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 ٣

  بسم �هللا �لر9ن �لرحيم

  ���ے � قضا� سے بھى �جز عو�� � حكم

Q كDے ���ے نہOD مMN بہن نے �I برJ قبDل D9 F���Iل �مضDاF �3بDا�

�VھےU ��� �بھى تك �ہ ���ے �Vھنے سے �جز ہےT J� Uر كيا ��جب ہوتDا 

 Y ےDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDہ  

  : �Zمد هللا

�c �  كDےI�Iھ Tالنے ��` عو�� D كو جب �T_ جا�D  F^ طر\ حاملہ 

� Fے � جاd نےT� يا Uخدشہ ہو  Qا�D3ب� FاDے �مضDg كے J� خطرہ ہو تو

 ��� UOھوڑنا جائز ہl كے ���ے mn وDا� ہDقض Oمہ بعد مp كے J� qr

مريض � طر\ ہے جو �T_ بيما�M � بنا DTر معDذ�� ہDےJ� U كيونكہ �ہ 

 tنم �كے جDو�} مOD بيDاF ہDو )  |J� )wxxxw  ( ��� )z{|z � تفصيل سو�

  . �l ہےU �پ � س� مطالعہ كريں

Tھر ��ر �ہ ���I �مضاF �نے سے قبل ���ہ �Vھنے � �سDتطاعت �VھDے تDو 

���ے �Vھنے ��جب ہUO ��� ��ر نيا 9ل يا I�Iھ Tالنے �  كے�T Jر قضا� 

� نہUO ��� جب بھى يا سفر � بنا Tر � س� عذ� با� �ہے تو �T Jر كوي حر

  . �ہ ���ہ �Vھنے Tر قا�I ہو تو �T Jر قضا� ال�$ ہے



 ٤

  : شيخ �بن عثيم  �9ہ �هللا سے p ��Iيل سو�� كيا �يا

�يك عو�� نے �مضاF مO ���ے نہV� Oھے ��� �{ �ہ I�Iھ Tالنے � بنDا 

س� ح� كہ ���I �مضاF ��� ہDو �يDا تDو �DT Jر كيDا  كرTر قضا� نہ 

  ہے Y ��جب ہوتا 

  : شيخ �9ہ �هللا � جو�{ تھا

 " UےDھV� ھوڑے ہوئے �يا$ كےبدلے ���ےl ر ��جب ہے كہ �ہT عو�� J�

lاہے ��Iے �مضاF كے بعد ہى �VھےDg J� mے كDہ �J نDے TہلDے ��� 

 UےDھV� ODر نہDT اDقضا� كے ���ے عذ� � بن Fميا�I كے Fے �مضا��I

gكن ��ر �Iيوں كے موسم مT J� Oر ���ہ �Vھنا مشقت نہ ہو تDو �سDے 

مO قضا� كے ���ے �Vھنا ہون�ے lاہے �يك l FIھDوڑ  �Iيوں كے موسم

كر ہى ���ہ �VھےU كيونكہ �T Jر يہ ال�$ ہےD�� ��� Uر �ہ Ddے كDو I�Iھ 

Tال �ہى ہے تو�سے �زشتہ �مضاF � قضا� كDے ���ے حسDب �سDتطاعت 

�ے جتنے �Vھ سك� ہے �ہ �Vھ لےU ��� ��ر ���I �مضDاF �نDے  ں�Vھنا ہو



 ٥

سے ��Iے �مضاF كے بعد تك مؤخر كر لDے تDو سے قبل نہ �Vھ سكے تو �

 Oكوي حر� نہ Oم J� "نتہى� .  

 Fمسائل �مضا )�{  ( tنم �  ).  ��x( جو�{ سو�

  : ��� شيخ �9ہ �هللا سے يہ بھى سو�� كيا �يا

�يك عو�� نے �ال�I كے باعث �مضاF كے ���ے نDہ �VھDےJ� ��� U نDے 

عرصہ ہو �l ہےU ��� �ہ ���ے �J � قضا� بھى نہO � ��� �سے �يك 3با 

 Y حكم كيا ہے � Jھ سك� تو�V� Oنہ  

  : شيخ �9ہ �هللا � جو�{ تھا

 " mاہيےDl ر�Dر �هللا تعا` سے توبہ � �ستغفا� كT فعل Jنے�T� عو�� كو J�

كيونكہ ك  بھى �نساF كے gے �يك �مضاF سDے ��Iے �مضDاF تDك 

�نہDg J� UOے �سDے توبDہ  قضا� كو بغN ك  �¡ عذ� مؤخر كرنا حال

كر� lاہيےT ��� Uھر ��ر �ہ ���ے �Vھنے � �ستطاعت �Vھ�D ہDے Dlاہے 



 ٦

�ےU ��� ��ر �ہ �ستطاعت نہOD ں �يك l FIھوڑ كر تو �سے ���ے �Vھنا ہو

  : �Vھ� تو Iيكھا جائي¢ كہ

��ر � س� عذ� مستقل ��� جا�M ہے تو �ہ ہر FI كے بدلے �يك مسك  كDو 

U ��� ��ر �ق� عذ� ہے ��� �J كے ��ئل ہونے � �ميDد ہDے كھانا كھال Iے

تو عذ� ختم ہونے � �نتظا� كيا جائي¢T ��� Uھر �ہ �Tنے pمہ ����ں � قضDا� 

 n ھےV� نتہى" كرتے ہوئے ���ے� .  

 )�{  ( tنم �  ).  ���( جو�{ سو�

 سو�� كرنے ��` نے يہ بياF نہO كيا كہ �J � بہن ���ے �Vھنے سے �جز

كيوں ہے ��� � س� سبب كيا ہےg J� Uے ��ر تو �ہ �ق� طو� Tر �جز ہDے 

تDو ) 9ل يا I�Iھ Tالنے يا مDر¤ � بنDا DTر ( ��� � س� ��ئل ہونا £كن ہے 

Oھنا ��جب ہV� جب بھى £كن ہو يہ ���ے .  



 ٧

��� ��ر � س� عذ� ��� �جز ہونا �Iئ¦ ہے يع�I _DئD¦ مDر¤ جDس سDے 

نہO تو �T Jر قضا� نہO بلكہ �ہ ہر ���ہ كDے بDدلے �يDك شفاياب � �ميد 

  " مسك  كو كھانا كھال Iے 

  . ��هللا �علم 

  �السال$ سو�� � جو�{

  

 


