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  بسم �هللا �لر(ن �لرحيم

برA سے 
مضا� م=5 بع=ض �ي=ا< ك=ے
>;ے  9بنا 7ر ك ���  م5 نےحيض 

   L MNھےكيا كرنا ہوIتك نہ5 
Cھ سF ىنہ5 
Cھے �>
 �بھ

  : �Oمد هللا 

A� >علما� كر� Sے  ى7ر متفق ہ5 كہ جس نےبھ با;<

مضا� ��با
X كے

Z ں<;<
  . >�جب ہے  قضا� كر_ نہ 
Cھے �A 7ر\ئندہ 
مضا� \نے سے قبل 

 Aكيا ہے 7ر� bيل حديث سے �ستدالe جہ
  : �نہوں نے مند

وm تھ=ى حk Slئشہ 
h �هللا كہ� تھ5 كہ Lھ 7ر
مضا� Z قضا باg ہ"

q=r  حديث ك=ے 
�>p -"م5 �سكو 
Cھ نہ سك� يہاں تn كہ شعبا� \جاتا

�سF >جہ يہ تھى كہ حk Slئش=ہ 
h �هللا عنہ=ا ن=u  ابن �ب كث�نے كہ


ہ� تھ5 bخدمت م5 مشغو Z هللا عليہ >سلم� xص " y=ح=ديث نم p
zا

:۱۹۵۰(  

  : كہتےہ5 حافظ بن حجر 
(ہ �هللا تعا�ح



�
بنا 7=ر ي=ہ �خ=ذ كي=ا ج=ا  شعبا� م5 حر� Z عنہا Z  �هللا تعا�kئشہ 

جائز نہ5 كہ  تاخ� كر_ قضا� م5 �ت� 
>;>ں Z سكتا ہے كہ 
مضا� كے


مضا� �>� ہوجائے �ھ  ��<� .  


 ��ر ك�<� Z مضا�
ك=ہ �>�� 
مض=ا�  �تاخ� كر� قضا� م5 �ت� نے 

  : نہ5  �>� ہو�يا تويہ �>حا�وں سے خا� ىبھ

xحالت  7ہ :  


مض=ا�  عذ
 Z يہ تاخ� ك� ��<� 
بنا 7ر ہوM مثال ��ر>ہ م=ريض تھ=ا �>

�ن=اہ نہ=5  
ہا تو�A 7ر تاخ� كرنے م5 ك=وي ى�>� ہونے تك >ہ بيما
 ہ


�A كےeمہ قضا� كےعال>ہ ك�ھ نہ=5 لھ=ذ� >ہ <� Mہے 
كيونكہ يہ معذ>

Z >ے تر �� �يا;<
  . X كيے تھےقضا� كرے I جو�A نے 

  : حالت  ��>�

مثال ��ر >ہ قضا� كرنا �اہتا تو كرسكتا تھ=ا : عذ
 كےتاخ� كرنا  بغ� ك�


>;ے نہ5 
Cھے  �كن �A نے\ئندہ 
مضا� �>� ہونےتك قضا� كے .  




  تو يہ شخص بغ� ك�<� MIہ=و 
عذ
 كےقضا� م5 تاخ� كرنے 7ر �نہ�

 A� ك=ن قض=ا� علما� كر�< � متفقہ فيصلہ ہے كہ� M7=ر قض=ا�ال;< ہ=ے

كےساتھ ہر �� كےبدلے �يك مسك  كوCھانا كھالنے م5 �ختال� ہ=ے ك=ہ 

 N 5يا >ہ كھانا كھالئے يا نہ\  

\ئمہ ثالثہ �ما< مالكM �ما< شاف¢ �>
 �ما< �(د 
(ھم �هللا تعا¡ كہتے ہ5 كہ 

بع=ض : �A كےeمہ كھانا ہے �>
 �نہوں نے�A س=ے �س=تدالb كي=ا ہ=ے ك=ہ


� �هللا تعا¡ عنھم سے يہ ثاب=ت  Aبن عبا� 
صحابہ كر�< مثال �بوھريرہ �>

  . ہے 

قضا� كےساتھ كھان=ا كھالن=ا �>
 �ما< �بو حنيفہ 
(ہ �هللا تعا¡ كہتےہ5 كہ 

  . >�جب نہ5 

�هللا تع=ا¡ ن=ے 
مض=ا� م=5 
>;ہ : �A سے �ستدالb كيا ہ=ے ك=ہ نے �نہوں

eكر نہ5  �ھوڑنے >�لےكو¥� قضا� � حكم �يا ہے �>
 كھانا كھالنے �


  :تعا¡ ہے �كياM فرما� با



ي̈ا(  
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 جوC==و¹ م==ريض ہ==و ي==ا مس==افر >ہ �>�ے�ي==ا< م==5 �ن==�"<� 
 �7==و

