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    نصف شعبا� كے بعد �	�ے ��ھنے � حكمنصف شعبا� كے بعد �	�ے ��ھنے � حكمنصف شعبا� كے بعد �	�ے ��ھنے � حكمنصف شعبا� كے بعد �	�ے ��ھنے � حكم
�� ��� ����ن ے ��� روزے ر��ے 	����ہ�ں            ،        ��!� �ہ ���ں ��ے ���� ہ�ے �ہ ���

 ص)ى ا* ()�ہ و�)' �ے ��� ���� ن ے ��� روزے ر��ے �ے ��& %$��ی�  ہے؟

  0/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *ال

ا���!ه$ی$ہ ر4��5 ا* ����3ل� (���ہ �����ن ��$3ے ہ���ں ��ہ ر���!ل ا��$م ص��)� ا* ()���ہ و���)' ���ے  

  : %$��ی� 

"       !���< ا�!داود ح�ی; �/��$  " 	: ��� ����ن ہ!	��ے 3! روزہ �ہ ر  )٣٢٣٧ (   >���

(J��ہ ال����� رح/�ہ ا*      ) ٧٣٨( ���< $3��GH ح��ی; �/��$          ) ١٦٥١( ا�< ��	ہ ح�ی; �/�$   

  ��ں ا�ے صO K�0$ار دی� ہے ۔  ) ٥٩٠(  ص$3 K�0�GH ��3ل� �ے

�3$� ہ�ے ،                ��!لہ �����ن ��ے روزہ ر���ے ��ے ���&  �ل�Hا ی�ہ ح��ی; ���� �����ن ی���

ی�T ���ں ہ�' S���      ل� < اس ے (Jوہ اوردو�$G اح�دی; ��ں روزہ � 	!از ��� �)�Q ہے ذ   

$3ے ہ�ں  $  : ایU اح�دی; ذ

��$3ے ہ���ں ��ہ ر���!ل ا��$م ص��)� ا* ()���ہ و���)' ���ے ا���!ه$ی$ہ ر4��5 ا* ����3ل� (���ہ �����ن 

  : %$��ی� 

���ے ای��U ی��� دو دن Wہ)��ے روزہ ���ہ ر���! ، ل��� < وہ ��� XY	��W!ہ)ے " Z]�ن ال/����ر���ر 

 ) ١٩١٤(  ص���Y� K�0رG ح��ی; �/��$     "روزہ ر��Q رہ� ہ�ے ا��ے روزہ ر�\ ل���� ��Sہ�ے          

  ۔  ) ١٠٨٢( صK�0 �^)' ح�ی; �/�$ 

3$� ہے ل�� < ص�$ف اس           ���   یہ ح�ی; ��� ����ن ے    روزہ ر��ے ے 	!از W$دaل` 

ے  XY�   �) !	 ل�ے                 $��W ہ وہ�� (��دت ہ�ے � XY�� �^� Jc�� رہ� ہے \د�3 روزہ ر

	/�$ات � روزہ ر��Q ہے ی� W�$ ایU دن روزہ ر��Q اوردو�$ے دن �ہ��ں ر���Q �3!          اور

  اس ے ل�ے 	��� ہے ۔ 

3$  : ں ہ ہ�� (��dہ ر5� ا* ��3ل� (�ہ� ���ن 



 ٤

$3ے 3�ے               " �� یہ �^)' " ر�!ل ا$م ص)� ا* ()�ہ و�)' e3$ی�� W!را ����ن ہ� روزہ ر

( ص�K�0 ��^)' ح��ی; �/���$     ) ١٩٧٠( �ے ال��gظ ہ��ں دی ����ں ص���Y� K�0رG ح��ی; �/���$       

  ۔  ) ١١٥٦

ہQے ہ�ں  �  : ا��م �!وG رح/ہ ا* ��3ل

ا$م ص)� ا* ()�ہ و�)' W!را ����ن ہ��  ر�!ل ( (��dہ ر45 ا* ��3ل� (�ہ� � یہ ہ�� ہ       

��را ����ن ہ� روزہ ر�Qے  $روزہ ر�Qے 3�ے ، اوراس ��ں �ے S�� ایU دن S�!ڑ 

� و��5ح` ہ�ے �ہ             ) 3�ے  �� �$ح ہ�ے ، اوراس ��ے ��$اد   "ہّ)� "، دو�$ا 	/)ہ Wہ)ے  

  هـ ۔ .ا "�kل�� ہے 

��3$� ہ��ے ل��� < ص��$ف اس ل���Hا ی��ہ ح���ی; ����� ������ن ��ے ����� روزہ ر����ے ��W$ دaل��` 

ےل�ے 	!��� �ے Wہ)ے ��� روزہ ر\ رہ� 3�� ۔  XY�  

ہ�� ہے ہ  �$3ے ہ!�ے ��%��!ں  T/) $W ;اس ح�ی :  

