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  سم هللا لر,ن لرحيمب

�با�ک كے ��Gے كس شخص Aرفر@ ہ< = Kمضا�  

Mمد هللا   

NاA >0ط PانA ے فر@ ہ<  جس شخص م< بھىG�� رA S  :جائ< 

 VہA:  

  ۔�ہ شخص مسلماK ہو 

 Z[��:  

  ۔م[ف ہو 

  :Z تي^

  ۔��Gہ �bھنے Aرقا�� ہو 

  :cوتھى 

  ۔مقيم ہو 

  :Aاgويں 

  ۔مانع نہ Aايا جائے  S م< كوي

NاjA >jخص مjش jkى كjجب بھ m�0 PانA مند�جہ باال  Kاjر �مضjA Sجjائ< 

  ۔�با�ک كے ��Gے �bھنا فر@ ہوں oے 



 ٤

Aہv m0 V �جہ سے uفر ��Gہ �bھنے كے حكم سjے خjا�r ہjے كيونكjہ jA Sر 

G�� Kلماjر �ہ مسjo�� w ےjحيح ہjھنا صb� ہG�� u Sہ �bھنا الyG نہ< ��نہ ہى 
  ۔نہ< كہا جائے z  وہوجائے تو سے ��Gہ قضا) كرنے ك

v S �{ل هللا سبحانہ �تعا} u فرماK ہے :  

K كے نفقا� كے قبو� نہ ہونے كے S كے عال�ہ ��bو� سبب نہ< كہ نہوں نjے  "

S��هللا تعا}   �jسس Zڑjى بjے بھj} ےjك Gاjنم��كے �سو� كے ساتھ كفر كيjا 

���ہV سے �تے ہ< ��  )��(  ة�و� "   ہ< كرتےہى خرچ سے برے ��  

جب K كے كفر v �جہ سے K كے نفقا� قبو� نہ< توAھر خا� عبا�� تو بد�جہ 

  ۔�� قبو� نہ< ہون� 

v ں�G�� لےسالy م< �خل ہونے سے قبل ��� نہ< كريں oے كيونكjہ � قضا) 

هللا سبحانہ �تعا} u فرماK ہے :  

كہ oر �ہ Aنے كفرسے باG �جjائ< تjوK كjے �ھلjے  ۓ�پ uفر�ں سے كہہ �ي� " 

    سو�� ألنفا�) ��(" سا�ے oناہ �ش �يے جائ< oے 

هللا عليہ �سلم سے بھى توتر كے ساتھ ثابت ہے كہ جوشخص ب  Vص yن� مكر��ھى 

 u يjئي�� v ا�jجبمسلماK ہو �پ نے K كے كفر v حالت م< �ہ جانے �لjے �
  ۔كبھى حكم نہ< �يا 

  :يہاں ي  سو� Aيد ہوتا ہے كہ 

 �Z جjائے ¡ >jر �خر� مA ھنےb� ے نہG�� كو S�يا uفرجب �ہ مسلماK نہ ہوتو

= ¢  

  :توu Sجو� يہ ہے كہ 



 ٥

 ترک كرنے Aر¡ �Z جjائے ¢كو�جبا�   طر¨ تماyنےٍ ¦��G¥ تر¤ كر £ ہاں سے

w كيونكہ جب مسلماK جو كہ هللا تعا} u مطيع ��0يعت سالميہ كے حjA y©jر 
شخص S كے ترک كرنے jAر ¡ u مسjتحق ہjے تjو  ل»y كرنے A uاAند ہونے �ال

