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Lesson 23. Al-Baqarah (Ayaat 183 - 188): Day 80 ُسۡوَرُة الَبَقَرة                یک ریسفت         
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ور  آج ےک قبس اک رمزکی ایخل:مہ ےن ےھچیپ ابت یک یھت ہک دنی االسم ےک اچر اینبدی ےّصح ںیہ۔ ا

ور اعمالمت ےک قلعتم  ن اچروں رپ ابت وہیت ےہ۔ آج یک آایت امہری ابعدات ا وسرۃارقبلہ ںیم ا

ور ویبی ےک آسپ ےک اقلعتت یک ابت ےہ۔   ور رھپ وشرہ ا  ںیہ۔  رشوع ںیم ابعدات یک ابت ےہ ا
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ور رعیب ںیم وصم ےتہک ںیہ۔  وصم  ردو ںیم روزہ ا آج سج ابعدت ےک ابرے ںیم مہ  ابت رکےگنی اس وک ا

ہ  االسم  ور امنز یک رطح ارگ وکیئ روزے ےس ااکنر رکے وت و روزہ االسم  ںیم اکی   وتسن یک رطح ےہ ا

 

مک 

ے یگ۔   ی دور ںیم   ٰولصۃ ینعی ےک دارئے ےس ےنلکن اتگل ےہ۔ االسیم وکحتم اُس وک اس ابت یک زسا د

ی دور ںیم روزے اک ذترکہ ںیہن اتلم۔ ہّکم ںیم روزہ رفض ںیہن 

مک 

امنز اک اک رثکت ےس ذترکہ اتلم ےہ۔ نکیل 

 اھت۔ 

ن ےک اہں روزے اک وّصتر یہ ںیہن  ور ا ؑ ےس لکن ےکچ ےھت۔ ا رعیب اعمرشے ںیم رشمنیک دنی اربایمیہ

ن اک رطب ہ تلر ا راہ۔ س  ےس اھت۔ رہ یبنؑ ےن روزے رےھک۔ رہ رشتعی ںیم  روزے رفض ےھت   نکیل ا

ہ دو ای نیت روزے رےتھک۔ رعب یھب رشوع  ںیم  روزے  ےلہپ ونؑح یک رشتعی ںیم روزے رفض ےھت۔ و

ہ  لکشم زیچوں وک اکنل دےتی ںیہ۔  رےتھک ےھت نکیل بج دنی ںیم ااضےف رشوع وہےت ںیہ وت و

 وہنں ےن روزے رانھک وھچڑ دےیئ۔ ولوگں وک روزہ وبلھج اتگل ےہ اس ےئل ا

وخد روزہ ںیہن رےتھک ےھت  نکیل وھگڑوں وک روزے روھکاےت ےھت  زایدہ رت رعوبں اک ہشیپ ولٹ امر اھت۔ 

ن اکومں  ن وکوھگڑوں یک رضورت وہیت یھت۔ ا ن اکومں ےک ےئل ا ںیگنج یھب رکےت رےتہ ےھت۔  ا

وٹن ًاتبسن مک اامعتسل رکےت ےھت۔   ےک ےئل ا

ن وک روزے  ور رتتیب ےک ےئل ا وھگڑا کنت زماج اجونر ےہ۔ رعب ولگ وھگڑوں وک دُساھےن ا

ور روزے رےنھک  ہ وصم ےتہک ےھت۔ وھگڑے ےک ہنم رپ  وتڑبا ای ڑپکا ابدن ھ دےتی ا روھکاےت۔ اس لمع وک و

ہ وھگڑے وک تخس اجن انبےت ےھت۔ وھگڑے وک رعب  ہ و ہ اصمئ ےتہک ۔ اس رطح و واےل وھگڑے وک و
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ن وک ابرہ وسرج ےک اسےنم  یھب  رےتھک۔ ات ہک اےُس مہم ںیم رگیم  کلم یک رگیم یک اعدت ڈاےنل ےک ےئل ا

ور وھبک ایپس  ربداتش رکےن یک اعدت وہ اجےئ۔   رسدی ا

ہ ہّکم ںیم ہی ھچک لچ راہ اھت۔ دمہنی ےک احالت رفق ےھت۔ وہید ےک اہں روزے اک رواج اھت رحمم وک  10۔ و

ن وک اعوشرے اک روزہ   رحمم وک رفوعن ےس  ےس اجنت یلم یھت۔ 10رےتھک ےھت۔ ا

 ضیب ےک روزے ےتہک 
ِ

رشوع ںیم یبن اپؐک ےن املسمونں وک نیت روزے رےنھک اک مکح دای اھت۔ نج وک ویم

ن وک دیفس ینعی  ںیہ۔ اچدن ےک ریتہ  وچدہ  دنپرہ  ینعی  لمکم اچدن یک رونش راوتں ےک روزے۔ اس ےئل ا

 ںیہ۔ اب نوی ہک روزہ  سف رپ وبلھج تڑات ےہ۔ اس ےئل ا ہل ےن روزے وک رفض ضیب ےک روزے ےتہک

