
        مريض كون� بيمار� م� روزہ �ھوڑ سكتا ہے ؟مريض كون� بيمار� م� روزہ �ھوڑ سكتا ہے ؟مريض كون� بيمار� م� روزہ �ھوڑ سكتا ہے ؟مريض كون� بيمار� م� روزہ �ھوڑ سكتا ہے ؟
         ﴾ ﴾ ﴾ ﴾    ما هو ا/رض ا,ي يبيح للصائم أن يفطر؟ما هو ا/رض ا,ي يبيح للصائم أن يفطر؟ما هو ا/رض ا,ي يبيح للصائم أن يفطر؟ما هو ا/رض ا,ي يبيح للصائم أن يفطر؟    ﴿﴿﴿﴿

        ]]]]urdu    ---- األردية  األردية  األردية  األردية ----أردوأردوأردوأردو    [[[[
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        Cمد صالح ا/نجد حفظہ اهللاCمد صالح ا/نجد حفظہ اهللاCمد صالح ا/نجد حفظہ اهللاCمد صالح ا/نجد حفظہ اهللا
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         ﴾ ﴾ ﴾ ﴾            ما هو ا/رض ا,ي يبيح للصائم أن يفطر؟ما هو ا/رض ا,ي يبيح للصائم أن يفطر؟ما هو ا/رض ا,ي يبيح للصائم أن يفطر؟ما هو ا/رض ا,ي يبيح للصائم أن يفطر؟﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 
        ))))باللغة األرديةباللغة األرديةباللغة األرديةباللغة األردية((((

        
        
        

        
        فتوىفتوىفتوىفتوى
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        مريض كون� بيمار� م� روزہ �ھوڑ سكتا ہے ؟مريض كون� بيمار� م� روزہ �ھوڑ سكتا ہے ؟مريض كون� بيمار� م� روزہ �ھوڑ سكتا ہے ؟مريض كون� بيمار� م� روزہ �ھوڑ سكتا ہے ؟
        

ہے جسX وجہ سے مريض رمضان كے روزے ہے جسX وجہ سے مريض رمضان كے روزے ہے جسX وجہ سے مريض رمضان كے روزے ہے جسX وجہ سے مريض رمضان كے روزے وه كون سا مرض وه كون سا مرض وه كون سا مرض وه كون سا مرض 
ے [ے جائزہے كہ وہ ك� بھى ے [ے جائزہے كہ وہ ك� بھى ے [ے جائزہے كہ وہ ك� بھى ے [ے جائزہے كہ وہ ك� بھى ؟ اورZيا اسك؟ اورZيا اسك؟ اورZيا اسك؟ اورZيا اسك�ھوڑسكتا ہے�ھوڑسكتا ہے�ھوڑسكتا ہے�ھوڑسكتا ہے

ہ نہ رZھے اaر�ہ وہ بيمار� تھوڑ� _ ہى ہ نہ رZھے اaر�ہ وہ بيمار� تھوڑ� _ ہى ہ نہ رZھے اaر�ہ وہ بيمار� تھوڑ� _ ہى ہ نہ رZھے اaر�ہ وہ بيمار� تھوڑ� _ ہى مرض ^ وجہ سے روزمرض ^ وجہ سے روزمرض ^ وجہ سے روزمرض ^ وجہ سے روز
        كيوں نہ ہو؟ كيوں نہ ہو؟ كيوں نہ ہو؟ كيوں نہ ہو؟ 

        : : : : اcمد هللا اcمد هللا اcمد هللا اcمد هللا 

اكm علماء كرام جن م� آئمہ اربعہ بھى شامل ہ� f مسلe يہ اكm علماء كرام جن م� آئمہ اربعہ بھى شامل ہ� f مسلe يہ اكm علماء كرام جن م� آئمہ اربعہ بھى شامل ہ� f مسلe يہ اكm علماء كرام جن م� آئمہ اربعہ بھى شامل ہ� f مسلe يہ  

ہے كہ مريض كے qے اس وقت تe رمضان كے روزے �ھوڑنے ہے كہ مريض كے qے اس وقت تe رمضان كے روزے �ھوڑنے ہے كہ مريض كے qے اس وقت تe رمضان كے روزے �ھوڑنے ہے كہ مريض كے qے اس وقت تe رمضان كے روزے �ھوڑنے 

            ۔جائز نہ� جب تe كہ مرض شديد قسم f نہ ہو جائز نہ� جب تe كہ مرض شديد قسم f نہ ہو جائز نہ� جب تe كہ مرض شديد قسم f نہ ہو جائز نہ� جب تe كہ مرض شديد قسم f نہ ہو 

        : : : : اورشديد مرض سے مراد ہے كہ اورشديد مرض سے مراد ہے كہ اورشديد مرض سے مراد ہے كہ اورشديد مرض سے مراد ہے كہ 

tttt    ----^ ۔ وجہ سے مرض زيادہ ہوجائے  وجہ سے مرض زيادہ ہوجائے  وجہ سے مرض زيادہ ہوجائے  وجہ سے مرض زيادہ ہوجائے  روزے ^ روزے ^ روزے ^ روزے            

uuuu    ---- ہوجائے vہوجائے  روزے ^ وجہ سے شفاياب م� تاخ vہوجائے  روزے ^ وجہ سے شفاياب م� تاخ vہوجائے  روزے ^ وجہ سے شفاياب م� تاخ v۔ روزے ^ وجہ سے شفاياب م� تاخ            



