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۔پائیفاڈیئ اخبر ساوملئیال پائفی یک وہج ےس وہےن وایل اپک ریٹکیبلی امیبری ےہ۔ پائیفاڈیئ اخبر یک عالامت درگی اخبر اور دعمے یک اعم امیبروین ےس یتلم یتلج ںیہ۔ پائیفاڈیئ
اخبر ںیم رمضیےک مسج اک درہج رحارت 103ےس 104درگی افرن اہئیٹ پک وہ اجپا ےہ  ،وکیئ صخش پائیفاڈیئ ےس اتمرث ےہ پا ںیہن ہی ولعمم رکےن اک وادح راہتس ہی
ابیِ دو الھک ےس دپادہ اومات وہیت ںیہ۔
ےہ ہک اس صخش ےک وخن پا فضالت ںیم ساوملئیال پائفی یک اجچن یک اجےئ۔ اعیمل حطس رپ ساالہن پائیفاڈیئ اخبر ےس رقت ِ

پائیفاڈیئ اخبر یک عالامت
٭ رس درد اک وہپا ٭وھبک اک ہن انگل ٭سارے مسج ںیم درد وہپا ٭ دلج رپ رسخ دےبھ ومندار وہپا
٭ رپان اک میال پا دیفس وہ اجپا ٭ میہ ےس وب اک ا پا
٭کشخ اھکیسن ٭ٹیپ ںیم درد
٭ پائیفاڈیئ ئڑ ھیے ےک پاعٹ ٹیپ ںیم لسلسم درد اور دسٹیھب رشوع وہ اجےت ںیہ

٭پار پار ہنیسپ ا پا

٭ دنیناک ہن ا پا

٭یلتم وہپا

٭ زمکوری وہپا

پائیفاڈیئ ریٹکیبپا یک یلقتنم یک ووجاہت
٭ ہی ریٹکیبپا یسک اتمرثہ صخشےس یک وخراک ےک درےعی  ،ویھکمن پارگدہ ابغر ےک درےعی اپک ےس دورسی ہگج پا اھکےن ےنیپ یک اایشء پک چنہپ رک اںیہن ا ولدہ
رکدےتی ںیہ۔ اور ا ولدہ وخراک اھکےن ےس ریٹکیبپا تحص دنم صخش ںیم لقتنم وہاجےتںیہ ۔ یسک عالےق ںیم ویسرجی یک پاایلن ارگ ےنیپ ےک پاین ںیم لم اجںیئ پارھپ
پ
ےنیپ ےک پاین یک سیالیئ یسک رطخ ا ولدہ وہ اجےئ وت اسےس یھب ہی ریٹکیبپا ان افراد ںیم ھیل اجپا ےہ وج وہ ا ولدہ پاین وک اامعتسل رک رےہ وہن۔
٭ پارار ںیم ےنلم واےل ےٹک وہےئلھپ  ،دنگے پاین ےس دےلھ ئڑونتن ںیم اھکپا اھکےنےس  ،رگدہ ابغر ےس ا ولدہ ےلھک اعم ےنکب واےل اھکےن ےنیپ یک اایشء ےک
اامعتسل ےس یھب ریٹکیبپا ساوملئیال اتلھپےہ۔
٭ پائیفاڈیئ اخبر ںیم مبیال رمضی ےک ےلضف(پبشات پااخےن) ںیم ریٹکیبپا ساوملئیال اخرخ وہپا ر اتہ ےہ اور اس ےک ساھت رےنہواےل ولگ رمضی ےک ساھت اھکپا
اھکےنےس اتمرث وہ سکیے ںیہ۔ وصخاصمک وقت دماتعف واےل افراد اس رمض یک ردںیم ا اجےت ںیہ۔رجامیث مسج ںیم دالخ وہےن ےک اپک ےس نیت ےتفہ ےک دوران
رمض یک عالامت ظاہر وہاجیت ںیہ۔

پائیفاڈیئ اخبر ےس اچبو
٭ پاہر ےک ےلھک وکپان اور ا ولدہ رشموپات اک اامعتسل ہن رکںی۔ ٭پاین ہشیمہ اپال رک ںیئیپ۔
٭ ہشیمہ پارہ اور اصف رھتسی ذغا اک اامعتسل رکںی
٭ پاہر یک ئڑف یک اجبےئ رھگ یک فرجی ںیم اصف پاین ےس انبیئ یئگ ئڑف اک اامعتسل رکںی۔ ٭ پائیفاڈیئ ےک رمضی ےک ئڑنت دحیلعہ رک دںی۔
٭ رمضی ےک ڑپکے روراہن اصف رکںی اور دبںیل۔
٭ زبسی پالھپ اک اامعتسل جٹ یھب رکںی وت اںیہن ایھچ رطخ دوھ ںیل۔
٭ رمضی ےک اامعتس ل ںیم ا یئ امتم اایشء ومشبل رتسب وک رگم پاین ںیم دوھ رک دوھت ںیم اھکس ںیل۔ ٭ پاہر وہپل اور رکیبی یک اایش ء اھکےن ےس رپزیہ رکںی ۔
٭ ارگ یسک وہپل پا رکیبی ےک نچک ںیم پائیفاڈیئ اک رمضی پا رجامیث پاپا اجپا وہ وت رھپ اس وہپل ںیم اھکےن ےک ےئل اےن واےل امتم افراد پائیفاڈیئاک اکشر وہ سکیےںیہ
٭ پائیفاڈیئ اخبر ےس یگشیپ اچبو ےک ےئل پائیفاڈیئ وکوجنٹیگ ونیسکی (یٹ ۔یس۔وی) یھب وگلاںیئ ۔ پااتسکن ںیم ہی ونیسکی یھب دایتستےہ

امہ دہاپات
ئف
پائیفاڈیئ اخبر اک ارگ وفری عالخ ہن رکواپا اجےئ وت  ،دل ےک عضالت یک وسرس ،دل اور واولر یک الگننئ یک وسرس ،ومنہین ،رگدے پا میاےن ےک ا یکشنر ،اور رسسام
لی
ئشخ
ئشخ
(دریپ م) یسیج جطرپاک امیبرپان وہ یتکس ےہ،۔ اخبر ںیم پائیفاڈیئ یک یص اور ئڑوقت عالخ اس ےئل یھب رضوری ےہ ہک ادوپات مرامح پائیفاڈیئ یک یص یھب وہ
ےکس اور اس اک دلج عالخ وہ ےکس ویکن ہک ہی یئن پائیفاڈیئ ریٹکیبپا یک مسق ان ایٹنی پاویئسکٹ ادوپات ےک خالف مرامح ےہ نج ےس پائیفاڈیئ اک عالخ وہپا ےہ۔

