� وا� � ا��-12

 �ذ��ا�۔ 4اس �� � �� ا�م � � � �� � � 

 �وت:

  :�ء � � �وت �وع �د�-1

� �ز � ��� �  � ر� � �ء �� � � ،اس � ا�م �� ��،ا� � �� � �ء �� � �وت �وع �دى

� ا� �� �ف � � اس � �ء ��ك � �دت �� � �� ��، دس � �� � � � � �ف ورزى �� �ى 

 ��م � �۔

 :�آن د� � ��-2

 � � اور � آ� �د� �� ،�آن � د� � �ز ��� � �ز �� ��� � ،ا� �آن �د � � 

 ۔�او� �اب � �ے ��ں  � ا� �ك � �� ر�ن ا�رك �

 :� آواز � �اءت �ے-3

 ا� � � � ا� آواز � �اءت �ے � �ى �� � � ،� ا� آ� �� � �ى � � � � 

 � � � �� � ،��ں � � اور ز�د� � ا�ر� آواز � � � ز�د� �� ��۔اور � ا� زور � �� 
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4-�� �: 

ع��وون � � � � آ� 
ت
ىع��وون اور ئ �ى �رغ �� � � � �د � �� � و� � ا��� ��� ��ں � �ا� ئ

� �وف � �� � ،�� ��� � � � � او�ت � � �ا� آ�� � اور �ز �� در� � ،ا� �ح  � �� 

،�وف � اس � �ج � اس � �اءت  در�� ر�ر � �ف �ى  � ا� �وت � �اب � �� �ہ � � ، � ��� �

    �ت � ر�� ر� �� ادا� �� ۔

 :�رۃ ��  � �ار-5

 �رہ �� دو �ر �ھ � � اس � ا� � � �ار � �آ� � �ہ ��� وا� ��۔ 

 :آ� � �ار ��-6

 ا� آ� �د � آ� � و� � � آ� � �ر � ��� اس � �ہ � �زم � آ�۔

 :آ� رہ � �-7

�� � آ�ت رہ � � ان � �� �� �ورى � ،ور� � �� رہ �� �،اب �� ا� دن �ھ � � ا� دن  ا� ��

 ،� �رت � � ��� �۔

 / �ل � اد� اد� � ��:�� � �� -8

 �وع �د� ،� �د آ� � دو�رہ ا� �رے � �� � �� � �رت � � �ل � �� �� � دو�ى � � ��

 �ف �� � اس � �ز � �ق � �ے � �ز ��� �،�ہ � � �زم � ��۔ 

 :��/�ل � ��ش ���  -9

ا� � �� �ن ا� ��ش ��،اور �� � ، �� �� ،�� � � �و� � � د� �� �� �ل �

    � � �ار �اس � زا���ش ر�  � آ� � �ہ � ��۔
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 :� � دن �ف��وون � �� -10

 � � � �آن  � �� � اس �� اور � � � ا� �آن � � � �� � دو�ا �آن �وع �د� ��  �

� �رہ �ہ � �ف��وون � �� � � ،ا� اس � �� � � �:ا�� ر� � �رۃ ا�س � �ھ ��� اور �� ر� 

 �ل ر� � اس �رہ �ہ � ا�ا� � ���� ،� �� ر� � �رۃ ا�س �ھ � �رہ �ہ � ا�ا� � �ھ � �� ،� �

�رہ �� �ر �د� � � در� �،ا� �ح �ف��وون � �ظ �� دو�رہ � �� �� � ، �رت � �رۃ ا�س � � �رہ

 � �� � � �م � � �� � �� د�� �� �� �  اس � � ا�ب � ��۔ 

 :�� "� � ا�"��� � � -11

� �� � � ر� � � � � � �آن � دن � �� � � ا� �� �� � ،� اس �ح � �ار � �زم � 

 ���و�ں اس � �ك �زم � ،ا� � � ا� �� � �ز ��� � ،�ہ � � �زم � �� ۔

 :�ز/��

 :ا� ا�ر �-1

� � ا س � �ز ��  "ا� ا�ر''� ات �دہ ا�از � � �� ،اس � �ت ا�ر � � �� ،ا� � � و� 

 ۔��� � 

 :�ء �� � �او� ��� /� و� �ء � �ز ��-2

� ادا� � � �او� ادا � ��،�ا ا� � � �ء � �ز � � �� � ا�ء � �ز �� � �ء  � �� � ،� �ز �او� �ء 