 ملے ¢ ¡ ��  ۔uفرجو كہ ي  متك¬ ہے كو بد�جہ 

يہ بھى ہے كہ جب uفر كو K �نيا�Z نعمتوں جن م< كھانا Aينا  ��Aھر��]Z با�

��±اS �غ¯ہ شامل ہے سے نفع ٹھانے v بنا Aر عذ� �يا جjائے z تjوحرyu y كjے 

 S��جبا� كو ترک كرنے Aر باال�� ¡ �Z جائے¢ w يہ توقياS تھا ����تكا� 

  :v �{ل بھى قر�K ²يد م< موجو� ہے 

  :يافرما ۓعا} نے ²رموں سے صحا� يم´ u سو� u ³كر كرتے ہوهللا ت

تمہ< جہنم م< كس c· نے الڈال = نہوں نے كہا ہم نہ تو نماA Gڑھتے تھے �� نjہ  "

��ہم ¹ث كرنے �لے نكا�يوں كے ساتھ مjل  w ہى مسكينوں كو كھانا كھالتے تھے

�� w ے كر ¹ث مباحثہ م< مشغو� �ہا كرتے تھےjٹالتے تھjو جھjك K� ےjقيامت ك" 

  ۔)  ¾� - ½�( �دثر 

  :توc Kا� c·�ں نے نہ< جہنم م< �خل كيا �ہ يہ ہ< 

  "ہم نماG نہ< Aڑھتے تھے  "Aہc V· نماG ہے 

�G Z[ہم مسكينوں كو كھانا نہ< كھالتے تھے ": ہے  ة��"  

 Z^تي :¿��مذ (كرنے �لے نكjا�يوں كjے  ہم ¹ث "هللا تعا} v �يا� سے ستھز

  "ساتھ مل كر ¹ث مباحثہ كرتے تھے

  ۔ "��ہم ��Gقيامت كو جھٹالتے تھے  ": ��Gقيامت v تكذيب : cوتھى 

 m0 Z[��:  



 ٦

م[ف �ہ ہوتا ہے جو Äقل ��بالغ ہو w كيونكہ Áہ �� ²نjوK م[jف  ۔م[ف ہو 

ي  كے بھى Aائے جانے Aر بلوغت حاصل ہوجاÅ ہے  kشيا) م< سے كنہ< w ت´ 

v S تفصيل �يكھنے كے {ے �پ سو� نم¬  )½Ç�È�  ( مطالعہ كريں u �  ۔كے جو

j} Sے  w وjعقل صحيح ہو بے عقل نہ ہ v S Éنہ ہو يع Kقل �ہ ہے جو²نوÄ��

A Sر �ين كے �جوبھى بے عقل ہے ��� فjرئض نمjاG�� w Gہ  جبjا��ہ م[ف نہ< 

جب نہ< ہے  �غ¯ہ كوي� ·c ۔بھى  

 m0 Z^تي:  

سے قا�� ہونا cاہيے :  

� Éز يعjجÄ ےjنے سjھb� ہGو��jہ شخص ج��� w ھتا ہوb� طاقت v ھنےb� ےG�� ہ

  ۔��Gہ نہ< {كن �ہ v S قضا) كرے z  ہے A Sر كوي

هللا سبحانہ �تعا} u فرماK ہے :  

  ۔ " ۓہاں جوبيما� ہو يا مسافر ہو سے ��]ے �نوں م< يہ oن� Aو�Z كرc Ëاہ "

