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  بسم �هللا �لر4ن �لرحيم

بل فديہ ��!ے �مضا� كے بعد تك قضا� م� تاخ� كرنا ��� قضا� سے ق

  �ينا

 


مضا� �,با
H!I J ہو� تو �يك مسلما� بہن كے Cھلے 
مض=ا� ك=ے <=ھ 


مضا� ختم ہونے كے بع=د  �M!N "تھے Oے �بھى باR!
�U ن=ے  T=ھ س=ے

Xو<ھا كہ �X Uر كيا الZ [Rتا ہے" مY نے Xو<ھنے�!
 مطالعہ كرنے كے بع=د 


 ہم ن=ے ہ=ر �سے كہا كہ �U كے _مہ قضا� �!
 ہر �N كے بدلے فديہ ہے!� "


 مكمل <ھ �N ` فديہ �Xنے �يك !� "bN كر �N� [ندc وd كے بدلے ڈ يڑھ �N


ہے كہ �U نے �Xنے _مہ قضا� 
!R!ں  Yيا" يہ علم مN ےN يتيم ہمسائے كو

  كو �بھى تك مكمل نہ=Y كي=ا" ت=و كي=ا فدي=ہ m ي=ہ مق=د�
 ص=حيح ہ=ے # 


 كيا قضا� سے قبل � سn فديہ ��N كرنا صحيح!� # o ہو 
  شما

  : �pمد هللا

  : Xہs باr تو يہ ہے كہ

 "Y=ك=و نہ 
!� tيا جا سكتا ہے" كN كو ہى vمساك 
فديہ wx فقر�� �!

تو�U بنا Xر �cر يہ يتيم فقر�� ہY تو �نہY فديہ Nين=ا ج=ائز ہ=ے" �!
 �c=ر !ہ 

N� ہ
� غ~ �!
 ما{�
 ہوں تو Xھر �نہN Yينا جائز نہY" بلك=ہ Zپ �س=ے N!ب=ا

  . كريں



Zپ نے cند] Nے كر بہت �<ھا `] كيا ہے" �!
 �هللا تعا� نے جو !�جب كي=ا 

ہے �صل مY !ہ يہى ہے كہ غلہ ہى Nيا جائے" �!
 نقدm b ش� مY فدي=ہ 


 قسم �!
 ظہا
 !غ�ہ كے كفا
ہ" �!
 فطر�نہ !غ=�ہ !� "Yئي� جائز نہ�N� m

ے غلہ Nينا فر� كيا ہے !ہاں مY بھى يہى قو� ہے كہ جس مY �هللا تعا� ن

  . غلہ ہى Nيا جائے

[!N :  