 � د�� � � و� � �ھ � اور � �او� ��� � �او� ادا� �� ،اس � ا�دہ �ورى � ۔

  � �����:�ء � �ز �� ��� � �� � �او-3

،�� �ز ��� اس � �و�د �او� ��� � �� � �ء � �ز ��� � �� ��� � �ر � �د �ا� 

 ،��ر �� � �ك �� �ہ � �ت � ۔� ا�م �� �ورى �
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 :� ر�ت � � ا� �� ��-4 

�او� � � دو ر� � ا� ا� � �� � �  ،�� ا� � � ا�اء � ا� �� � ر�ت � � �� � �  �ز 

 ۔��� � 

 :�او� � ا�ا� ر� � ز�دہ �� -5

�ھ � ا�� ر�ت � � ��� � ،ا� � او�ت � ظ �ام � �ل � �� � � �او� � ا�ا� ر�ت � ز�دہ 

�ا� �ى اس �� � �ش �ں � اس � �� � ،اور ا� ا�ا� ر�ت � �� �  ��ں � � �� � ،� اس و� � وہ ا

 �� � ا�ال � �� �م ر�ت � �ل � ر�ت � �� � � �� �ں � ر�ع � ا�ر � � ر� �ں � ا� �

 � �� �� �� � اور �ر �ات � �رى �او� � �� �ں اور ان �� �� � رہ ��۔

ر� �   � او�ت �ظ �ام � ر� � �� اور دو�ى � � �د� � � �� � �� � ،� �:

 �۔ �ق ��  ،� � ز�دہ دو�ى � � � زا� �ار �وت �� �� � �� �ج �

 :ر�ع و�د � �� � �آن �د ��-6

اور �ر�ع ملسو هيلع هللا ىلص � �ظ �ام ر�ع ،�ے � � � ا� ر� � آ�ت �د �ر� �� � � � � ،ر�ل ا� 

�ے � �آن �� �� � � ��� �۔ا� � � �ھ � � �ز ��� � � � � در� � �،ر�ع �ے � �� 

 � �ف �� اور ر�ع ،�ے � �ت �ڑد� �ا��� � �وہ �� � ،� � ��۔

  �� وا� � و� � �ہ � � �زم ��۔�آن �� �� � �اور ا� � � 

 :ا� ر� �� -7

 ا� ا� ر� �ھ � �م � د� ،� اس  ر� �ا�ر � � �� �،� � اس  � �� ا� � ��� �� �۔

 :� ر� � � � �ا �ا -8

(� �� �ن ا� �   ر� � �ار،ا� ا�� ر� � �ے � ا� � �ا �� � �� � � اور � �ا �ا 

 � � �ہ � �زم ��۔  � �ار � � �ا �ا �آ� � � � � � �زم � ،�ز ��� �،اور ا� ا� ر� � �ار)
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 :� ر�ت �ھ �-9

ا� �� �� � � ر�ت �ھ � اس � � � � � دو�ى ر� � �ہ � � � ؟ا� دو�ى ر� � �ہ � 

،ان � �ہ � �� � � � �ز در� � �� � � اور �ى ر� �ھ  � �م � د� � � �ں ر�ت �� �ں � ،

 ر�ت � � �� � � ا�دہ �� �� ور� � �� ر� �،اور ا� دو�ى ر� � �ہ �� �ے �� اور �ى ر� �ھ �

  ۔ �م �د� � �ہ � �� � �ر ت � � دو ر� � ��� � ا� �ى ر� � � �� اس � ا�دہ �� ��

 :�ى ر� � �ے � � � �-10

 دو ر� �ھ � �ى � � �ا �� � �ے �� � �� �� � � ز� � ا� �  اور � �د آ�  � دو�رہ � �

 � آ� � �ہ � �� �ز ��� � ۔

 :�ر ر�ت �ھ �-11

�او� � �ر ر�ت ��د� � اس � � � � � دو�ى ر� � �ہ � � �؟ ا� �ہ �� ا� �� �� � 

 � � �روں ر�ت � �� اور �روں �او� � �ر ��� � ،�وت � ا�دے � � �ورت � ،اور ا� دو�ى ر� �

