
 بسم میحرلا نمحرلا ہللا
 روچگِء بِزانت

بِزانت: الصيام:دارگَء َگَوش اَنت۔ یروچگِء لغو  
 

کنگ گوں دارگَء  یبِزانت: ہللاِء بندگ یاصطالح
کہ آ  زاںيچ ںي)وتَء( چہ ورگَء ُء نوشگَء چہ ھما ُکل

۔روچگَء پُروش اَنت، فجرَء بہ ِگر داں روچِء بُڈگءَ   
 

زیچ یروچگِء بُنک  
(: دارگ وتَء چہ روچگ 2کنگ۔ ) (: نيت1)

 پُروشوکيں چيزَء۔
 نیتِء تھرُء بند ماں روچگِء بابتء  

(: فرضيں روچگِء نيت: فرض روچگِء نيت کنگ 1)
شپَء المی اِنت، بِزاں فجرِء بندات بوگَء چہ پيش، ُء 
 نيت گرگ بس اِنت گوں ماہِء رمضانِء بندات بوگَء،

زبانَء گوشگ ، گوں ُء نيتِء جاہُء دوار دل اِنت
 بدعتے۔
(: نفلی روچگِء نيت: روا اِنت ھر وھدَء ماں روچَء 2)

کجام وھدَء کہ بہ گيپت ئِے، بلے داں ھما وھدا کہ 
 روچگ پُروشوکيں کارے چہ آئی دستَء چہ نہ بوتگ۔

 روچگِء تھرُء بند
: رمضانِء روچگ، کفارہِء روچگ، نذر (: واجب1)

چگ۔(: نفلی رو2بزاں قولُءقرارِء روچگ۔ )  
 روچگِء واجب بوگے شرطُء شروط

(: بلوغت، )ُء ھما 3(: عقلُءھوش۔ )2(: اِسالم۔ )1)
 ليگونڈو ُء زھگَء ھم روچگ بوگے ھ ںيبُووکسرپد 
(مرُدم بہ کن اَنت ںيمستر یاے کارَء آئ ت،ءُ يبہ ب گيد  
ميتگَء بہ بيت۔) ُء روچگ  (: مردم وتی ھلکءُ 4)

نہ اِنت پہ مسافرَء، ُء روچگ دارگ ُجوانتر  یالمدارگ 
ہللا  یپرچکہ رسول ہللا صل ت،ياِنت اگاں آ بے وار نہ ب

،وسلم َء ھمے وڈ کتگ ہيعل  
تہَءاِنت، ُء پہ  یادا کنگ ھمش یذمہ وار یوھد وتُء پہ 

روچگ داروکَء ارزان تِراَنت، ُء ماہِء رمضانِء اجرُء 
ُء تندرستی۔ (: جاں سالمتی5۔ )ُمزاں ُھں گپت گوں  

ُمدت تہ َء ھم  یُء ِچلگ تيتہ َء مہ ب(: ماھواريانی  6)
۔تيمہ ب  

 
 

 نادراھی ُء نا جوڈی ماں روچگء  
(: ھنچيں ناُدراھی کہ آئی َوش 1ُء آئی دو تھراَنت: )

بوگ ئِے ِھچ اُميت نيست، ُء پھکيں پيرينُء عاجزيں 
تھرَء ساب کنگ بيت، گڈا اِشانی مردم ُھں گوں ھمے 

روچگ دارگ المی نہ اِنت، بلے آ روچگ نہ سرَء 
دارگے بدلَء روچے يک غريبُء مسکينےَء نان بہ 

وارين اَنت، )ُء پہ آئی ِگچينی اِنت کہ اگاں ھمنچو روچ 
کہ روچگ نہ بوتگ، ھمنچو مسکين ُمچ بہ کنت ُء نان 
بہ دنت، شام بيت شريا ُسبارگ بيت شر، ُء يا ِجتا ِجتا 

تائيں نا دست َرساں ورگ بہ ورگ بہ ٹھينيت ُء ِجتا جِ 
۔وارينيت ھما نہ داشتگيں روچگانی ِکساسءَ   

ُء ھر مسکينَء ورگ بُوارينيت چاِرکے چہ صاعَء کہ 
 آئی ِکساس نيم کيلو ُء َدہ گرام بيت چہ ُجوانيں َجَوَء۔

ُء جوانتراِنت کہ ھما چيز کہ پہ ناُرشتِء ِگرادگَء المی 
ت ُء روِگن۔اِنت آياں ھم بہ دنت گوں ُچش کہ گوش  