            ��� روزہ ر���ے  o	 ہے ���	 ������ ����ن ے ��� ص$ف اس ے ل�ے روزہ ر

   ہ!ں ۔ �ے W $�Wہ)ے ��� ��ں 	o �ے روزے ر(�دت ہ! ی�

ے ہ�ں  '() Tاہ $c� یہ� ہے �!� ہ ح�ی; ��ں �ہ� 03$ی' ے ل�ے ہے ۔ ا�� K�0ص  

  pاور��–    �ہ�� ہے ہ یہ�ں W$�ہ� 03$ی' ے ل�ے �ہ�ں �) ہ $اہ�` �ے        – �Jc روی�� � 

  ل�ے ہے ۔ 

�Qب ال/s/!ع : دی ��ں  )) ٤٠٠ - ٣٩٩ / ٦  Gال��ر KQ% ۔  ) ١٢٩ / ٤(  

  : ہQے ہ�ں ا��م �!وG رح/ہ ا* ��3ل� ری�ض ال��ل�0< ��ں 

� �/����` ���ں ���ب                   ���� ����ن ے ���� ر��]�ن ��ےایU ی�� دو دن T��O روزہ ر���ے 

� (�دت ہ! ی� وہ Wہ)ے �ےر\ رہ� ہ! اورyخ$ ����ن    � روزہ ر��ے  XY� o	 > ل�

� روزہ ر��Q ہ!اس ے ل�ے 	���� ہ�ے ۔ ا         $�W/�$ات اور	ہے ی� وہ �S ��J� \3�� ��� !

  ۔  ) ٤١٢( ل�0< ص0gہ هـ دی ��ں ری�ض ال��



 ٥

اور	/ہ!ر ()/�ء $ام �ے ��� ����ن ے��� روزہ �ے�ہ� وال� ح��ی; �! �O ����5$ار       

ہQے ہ�ں ہ ��� ����ن ے ���   $W ��� ا وہ اسH�$وہ �ہ�ں  دی� ہے ، ل �ے ��روزے ر

  ۔ 

ہ�� ہے  ا�< حs$ح�%}  � �  : رح/ہ ا* ��3ل

� ��� ����ن ے : 	/ہ!ر ()/�ء ہQےہ�ں ہ � روزے ر��� 	��� ہ�ں ، اوراس (g� ���

ہ��  ��ہ� ��ں وارد ��ہ ح�ی; ! ا�ہ!ں �ے O ���5$ار دی� ہے ، ا��م اح/� اورا�< ���< 

  ہے ہ یہ �� $ے ہے ۔ ا هـ %KQ ال��رG ۔

 !� اور ا��م |�0و�� G�T ہ�ں ۔ 5اس ح�ی; e��� م��ں ا��ے وال!ں �ہ ���  

ہ��   ی�!ں ���ں   اس ح�ی; ے ��رہ      ے�ا�< �Oا�ہ رح/ہ ا* ��3ل� �ے ال/{�� ��ں ا��م اح/�           

  : ہے 

���ے S!W����    ے ����رے �ی; ���g0!ظ �ہ���ں ، ہ��' ���ے ا���  ی��ہ ح�� G����� >��� >/ں (����ال$ح���� 

��� ، �) �ہ اس ��ے               �3!ا�ہ!ں �ے ا�ے صO K�0$ار دی� اور�ہ ہ� ا�ے ��$ے ل�ے����ن ہ�

  �~Qے 3�ے ۔ 

  Qہ� اح�دی; ��ں �!ا�ے اس ح�ی; ے ا� �ر �ہ�ں ۔      : ےہ�ں  ا��م اح/� (Jء ثeہ ہے اس 

  ا هـ 

  : (Jء !ن ہے 

وہ ا�!ه$ی$ہ ر45 ا* ��3ل� (�ہ      وہ (Jء �< (��ال$ح/< اس ح�ی; ! اW�ے وال� �ے اور          

�ے ���ن $3ے ہ�ں  :  

وال�!ں ��   ا�< �O' رح/ہ ا* ��3ل� �ے H�3ی: ال�^�< ���ں اس ح��ی; �! �O ����5$ار دی��ے         

� ��ح�صT یہ ہے ہ  o	 ، ہ� ہے  : 	!اب دیQے ہ!�ے 

� �$ط W$ ہے ، اور(Jء � اس ح�ی; ��ں g3$د اس ح�ی; ��ں      یہ ح�ی; صK�0 اور�^)' 

    ����Wے ا��� ����Oح ���/�ر �ہ���ں ہ!���� ، �!� ��ہ J��)ء ث��eہ ہ��ے ، اورا����م ���^(' رح/��ہ ا* ����3ل



 ٦

� ہ���ں 	 ��� اح�دی��; روای��` ���� �ہ��` ����ہ اس ����� (��Jء (��< ا����ہ (��< ص��K�0 ����ں اس !