ت �� ��� � ،اور آ�ى دو ر�ت در� ��� � ،اب � دور� اور ان � �� � �ل � ا�دہ �ہ � � � � دو ر�

 ����۔

  :�ہ � دو�ں �ؤں ز� � ا�� ر�-12

� � � �ا � � ر� � �ہ � �ؤں � � � ز� � � �ورى � ،ا� �ہ � ا� � � � � �ؤں ز� � 

 �ہ ادا � �� اور �ہ �ض � اس � �ك � �ز �� ��� � ،�ا �ہ � � � �� دو�ں �ؤں ا� �ح � � ز�

 � ر� �� � ان � ا�ں � رخ ���۔

 :�ى د� -13

  �وہ � �ز � �اب � � آ� � ،�ز � �� � �ا �ى د�

  � � � ر� ��  �ہ �ا� � �� �ز � ��ں �  ا� �ارادہ �ى � � � اور و� � �م �� �
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14-:�� � �� � 

 �۔�ز � دوران � �� � �ا ز�ن � �� �ز �� ��� -ا

 �ز � دوران � �� � �اد� اور � ز�ن � � �� ��ز ��� �� � ا� �� �وہ �  -2

 ۔ا� �� � � �� � � �ہ ���اور � آ�� � �� � اس � �� � � �ہ � اور � � اس � �ز �� ��-3

 :�ل � �� �-15

� � ا� �� � �� اور � دے � ا�م � اس � � �ل �� ��،ا� ا� �� � �� اور � � � ا�ر �ے ،�ں ا� 

  � � ۔�� � � ا�ار �� �ا� � �رت � ��۔� � � � �ھ ر� � � � 

 :د���� �آن �-16

�ام  � �آن � �� دد�� �� � �� � ،اس �� � ا�� د� �� � � ،� �آن  � �� �ا��  د� �� �� 

 � و� � ۔اور ان � � ا�� اور �� � �ل ر� � ،اس � � �آن � �� � د� � �ب ا� م �� ��� � �� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 �ہ �وت:

 �ہ �وت � � :-1

��  �ف � �رو� � اور ��:� ��� :ا� آدم � آ� �ہ �� � اور �ہ �� � � �ن ا�ملسو هيلع هللا ىلص � ا�م

اس � � � � اور � �ے � � �ا اور � � � ��� �ے � ا� آدم � �ہ � � �ا ،اور اس � �ہ � � ،� � !

 )1/84� �(�ۃ ا�� 

 :�ہ �وت � وا� �� �-2

 � �� �ن ،�� ،�� ،آ� �ہ � وہ � � � �ہ � � � اس � �� ��� � ا� � � �� �� 

 �،� � � ،� آ� �ہ �� وا� � ا�اء �� � اس ��ہ  وا� ��� �۔�ھ 

 :�ہ �وت �� ��� -3

 � �� ا��� � �� �ہ � ��  � � �� �ر � �� ،� � � �ا ا� �� ۔

 :آ� �ہ �ل �-4

 اور �� � آ� �ہ �ھ � � د� � ا�م � ا� د�ا� � ا� � �ہ �� �۔ ا� آ� �ہ �ل �

 :آ� �ہ �ھ � �ہ � �ے-5

آ� �ہ � �� � �ہ ادا�ے ،اس � �� � �ے،ا� آ� �ہ � � � �� آ�ت �ھ � � �ہ � � �� 

 ۔ وا� �� وا� � و� � �ہ �

 :آ� �ہ �ھ � �ہ � �-6

ا� آ� �ہ �� اور �ہ ادا � � اور �م � د� � � � �ز � �� �� �� � � � اس و� �ہ �وت 

 �رت � �۔�� �� � �� ۔ا� اس و� � � � � اب �� وا�ر �ے ،اس � �وہ اس � 
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 :ا� آ� � �ہ �� -7