(: ھنچيں نادراھی کہ آئی َوشُء جوڈ بُوگ ئِے اُميت 2)
 اَست، بلے نادراھی وھدَء روچگ داشت نہ کنت۔
ُء ھمے وڈَء ماھواری آيوکيں ُء ِچلگ بووکيں 

شيرميچينوکين جنين آدم ُء مسافر ھمے تھر توکَء 
 کاينت گوں،

گڈا اے وڈين مردم وتی روچگانی بدالں َوش بوگَء چہ 
چہ مسافریَء َرند بہ دار اَنت۔ ) بلے اگاں يکے  رند ءُ 

ھمے وھداں بيران بوت،پيش چہ اِشيا کہ آ َوش بہ بيت 
يا چہ آ ھاسيں ھالتاں در بہ اِيت، گڈا آئی سرَء بدل 

 دارگے ُحکم پُرشيت ُء ساقط بيت۔
گوں ُکجام چیزاں ماہِء رمضانِء بندات بوگ زانگ 

 بیت؟
چيزاں پَدر بيت: ماہِء رمضانِء بندات بوگ چہ اے  

(: يا ماہِء شعبانِء ِسی ئيں 2(: گون نوکِء گندگَء۔ )1)
( روچانی توام بوگَء چہ ۔33)  

 روچگ پُروشوکیں چیز
) چہ اِشاں نا زانت ُء شموشکار ُء الچار ُکتگين مردم 
 ساب کنگ نہ بنت، بزاں آيانی روچگ نہ پُرشيت(

(: پہ زانت ورگُء نوشگ، اگاں ھر کسیَء پہ 1)
شکاری وارت آئی روچگ نہ پُرشيت۔شمو  
( وپتُء واب کنگ )ھمبستری( ماں روچَء رمضانِء 2)

 ماہَء، ُء روچگ دارگ آئی سرَء فرض بہ بيت۔
 
 

ھمش اِنت کہ آ يک غالمے  ُء آکيت، کفارہگڈا آئی سرءَ 
آجو بہ کنت، اگاں غالم نہ بوت، گڈا روچگ بہ داريت 

ت ئِے نہ ُکت، گڈا وڈ کُ  اے ُدو ماہَء پَد مان پَدَء، اگاں
( ِمسکينَء نان بہ وارينيت۔63َشست )  
(: مرزی )منی( درايگ گوں وپت ُء واب کنگَء، يا پہ 3)

ُچک ليسیَء، يا ھورُء تور بوگَء، يا چہ ھمے پيميں 
 چيزیَء۔

ُء ھما چيز کہ آ چو نان ُء آپَء طاقت دنت، پہ (: 4)
کنت۔ َدرور: طاقتی ُسِچن ُء ڈِرپ کہ آ انسانَء طاقت مان  

 بے طاقتی ئيں ُسِچن روچگَء نہ پُروشيت۔
(: ُھْون درايگ چہ حجامہ کنگَء، بلے پہ َکميں ھون 5)

درايگَء روچگ نہ پُرشيت، پہ َدرور: ھونِء زورگ پہ 
 ٹيسٹ ُء چکاس واستا۔

(: ماھواريانی آيگ ُء 7(: پہ زور ُء زانت شانَگ۔ )6)
۔ِچلگ بُوگ  

 روچگِء سنت
(: زوت 3ُگڈی وھدَء سحر کنگ۔ )(: 2(: سحر کنگ۔ )1)

(: دپِء بوجگ گوں تازئيں نا ُء ُھرماگَء 4َدبُوج کنگ۔ )
، اگاں تازئيں نہ بوت گوں ھنچيں نا ُء ُھرماگَء، ُء اِيکہ  
آ تا بہ بنت، اگاں ُھرماگ نہ بوت، گڈا گوں لھتے ُگٹ 

وجگِء نيتَء بہ آپَء، اگاں ِھچ چيز نہ بوت گڈا دلَء َدپ بُ 
عا لُوٹگ َدبُوجِء وھدَء ُء روچگی يے ميانَء۔(: دُ 5کنت۔ )  
(: تراويح 7(: گيشَء چہ گيش ھيرات ُء صدقہ کنگ۔ )6)

(: ُعمرہ کنگ۔9(: قرآن پاکِء وانگ۔ )8ُء تھجد وانگ۔ )  
(: ُء اے گپے گوشگ کہ ] َمن روچگ آں [ پہ ھما 13)

(: شپِء قدرِء شوھاز 11مردمَء کہ ترا زا ُء بَد کنت۔ )
اعتکافَء نِندگ ماں رمضان ِء ُگڈی َدھيں (: 12کنگ۔ )
 شپاں۔