  )  ¸·¶(  ة�´قر"كرے

�جو� : �يكھ5� )º  /»ºº  ( ¼ع�� )½  /½¾¾  (  



(ہ �هللا نے �7¼ صحيح zا ¿
 ىمA� 5 �>�ے قوb كو ہ ��>
�ما< zا

  : كہتےہ5 ��ما< zا
. �ختيا
 كيا ہے

ك=ہ  ح=� Z ىن=ے كوت=اہ جب ك�: كہتےہ5 
(ہ �هللا تعا� م �ÀÁبر�ھي


 �A كےeم==ہ كھان==ا <� Iھ==ےC

مض==ا� �>� ہو�ي==ا ت==و>ہ 
>;ے  ��<�

  كھالنا نہ5 

h
 Aبن عبا�
 �عنھم سے مرسال مر> �هللا تعا� �>
 �Â ھريرہ 
� �هللا �>


نے كھان=ا   تعا��>
 �هللا: كہتے ہ5 �ہےكہ >ہ كھانا كھالئےMI 7ھر �ما< zا

كرے  �7و
 �>�ے �يا< م5 �ن�: ( يہ فرماياكھالنے� eكر نہ5 كيا بلكہ 

  . �ھ ) 



كھانا كےعد< >ج=وÄ � فيص=لہ ك=رتے  �>
 شيخ �بن عثيم  
(ہ �هللا تعا�

  : ہوئے كہتےہ5


ہا صحابہ كر�< 
ضو�� �هللا عليھم �Åع  كے�ق=و�b ج=ب ق=ر\� Lي=د  
<�


 يہ=اں كھان=ا  خال� ہوں Cےكےظاہر<� Mتو �سے حجت ماننا #ل نظر ہ=ے

ن=ے ت=و¥�  خال� ہے كيونك=ہ �هللا تع=ا�Cے كھالنا قر\� Lيد كےظاہر

كرنا >�جب قر�
 �يا ہ=ےA� M س=ے;يا�ہ ك�=ھ  �7و
 �>�ے �يا< م5 �ن�

بن==د>ں 7==ر>ہ ال;< نہ==5  >�ج==ب نہ==5 كي==اM ت==و�A بن==ا 7==ر ہ==م �هللا ك==ے

ت=ا  يہ كہ �A 7ر كوي ��ل ہو�ال ;< نہ5 كيا كرينÇےجو�هللا تعا¡ نے�� 7رال

  ہوسكM5  �كہ eمہ سے بر


 �بو ھريرہ 
� �هللا تعا�<� Aك=ن  �عنھم س=ےجومر> �بن عباÈ ہ=ے ي=ہ

ہےكہ �سے �ستحباÄ 7ر #موb كيا جائے نہ كہ >جوÄ 7رM تو�A مسئلہ م=5 

�=Ê ك=و ال;< نہ=5 كي=ا  كہ �A 7ر 
>;>ں سے ;يا�ہ ك� ہے ىصحيح يہ

Z كن تاخ�� MIہے جائے 
<Ë 
  �ھ . بنا 7ر >ہ �نہ�



�متع : �يكھ5� ÍÎل� )º  /½¸¶  (  


 ج=ب �نس=ا� �حتي=اÏ كرن=ا  ى�>
 �A بنا7ر >�جب تو¥� قضا� ہ<� Mہے

كھالئ=ے ت=وبہÑ  ى�اہے تو ہ=ر �� كےب=دلے �ي=ك مس=ك  ك=و كھان=ا بھ=

Iحسن �قد�< ہو�
<� .  

ك=و �=اہيے  سو�b كرنے >��) ہے تو   Zتاخ� عذ
 كے بغ� ك� ��ر Óس(  

كہ \ئندہ مس=تقبل  سےتوبہ >�ستغفا
 كرے �>
 يہ عز< كرے كہ >ہ �هللا تعا�

  .  Õ مA� 5 طرÍ � �< نہ5 كرے


 Óس=ند ك=ے�<  �
ض=ا > خوش=نو� سے �k ہے كہ >ہ ہم5 ��7 �هللا تعا�<�

Z هللا �عل=======م  . توفي=======ق عط=======ا فرم=======ائے  ك=======رنے�< .                                                          

Äجو�< bالسال< سو��  