ا� آ� �ہ � ا� آ� � �ہ �� � و�ب � � اس �ے � ادا� �� � �� ،آ� �ہ �ھ � دو�رہ �ہ 

  �� �� ،اور اس ا�� �ے � و� � �ہ � � �زم �� ۔

 :و� آ� �ھ �ہ �وت � � دو�رہ �-8

  ا� آ� �ہ �ھ � �ہ � اور�ے �� دو�رہ و� آ� دو�رہ �ھ � � � �ہ �� � ،دو�رہ �ہ � �ورت � ۔ 

 :�ہ �وت � � �رہ �� �ھ �-9

�� � ا�  ،�ن ہ � � وا� � �� �رۃ ا�� �ھ � � �ز ��� � ،� � ��ہ �وت �� �ے �� اور

 � �ے۔

 ا� � � دو �ہ ��: -10

 ا� �ہ �وت � ا� � � دو �ے �� � �ہ � وا� ��۔

 �ہ �:

 �ل:�ہ � وا� � � �ا -1

 �ہ � وا� �� � ا�ل � � :

 وا� � �ل ��ڑدے۔�ز � وا�ت � � � -1 

 � وا� � اس � � � ���دے۔-2 

 � وا� � ادا� � ا� ر� � �ا� �� �دے-3 

 � وا� � �ر ادا�دے-4 

 � وا� � �� �دے(� � � اور � ��)-5 

كوو اس � � � �� �دے-6 
ف
 �ز � �ا� � � � �ض

  �ض � اس � � � �م �دے۔�-7 

 �� � دو �� ادا ��� �ض � -8 
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 :�ہ � �� � ��  -2

آ�ى �ہ � �رى ا�ت �� � � دا� �ف ا� �م �� دو �ے�ے،� �ہ � � � �،درود 

 ��،د� �ھ � �م �ے۔

 :�ہ � �� و� دو �م �د�  -3

 ،�ز ��� � �ہ � � ا� �ف �م �ا �� � ا� � � � � دو �م � � � � �ہ � ��

 :�ہ � � �م � � � �ا  -4

��� � � � � �ف � � ،� ��� �ہ � �� و� �م � � � �ا � � �ہ ادا 

 ادا����۔

 :ا� �ہ � -5

  ا� �ہ � � دو � � ا� �ہ � اور � �م �د� � دو�رہ �ز �� ،ا� �ہ �� � �۔

 :ا� �ز � � �ں �  -6

�ہ � وا� ��� � آ� � ا� � �ہ �� � ،� � � � ا� ا�  ا� �ز � � ا� � ں � � �

 �ے � �ورت � ۔

 :�ہ � وا� � ااور � �-7

  ا� �ہ � وا� �ا اور � � � و� � ا�ر � �ز وا� ا��دہ � ،دو�رہ �� ��۔
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 �و�:

 � �: �و� � � د�-1

�او� � � �ر ر� � � � �و� �� �،ا� � � � � � د� � �ر ر� �� � �ں ا� � د� �و� 

 �۔�� � �گ � �� � ا�� � � اس � � �ار � � � � � � ��،� ا� �ز�ں � �ا� � اور 

 :د�� �� ا��-2

� �و� � � ،�،د�� ��رہ �� �� ،ا�� �ر � �� ا� �د��� اس �� � �ل � � ،ا�ادى د�� 

 ��۔

 :د� � �درود ��-3

 ۔ے  �� �� � � وا� ا�ك � ��و� � د� � � �ے �� ��زور � درود ��  �� � � �

:�� 

 :�� � � �� �ر ��-1

 ��� � � �� �ر� � � ،� ا� �ار �� �ز � �� � �� �۔

 :�� د� � ��-2

�� � اور � د� � ا�م � �ل �� � � � �ز �� �� � � �آن د� � �� �� �� � ،ا� اس � د� � 

 ��� �۔

 :�� � ا�ت �-3

 ،اس � �� �� �� � ،�� � ا�ت � 

 �� ۔ وا� � �� � � � ��  �� � � � دے د� � �ا�
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 :� �� � � � د�-4

� ان  ا�ر � � ��� � � � �ن � � � ڈال ملسو هيلع هللا ىلص � �� � �� � � د� �� � ،ر�ل ا� �

 دے،� اس � ��ں � �ز � �اب �� � �ہ �۔

 :� ز�دہ � � ���-5

ت � ��� ،ا� � آ� �د � �� �اہ را� � �دے �� ا� ا� �� � �� � ذ� دارى � � ا� ا� ،دو آ�

 ،� �� � � � ا� ر�ع ،ا� � � ��� ،اس � ا�ب �� ۔

 :�� � د�ؤ � و� � �� � ��ش ر�-6

� � �ے � �ورت � �� � ��ش � �� � ا�� � �� � � �� اور د�ن � �� �آن � ،�و� � 

��� � ر� ،� �ظ �� � ��ش ر� � � د�ؤ ڈ� � �� � � � � ا�س � � اور اس � � ��ں � �ز� �اب 

� � ��ش ر� � � وہ � اس �ہ � �� � ،� �� رہ �� � ،�� ا� � �ن �� � �ڑے � � �� � د�ؤ � و

 ��،�ا �� ا� �� � �ف دل � ر� � �� �ے ۔

 :�� ��ز � �� �� � � د�-7

� � � � � �� �او� � �� � �ا � ا�م � � � ،�� � �ز � �� �� � � � دے د� اور ا�م 

 � � �ز �� ��� �،اس � �ز � �� �� � � �� � د� ۔

 :� دے � � �ڑ د� -8

�ز � �� � �ے � ر� � ،�ں ا�م ا� �را � ��ھ � � د� � اور � � �ڑ � ��ں � ،� � � 

اس � �وف ��� � اس � ا�م � �ز � �� � �� � ا� �� و�ا�� �ب �ہ � ر �ا � اس � �ز � �اق �د�،� 

 ا� �� � �� � �وع � � ا�م � �� �� � اور آ� � �� ر�  �� �را �ا ب �۔ 
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9-��� �: 

ز � � � ر� � ،� � � ،� �� � ،� � ا ور � � ،� �(ا� � � د� وا�� � � �

اور  ا�م � � دے � � � �ز � � � ۔دو�ں ��ں � ا�ل � �� ،�ر �ر �)� �ز �� ��� � ،اور ا� � اس �ز �

 ا�م �ل �� � � �ز �� ��� �۔ 

 :�� � �� � ،�ر � � د�-10

 �� �آن �ھ � � دے � � اس � �وہ ��،�ر� ،ا�رہ �� � ��� � ۔

 :دوران �ز � ��-11

دوران �ز �� �(��،�� ،� و�ہ )� � ر� � � اس � �ز � �ز � دوران ��،� �ع � ،ا� �� �� 

 ��۔

 و�:

 :و� � � -1

 و� � �زوا� �،اس � ادا� �ورى �،اس � �ك �� �� � ،ا� � �ر � و� � � �ھ � �اس � �ء �زم �۔

:� 

ا�رك ��وہ �م �ں � ا�ادى �ر�ادا� �� �،� ر�ن ا�رك � ا� ��� ادا � و� � �ز ر�ن 

 ���۔

 :و� �ڑ� � و�-2

 � ا� �� � �رج �� � ،� ا�� �ہ � �ت �،ملسو هيلع هللا ىلصو� �ڑ�وا��ر�ل ا�

� � �رار�د��� ملسو هيلع هللا ىلص و�� �زادا� �ےوہ � � �� � �ت آپ ���� :و�� �ز� �،�ملسو هيلع هللا ىلص ر�ل ا�

 ا� داؤد،�ب ا�ۃ  ف
ف ف

�)�1/201( 
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 :و� �او� � � ��-3

 � و� � �ز � �� ��،ا�� �و�� �ز� �ھ � �ادا ��� � ،�او� �ز �او� � � ��و� � �

  �ورت � � ا���� ��ف �ا�دے�

 :و� � �ہ او� �ل �-4

 و�� �ز � �ہ او� وا� �،ا�� ��ہ او� �ڑد��آ�� �ہ ����� ،�ہ ��� � �ز ��� �۔

 :و� � �ى ر� � د�� �ت ���ل �-5

�ت �� وا� �،ا� �ى ر� � �اءت � � ر�ع ��اور د�� �ت � �� �آ�� �ہ و� � د�� 

 ����ز����۔

 ر�ع � �ت � � وا� �م � �ف آ�:-6 

 �ہ ا� �ى ر� � �اءت � � ر�ع �� � اب �ت �� � � وا� � ��،� آ��
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