 روچگِء مکروہ ُء جائزیں چیز
(: ُگلُگل ُء پُونزِء آپ مان کنگے توکَء 1مکروھيں چيز: )

(: َورگِء 2زياتی کنگ ، )بزاں سک ُدور راہ ِديگ(۔ )
 َچَشگ بے حاجتَء۔

َروائيں چيز: َگجانی اِير بََرگ، ورگِء َچَشگ ماں ھما 
گ المی اِنت ، جان شوَدگ، ُمزواک َجنَگ، وھدَء کہ َچشَ 

 َوشبو َجنَگ، ُء وتَء سارتی توکَء کنگ۔
وائیں چیز  روچگِء نا ر 

(: بلغمِء اِير بَرگ، )بلے روچگ نہ پُُرشيت(۔1)  
 
 



(: ُچکگ پہ ھما مردمَء کہ آ پدا وتَء داشت نہ 2)
(: ُدروگ بندگ، 3کنت، بزاں وتی روچگَء پُروشيت۔ )

(: نا زانتی ُء 4ر وھدَء حرام اِنت(۔ ))ُء دروگ بندگ ھ
(: روچگ 5نا سرپدی ُء ِزياتی کنگ مردمانی سرَء۔ )
 دارگ دو روچ يا چہ دوَء گيش بے دبوجَء۔

 نفلی روچگ
شوالِء َشِشيں روچانی روچگ دارگ پہ ھماياں (: 1)

کہ رمضانِء روچگ اِش پھکَء داشتگ اَنت، ُء جوانتر 
دارگ بہ بنت، چہ ھمش اِنت اے روچگ پَد ماں پدَء 

(: عرفہِء 2ائيدِء ُدومی روچَء بندات اِش بہ کنت۔ )
روچِء روچگ دارگ پہ ھماياں کہ حجَء نہ شوتگ 

(: عاشوراِء روچِء روچگ دارگ، بزاں 3اِنت۔ )
ُمحرمِء ماہِء َدہِء روچگ دارگ گون نُھمی روچَء يا 

(: دو شنبہ ُء پنچ شنبہِء روچگ 4يازدھمی روچَء۔ )
ہِء روچِء روچگ دارگِء گيشتر ِسکين بوگ، دو شنب
(: ھر ماہ َسے روچ روچگ بوگ، ُء 5) ِديگ بوتگ۔

ِء روچ روچگ 15ُء 14ُء 13سنت ھمش اِنت ھر ماہِء 
 دارگ بہ بنت، ُء اے روچاں گوش اَنت ايام البيض۔

(: روچے روچگ بوگ ُء روچے َدپ پَچ بوگ۔6)  
ماہِء (: ذوالحجہ ِء 8(: ماہِء ُمحرمِء روچگ دارگ۔ )7)

(: ماہِء شعبانِء روچگ 9نُھمی روچِء روچگ دارگ۔ )
 دارگ، بلے ُکليں ماہِء نا۔

 مکروھیں روچگ
بلے ُجمعہ يا شنبہ يا يک شنبہِء روچِء روچگ دارگ، 

اگاں اے روچانی روچگ دارگے يک َسوبے بوت گڈا 
روچگ داشت کنت، ُچشکہ عرفہِء روچ ھمے روچانی 

 توکَء بہ کپيت۔
روچگ ناروا ُء حرامیں  

(: رجبِء ماہَء ھاس کنگ پہ روچگ دارگَء۔1)  
(: ُدوين 3(: شکی ئيں روچِء روچگ دارگ۔ )2)

َمزنيں ائيدِء َسے  (:4)ائيدانی روچِء روچگ دارگ،
ئيں روچانی روچگ دارگ )ايام التشريق( ابيد چہ ھما 

ربانی ُکت نہ ُکتگ، گڈا مردمَء کہ آئی َء پہ حج واستا ق
روچگ داشت کنت۔ے َسے ئيں روچاں آ ا  
(: پھکيں ساالں روچگ بُوگ۔5)  

ُء بدلی روچانی روچگ دارگ توکَء سنت ھمش اِنت 
کہ پَد ماں پدَء دارگ بہ بنت، ُء جوانتر ھمش اِنت کہ 

 ائيدِء ُدومی روچَء چہ بندات کنگ بہ بنت،
ُء َروا نہ اِنت کہ بدلی روچگانی دارگَء ِدير کنگ بہ 

بے ُعذرَء ديرَء داشت  نَء ، اگاںبيت داں دومی رمضا
اَنت ئِے )بزاں دومی رمضانِء آيگَء چہ رند( گڈا 
آئیَء دگہ گيشيں روچگ دارگ نہ لوٹيت بلے آ گناہ 