 رکےن ےک ےئل دترجی  ےس اکم ایل۔ ینعی اکی دم مکح ںیہن آای۔ آہتسہ آہتسہ روزے یک اعدت ڈایل یئگ۔

روزے  30رشوع ںیم ولوگں ےن نیت روزے رےھک۔ رھپ دورسے دقم رپ روزہ رفض  رک دای ایگ  ینعی 

۔  نکیل رشوع ںیم گ ا ایگ ہک ای وت وخد رل  ول ای ک ی وک روھکا دو۔ وت بیل  ولگ روزے وخد رفض وہ ےئگ

رےتھک نکیل اریم ولگ ک ی وک روھکا دےتی۔  روزے یک رفتیض اک ہی دور یھب آای ۔ ینعی ھچک ولگ اّفکرہ 

ور رھپ ہی  آتی انزل وہیئ وج آج مہ تڑںیھ ےگ۔ ہک اسل ںیم اکی ہنیہم ے دےتی۔ ا راضمن ےک  د

 روزے رفض ےئک ےئگ۔

ےنیہم ابرہ یہ ںیہ۔ وسرۃ وتہب ںیم زمدی لیصفت آےئ یگ۔ االسیم  ےنیہم اچدن ےک اسھت ےتلچ ںیہ۔ ا ہل ےن 

 روزے راضمن ےک ےنیہم ےک یہ رفض ےئک ںیہ۔ 
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ور وتبں ےک انومں رپ ںیہ۔ ےسیج ونجری رفووری وتبں ےک انم ںیہ۔ ا ؤں ا ور زایدہ رت وسرج ےک ےنیہم دخا

ور ڈنسے ینعی وسرج اک دن ۔   دن  دویی دویاتؤں ےک انومں رپ    ایس ےئل ڈنمے ینعی اچدن اک دن  ا

راضمن: ر م ض۔ ینعی اپؤں انلج۔ راضمن اک ہنیہم رشوع ںیم رگویمں ںیم آات اھت۔اس وک رمقی ڈنلیکر 

ن ںیم دونں اک رفق وہات ےہ۔ وسرج ےک اسحب ےس   ںیہ۔  نکیل دن وہےت 365ےک اسھت راھک ایگ۔ ا

دن مک وہےت ںیہ۔  ا ہل یک امہرے  10دن وہےت ںیہ۔ اس ےئل  30ای  29اچدن ےک رمقی ونیہمں ںیم 

ور ایپر دںیھکی ہک راضمن تلر ا راتہ ےہ۔ رہ اسل االسیم ونیہمں ےک دس دن مک وہےت  دردی ا
م

اسھت ہ

رےنھک اک ومعق ےلم اگ۔ اس اسل ےک روزے رےھک اگ وت اس وک اسل ےک  رہ دن روزہ  33ںیہ۔  ارگ وکیئ 

ور ےنیہم وھگم اجےت ںیہ۔   رطح س  دن ا

ا ہل اعتٰیل اچےتہ ےھت ہک داین ےک رہ کلم ںیم  رےنہ واےل رہرطح ےک دونں ںیم روزے رل  ںیکس۔  رہ 

ہ اچےتہ  وممس ںیم ا ہل یک ابعدت رک ںیکس۔ رعب ولگ اےنپ دور ےک ڑگبے وہےئ املسمن ےھت۔ و

ہ رصف اینپ دنسپ ےک ونیہمں ںیم رکںی۔  ور روزے  و جح و  ےھت ہک دنی رصف اکی رمس وہ ا

ے دای  ہک ا ہل ےک مکح ےک قبا    ابعدت یک اجےئ یگ۔ا ہل   ےن مکح د

ور ںیگنج ڑلےن ای اےنپ اکروابری افدئے ےک  رعب ولگ اینپ دنسپ ےس ونیہمں  یک رتبیت  تلل دےتی۔ ا

 ےئل دبتایلیں رکےت ےھت۔ 
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ور رھپ روزے روھکاےئ۔ روزے  وممس تلل رک آےت ںیہ۔  کین ولگ یہی ےتہک  ا ہل ےن ذنہ اسزی یک ا

ور رہ احل ںیم ریتی ابعدت رکین ےہ۔  وکیئ دن ااسی ہن رہ اجےئ ہک وج ا ہل  ںیہ ہک ای ا ہل مہ ےن رہ وممس ا

 یک ابعدت ےس اخیل ہن وہ۔ 

 آج وت اسسنئ ےن یھب ہی  اثتب رک دای ہک روزے ےک ےنتک افدئے ںیہ۔ 

وت یئک ہگج آات ےہ نکیل روزے ہی روکع روزے ےک ااکحم رپ لمتشم ےہ۔  وپرے رقآن ںیم امنز وک زرک 

ور ںیہن ےہ۔  ہی ےھچ آایت روزے یک رفتیض یک  ںیہ۔   اک زرک ںیہک ا

 رک اشدی ںیہک رقآن ںیم  لم اجےئ۔ نکیل اکی یہ ہگج اس یک لمکم ابت یک یئگ ےہ۔ ذروزے اک اامجیل 

   

   

 

 

 