  :موں م< تقسيم ہوتا ہے {كن يہ عجز ��قد�� نہ �bھنا ��قس

��غ¯مستقل Äجز  w جزÄ مستقل�� Ìئ  ۔�

 w ےjہ Kاjبي u زjجÄ ے ( مند�جہ باال �يت م< غ¯مستقلjس كjريض جjثال �ہ مjم

ميد ہو يا مسافر توK كے {ے ��Gہ cھوڑنا جائز ہے {كن �ہ فو�  v شفايا� ہونے

  ۔) شدہ ��Gے بعد م< �bھ< oے 

Ä مستقل�� Ìئ�� : ( جز � w >ميد نہمثال �ہ مريض جس كے شفا ياباب v كو� 

u K ³كر مند�جہ ³يل فرمjاK بjا�Z تعjا} ) �ہ بوڑھا جو��Gے �bھنے سے Äجز ہو 

  :م< ہے 



 ٧

 "��v S طاقت �bھنے �لے فديہ م< ي  مسjك´ كjو كھانjا �يjں" )Ï�� ( و��jس

±قر�   

v Sهللا تعا} عنہما  Ð� Sبن عبا  : تفس¯ كرتے ہوئے كہتے ہ< 

بوڑھا مر� ��عو�� ��Gہ �bھنے v طاقت نہ �bھ< تjو ہjر �K كjے بjدلے  جب كوي

  ۔م< �ہ ي  مسك´ كو كھانا كھالئ< 

 m0 وتھىc:  

  ۔مقيم ہو 

oر كوي  u {اjهللا تعشخص مسافر ہو تو A Sر ��Gہ �bھنا �جب نہj< كيونكjہ 

  :فرماK ہے 

  "مسافر ہو �ہ ��]ے �نوں م< oن� Aو�Z كرے ��جومريض يا "

 w ےjائز ہjا جjا� كرنjفطA Sر ÒاÑ ہjے كjہ مسjافر كjے {jے ��Gہ  u yعلما) كر

��مسافر كے {ے فضل يہ ہjے كjہ �ہ �سjا& �ال yu كjرے joر S كjے {jے ��Gہ 
  :K ہے �bھنے م< كو� نقصاK ہو تو ��Gہ �bھنا حرy ہے كيونكہ هللا تعا} u فرما

���حjم كjرنے " Kاjمہرب Aنے �پ كو قتل نہ كر� يقينا هللا تعا} تمہا�ے ساتھ بڑ��
  ۔ "�ال ہے 

S �يت م< �{ل ہے كہ نساK كو جس م< نقصاK ہو �ہ S كے {ے منع ہے w �پ 

v S مزيد تفصيل كے {ے سو� نم¬  )½ÇÏ¾�  ( مطالعہ كريں u �  ۔كے جو

@ كريں كہ Ôعoر �پ يہ :  

��Õ S  Aيمانہ كيا ہے جس v �جہ سے ��Gہ �bھنا حرy ہے = 



 ٨

  :توu S جو� يہ ہے كہ 

ہے w ح�Õ k يہ ہے كہ مريض  يعہ معلوy ہوتا�³�Õ u S حk يا Aھر خ¬ كے 

سjے  يہ !سوS كرے�� zوjضافہ ہكہ ��Gہ �bھنے v �جہ سے v S بيما�Z م< 

  ۔��Õ �ے z جس v �جہ سے v S شفاياب م< �ير ہو¢ 

سے بتائے كہ S كjے {jے ��Gہ �bھنjا  bے �³يعہ �Õ يہ ہےكہخ¬ Öككو� ماہر ڈ

 zباعث ہو u �Õ۔  

 m0 ويںgاA:  

S شخص م< كوي  w ايا جائےA مانع نہ w ےjا� ہjاتھ خjعو�توں كے س ×Ø يہ��

 S >jنہ< {كن �ہ بعد م yGھنا الb� ہG�� رA عو�� {� Sنفا��S {ے حائضہ 

  ۔v قضا كرے ¢ 

هللا عليہ �سلم u فرماK ہے  Vن� ص:  

كيا يسا نہ< ہے كہ جب عو�� كو حيض يا نفاS �تا ہے نہ تو �ہ ��Gہ �bھ� ہے ( 

  ۔) ہے  �� نہ ہى نماA Gڑھ�

ÒاÑ ہjے كjہ  u yS {ے A Sر S حالت م< ��Gہ �bھنا الyG نہ< ��علما) كر

oر �ہ �bھ بھى لjے تjو G�� u Sہ صjحيح نہj< ہjوw z بلكjہ jA Sر v S قضjا) 
هللا علم  ۔Z��Õ ہے �  .�السالy سو� �جو  

  

  

  

 