 کار ليکگ بيت۔
 س ر ساہ، بزاں زکات الفطر

المی ُء واجب اِنت پہ ھما زکات الفطر بزاں َسرساہ 
ُکليں مسلماناں کہ آياں رمضانِء ُگڈی روچ گپتگ گوں 

اگاں گونڈو رمضانِء ُگڈی روچَء اگاں پيداک بہ )بزاں 
بيت ھم آئیَء سرساہ بِر بيت(، ُء سرساہ ِء ديگ ِء 

جوانتريں وھد ھمش اِنت کہ ائيدِء نمازَء چہ پيش ِديگ 
بہ بنت، يا ائيدِء شپَء، ُء يک صاعِء ِديگ بہ بيت ُء آ 
وتی کساس دو کيلو ُء ِچل گرام اِنت، ُء آئیَء بہ کشيت 

کانی نيمگَء، ُء سرساہ کشگ ھما ُچکے کہ ُء وتی چُ 
 انگت الپَءاِنت، سنت اِنت ، المی ُء واجب نہ اِنت۔

 سرساہ کشگے حکمت
(: روچگ داروکِء رمضانِء ماہ توکے َکسانيں 1)

 ُکتگيں گناھانی پاک کنگے َسوب بيت۔
(: ُء بے حاجت کنت نا دسترسُء مسکيناں چہ َدست 2)

 شھاریَء ماں ائيدِء روچَء۔
 سرساھانی کشگے وھد

(: روا ُء جائز اِنت َسرسايانی کشگ ائيدَء چہ يک ُء 1)
(: سنتِء وھد ھمش اِنت کہ فجرِء 2دو روچ پيش۔ )

۔نمازَء چہ رند ُء ائيدِء نمازَء چہ پيش ديگ بہ بنت  
(: ائيدِء نمازَء چہ رند سرساہ کشگ ناجائزُء حرام 3)
 اِنت۔

 ِچنچک سرساہ کشگُء دیگ بہ بیت
چن اَنت ُء يک صاعِء چہ ھما وردنی چيزاں کہ مردم 

اِير اِش کن اَنت، ُء نقد ذر روا نہ بيت۔ ) ُء يک صاعِء 
کساس دو کيلو ُء ِچل گرام بيت چہ جوانين ُء َشريں 

 َجَوَء۔
 ائیدِء نماز

ائيدِء نماز وانگ ُکالنی سرَء فرض اِنت، ُء آئی وانگے 
اِنت، وھد يک ُگوازے روچِء درآيگَء چہ رند   

ئيدِء نمازِء قضائی وانگ ُء اگاں يکے پشت کپت گڈا ا
ُء سنت ھمش اِنت کہ ائيدِء نماز ماں پَٹ ُء نہ بيت۔

، چہ لوگ ُء ِگساں ُدور، ُء مسيت ميدانَء وانگ بہ بيت
توکَء ھم وانگے روا ُء جائز اِنت۔ُء چہ ائيدِء نماز 

وانگَء پيش َسے دانگ ناُء ھرماگ ورگ سنت اِنت ُء 
ھمے پيمَء جان شودگ ُء وشبو َجنَگ ُء نوکيں پُچ گورَء 

کنگ ھم سنت اِنت، ُء سنت ھمش اِنت کہ نماز َرَوگے راہ 
ر۔دگرے بہ بيت ُء آيگے ِدگ  

ُء ائيدِء مراد بات ِديگَء پرواہ نيست اِيکہ آ بہ گوشيت کہ 
 ہللا مئے ُء شمے عمالں قبول بہ کنت۔

ُء ائيد شپَء سنت ھمش اِنت کہ مردم تکبير بہ وانيت ُء 
 ھمے پيمَء ائيدِء روچِء ُکليں نمازانی رندَء داں مغربَء۔

ہللا، ہللا  أكبر، ہللا أكبر، ال إله إالُء تکبيراے وڈَء اَنت: ہللا 
 أكبر، وهلل الحمد۔

ُء ائيدِء نماز اے وڈَء وانگ بيت: دو رکعات وانگ بيت 
طبہَء پيش، ُء اولی رکعتَء چہ تکبيرِء چہ ائيدِء خ

تحريمہَء چہ رند شش رندَء ہللا اکبر بہ گوشيت، ُء دومی 
رکعتَء چہ الحمدِء وانگَء پيش پنچ رندَء ہللا اکبر بہ 

  کبيرَء۔گوشيت ابيد چہ قيامِء ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 