                  '(�����Qں ہ��ں 	!ث��eت ��ے ���� ص�)� ا* ()��ہ و �ا�!ه$ی$ہ �ے ہ�ں ، اور�ہ` �ے ای^

�� ہے ۔  ��� T/)$W 3ے ہ!�ے اس$� ہ�ں اورا�` �ے ا�ے �O!ل �ے �gQ$د ���ن   

  : W�$ وہ ہQے ہ�ں 

ل $�� صK�0 �ہ�ں خ�� رض ہ!�ے � روزوں وال� اح�دی; ے ��رہ ��ں ��� اور ����ن ے

�!� ��ہ ان ����ں ��!�4 ���ر��5ہ �ہ���ں ہ��ے ، �!� ��ہ وہ اح�دی��; Wہ)��ے ����� ��ے دو���$ے  

3$� ہے ، ے ��3\ اور��� ����ن ��ں (�د�3 ر�ے 	��ے والے روزوں W$دaل`  ���

3$� ہے �ہ ���� �����ن �ے ���� 	!��XY (/��ا             ��ت   اور(Jء وال� ح�ی; اس   W$دaل` 

� ل�ے �/ ہ (�د�3 اور�ہ ہ� 	�!Wہ)ے ���� ���ں روزے    ہ ���` ہے ، �روزے ر�ے اس 

�� \3��S ��Jہے ۔ اهـ  ��� !  ر��Q ہ!ا دو�$ے ��� 

� ح��ی;           ��ے ��� ����ن ے ��� روزے ر��ے وال� �ہ ���� ا�< ��ز رح/ہ ا* ��3ل

ے ��رہ ��ں �!ال �� ��� 3! ان � 	!اب 3��  :  

� (J�ہ ��ص$ال�ی< ال���� رح/ہ ا* ��3ل� �ے ہ�    یہ ح�ی; صK�0 ہے 	�^� ہ ہ/�رے ���       �

ہے ، اوراس ح�ی; �ے �$اد یہ ہے ہ ��� ����ن ے ��� روزے ر���ے ��$وع ��ے           

���را �ہ���ہ ہ�� روزے ر���Q ہ�ے       	���ں ، ل� < 	!�XY �ہ��ہ ے اc$ای�م ی� e3 $�W$ی���       

  3! وہ ��` �W T/) $W$ا ہے ۔ ا هـ 

 K�dال Gو�Q% ع!/s� دی ��ں �  ۔  ) ٣٨٥ / ١٥( ا�< ��ز رح/ہ ا* ��3ل

� �$ح ��ں ہQے ہ�ں   : اور��� ا�< (�c/�< رح/ہ ا* ��3ل� ری�ض ال��ل�0< 

� ہ! �3! اس ���ں وارد �ہ�� �03$ی' �ے ل��ے �ہ��ں �) �ہ ص�$ف $اہ�`                           �� K�0ا�$ ح�ی; ص

�� ہے ، ل��               Hاخ �ےل�ے ہے ، 	�^� ہ ��p اہT ()' رح/ہ' ا* �ے ��� ای^� ہ  o�	 > 

                    ��� �Q ہ�ے ��Sہے ���� �����ن �ے ���� ہ� \�� (��دت ہ�! وہ روزہ ر�� روزہ ر���ے 

�!ں �ہ ہ! ۔ ا هـ   

   ) ٣٩٤ / ٣( دی ��ں �$ح ری�ض ال��ل�0< 



 ٧

  : 	!اب � خJصہ یہ ہ!ا ہ 

��� ���� ہ�ے ،                   &��� $�W ���� ����� ����ن ے ��� روزہ ر��� ی� 3! $اہ�` ی�� W��$ �03$ی' 

ے  ل��  ر��Q ہ! ی� Wہ)ے ��� ! yخ$����ن ے�� \3���Jے اس �ے             ل� < 	!�XY (�د�3  

  	��� ہے ، وا* ��3ل� ا()' ۔ 

� ح /�` ی�ہ ہ�ے �ہ �^)�^T روزے ر���ے ��ے ہ!�� �Q ہ�ے �ہ ر��]�ن                           � �اور اس �ہ

ے روزے ر��ے ��ں /�ورy G	��ے ۔  Zال/��ر  

! اس ���ں  ا��$ ی�ہ ا(�Q$اض ��� 	���ے �ہ ا��$ �����ن �ے ��$وع ��ے ہ�� روزے ��ے �3              

  ! اور��� زی�دہ /�ور��W Gا ہ!�4 

  : 3!اس � 	!اب ہے ہ 

 o	 �3 ہے�	 >� Gد�) �	!�XY ����ن ے �$وع �ےہ� روزے ر��Q ہے وہ روزے 

� ��Wا ہ!	��ے �� ۔ /� �ed` ��ں � ��� W$ اس   

ہ�� ہے  � Gر�O �() J� :  

� اوررح/��` ہ��ے ��ہ ہ���ں وہ  یہ���ں ��W$ �ہ��� 3��ی��ہ ��ے ل���ے ہ��ے ،ا���` ا���J��ہ ��W$ �ہ$����  �

        �Q^���� �ں اوران ���ں $ے روزے ر��ے � ح�� ادا ��ہ  Z]�ن ال/��ر�ر$/�ورہ! 

روزوں �� (��دG    روزے ر��Q ہے وہ ��W !3ا ہ!	��ے ، ل� < 	!�W XY!رے ����ن ے       

� ��� W$ اس �ے یہ �ed` زا�T ہ!	��ے �� ۔ اهـ  o	 ، ہے � S >�  

  .  وا* ا()'

  

��Jم a!ابا	ال و!  
  

 