Xہلے 
مضا� كے 
!R!ں m قضا� : �صل مسئلہ كے متعلق cز�
� يہ ہے كہ

 Y=ينے مN ھنے كے ساتھ فديہ ! غلہ�
مM!N Yے 
مضا� كے بعد 
!Rے 

كے ج=و�� )  �����( �m U تفصيل سو�� نم� نےعلما� ` �ختالw ہے" ہم 

 m ں!R!
مY بيا� m ہے" �!
 !ہاں يہ بيا� ہو� ہ=ے ك=ہ �c=ر 
مض=ا� ك=ے 

قضا� M!Nے 
مضا� كے بعد تك كt مستقل عذ
 مثال بيما
b ي=ا س=فر 

 �Z [Rقضا� ہ=ى ال m ں!R!
 wx ھرX ر ہو توX بنا m النےX ھN!N يا 4ل يا

  . ہے



 
�كن �cر بغ� عذ
 ہو تو Xھر قضا� مY تاخ��رنے !�لے كو توبہ ! �ستغفا

 vفديہ بھى مسك ` �N علما� كے ہاں = قضا� كے ساتھ ہر 
كے ساتھ = �ہو

كو ��N كرنا ہو o" ہم نے !ہاں يہ بھى بيا� كيا ہے كہ 
�جح يہى ہے كہ فديہ 

ديہ ��N كرتا ہے ت=و ي=ہ Nينا !�جب نہY" �كن �cر !ہ �حتيا� كرتے ہوئے ف

  . بہ  �!
 �<ھا ہے


 يہاں ہم �يك �Rئد �مر بيا� كرتے ہY جو Zپ كے سو�� مZ Yيا ہے !ہ ي=ہ !�

كہ قضا� كے 
!Rے 
�ھنے سے قبل فديہ Nينا جائز ہے" كيونك=ہ فدي=ہ ت=و 

  . متعلقسے ہے" نہ كہ قضا� H!I كرنے  سے متعلققضا� مY تاخ� 

ضا� 
�ھنا مقصوN ہو ��N U سے قبل يا بعد مU� Y بنا Xر جس 
!Rے m ق

  جا� ¡ . فديہ Nينا جائز ہے


§ ہے)    �¦/  ��" ( �,وسوعة �لفقهية " N Yم :  

<=© ہو¨" �كن �ہو
 علما� ن=ے �س=ے �U  سے
مضا� m قضا� تاخ� " 

ج=ائے" !ہ �U  ن=ہ ہ=وساتھ مقيد كيا ہے كہ �m U قضا� ` !قت ف=وr كے 




مضا� ` <اند نظر Z ج=ائے" كيونك=ہ ¯ئش=ہ 
¬ �هللا طرª كہ M!Nے 

Yتعا� عنہا بيا� كر° ہ :  

م�ے _مہ 
مضا� كے 
!Rے ہوتے تو مY ن± كريم صs �هللا عليہ !س=لم " 

  -"m !جہ سے شعبا� مY ہى �س² قضا كرXا� تھى تبہكے مقا] !مر

  . جس طرX ªہs نماbM!N R نماR تك مؤخر نہm Y جا سك³


 �ہو
 علما� كے ہاں ¯ئشہ 
¬ �هللا تعا� عنہا U� m حديث m بنا X=ر �!

بغ� كt عذ
 كے �يك 
مضا� m قضا� كے 
!Rے M!Nے 
مض=ا� ت=ك 


 �cر !ہ تاخ� كرے تو �سے ہ=ر 
!Rے ك=ے س=اتھ !� "Yمؤخر كرنا جائز نہ

o كو كھانا بھى كھالنا ہو vيك مسك� .  


 �بن عمر !� Uهللا تع=ا� ع=نہم س=ے كيونكہ �بن عبا� ¬

 �ب=و ہري=رہ !�

 
مر!b ہے !ہ بيا� كرتے ہY كہ جس كے _مہ 
مضا� ك=ے 
!Rے ہ=وں �!

�U نے M!Nے 
مضا� تك نہ 
�ھے تو �X Uر قضا� كے س=اتھ ہ=ر �N �ي=ك 


 يہ فديہ تاخ� m بنا Xر ہے!� "o كو كھانا بھى كھالنا ہو vمسك ....  



" تھ يا قضا� كے بعد فديہ Nين=ا ج=ائز ہ=ے �!
 قضا� سے قبل يا قضا� كے سا

  ).  �¦/  ��(  الموسوع� الفق���: NيكھY. �نتہى

جن كے ہاں تاخ� يا �حتيا� m بنا Xر فديہ Nينا !�جب ہے �� كے ہاں �فض=ل 

 
!� rف=اZ m ت=اخ� 
يہ ہے كہ بھ=ال· m جان=ب ج=تb ك=رتے ہ=وئے" �!

�N كيا ج=ائے" ج=س ط=رª نقصاناr سے ¸نے كے �ے فديہ قضا� سے قبل �

  . بھو� مY ہوتا ہے

Y4ہ �هللا كہتے ہ
 sحنب b!�Nر,� :  

كھانے مY !ہ <© Nے جو كفا
ہ مY كفائت كر° ہے" �!
 قضا� سے قب=ل " 

يا قضا� كے ساتھ يا بعد مY كھانا كھالنا جائز ہے" �,جد يع~ �بن تيميہ كے 

Yكہتے ہ �N�N :يك تو�سے مقد] كرناNے نز
�فض=ل ہ=ے" ت=ا ك=ہ خ=� !  ہما


 نقصاناr سے ¸=ا ج=ا س=كے !� rفاZ m تاخ� 
" بھال· مY جتb ہو" �!

  ). ¹¹¹/  ¹( �النصاN : wيكھY. �نتہى
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