 ٤

yyyy    ---- ر�ہaر�ہ  روزے ^ وجہ سے اسے شديد قسم ^ مشقت ہو اaر�ہ  روزے ^ وجہ سے اسے شديد قسم ^ مشقت ہو اaر�ہ  روزے ^ وجہ سے اسے شديد قسم ^ مشقت ہو اaروزے ^ وجہ سے اسے شديد قسم ^ مشقت ہو ا 

            ۔مرض ^ زياد| اورشفاياب م� تاخv نہ بھى ہو مرض ^ زياد| اورشفاياب م� تاخv نہ بھى ہو مرض ^ زياد| اورشفاياب م� تاخv نہ بھى ہو مرض ^ زياد| اورشفاياب م� تاخv نہ بھى ہو 

 علماء كرام نے اس كے ساتھ روزے كے سبب سے مرض ~يدا  علماء كرام نے اس كے ساتھ روزے كے سبب سے مرض ~يدا  علماء كرام نے اس كے ساتھ روزے كے سبب سے مرض ~يدا  علماء كرام نے اس كے ساتھ روزے كے سبب سے مرض ~يدا ----    {{{{

            ۔    ہونے كے خدشہ كو بھى ملحق كيا ہےہونے كے خدشہ كو بھى ملحق كيا ہےہونے كے خدشہ كو بھى ملحق كيا ہےہونے كے خدشہ كو بھى ملحق كيا ہے

        : : : : ابن قدامہ رJہ اهللا تعا� ا~� كتاب ا/غ� م� كہتے ہ� ابن قدامہ رJہ اهللا تعا� ا~� كتاب ا/غ� م� كہتے ہ� ابن قدامہ رJہ اهللا تعا� ا~� كتاب ا/غ� م� كہتے ہ� ابن قدامہ رJہ اهللا تعا� ا~� كتاب ا/غ� م� كہتے ہ� 

روزہ نہ رZھنا اس مرض سے مباح ہوتا ہے جومرض شديد ہو روزہ نہ رZھنا اس مرض سے مباح ہوتا ہے جومرض شديد ہو روزہ نہ رZھنا اس مرض سے مباح ہوتا ہے جومرض شديد ہو روزہ نہ رZھنا اس مرض سے مباح ہوتا ہے جومرض شديد ہو ( ( ( ( 

اورروزہ رZھنے سے اس م� زياد| ہو يا ~ھر اس مرض اورروزہ رZھنے سے اس م� زياد| ہو يا ~ھر اس مرض اورروزہ رZھنے سے اس م� زياد| ہو يا ~ھر اس مرض اورروزہ رZھنے سے اس م� زياد| ہو يا ~ھر اس مرض 

            ۔سےشفاياب م� تاخv ہو سےشفاياب م� تاخv ہو سےشفاياب م� تاخv ہو سےشفاياب م� تاخv ہو 

امام اJد رJہ اهللا تعا� سے كہا aيا كہ مريض كب روزہ نہ� امام اJد رJہ اهللا تعا� سے كہا aيا كہ مريض كب روزہ نہ� امام اJد رJہ اهللا تعا� سے كہا aيا كہ مريض كب روزہ نہ� امام اJد رJہ اهللا تعا� سے كہا aيا كہ مريض كب روزہ نہ� 

            رZھے� ؟رZھے� ؟رZھے� ؟رZھے� ؟

        : : : : توان f جواب تھا توان f جواب تھا توان f جواب تھا توان f جواب تھا 



 ٥

جب وہ روزہ رZھنے ^ استطاعت نہ رZھے ، تو ان سے كہا aيا كہ جب وہ روزہ رZھنے ^ استطاعت نہ رZھے ، تو ان سے كہا aيا كہ جب وہ روزہ رZھنے ^ استطاعت نہ رZھے ، تو ان سے كہا aيا كہ جب وہ روزہ رZھنے ^ استطاعت نہ رZھے ، تو ان سے كہا aيا كہ 

مثال �ار ؟ توامام اCد كہنے ل�ے �ار سے زيادہ شديد مرض مثال �ار ؟ توامام اCد كہنے ل�ے �ار سے زيادہ شديد مرض مثال �ار ؟ توامام اCد كہنے ل�ے �ار سے زيادہ شديد مرض مثال �ار ؟ توامام اCد كہنے ل�ے �ار سے زيادہ شديد مرض 

            ۔۔۔۔! ! ! ! كونسا ہے كونسا ہے كونسا ہے كونسا ہے 

اوروہ صحيح شخص جوروزہ ^ وجہ سے مرض f انديشہ رZھے اوروہ صحيح شخص جوروزہ ^ وجہ سے مرض f انديشہ رZھے اوروہ صحيح شخص جوروزہ ^ وجہ سے مرض f انديشہ رZھے اوروہ صحيح شخص جوروزہ ^ وجہ سے مرض f انديشہ رZھے 

رح ہے جوروزہ ^ وجہ سے مرض كے زيادہ رح ہے جوروزہ ^ وجہ سے مرض كے زيادہ رح ہے جوروزہ ^ وجہ سے مرض كے زيادہ رح ہے جوروزہ ^ وجہ سے مرض كے زيادہ اس مريض ^ طاس مريض ^ طاس مريض ^ طاس مريض ^ ط

ہونے f خدشہ رZھتا ہو اسے بھى روزہ �ھوڑنے ^ ا جازت ہے ، ہونے f خدشہ رZھتا ہو اسے بھى روزہ �ھوڑنے ^ ا جازت ہے ، ہونے f خدشہ رZھتا ہو اسے بھى روزہ �ھوڑنے ^ ا جازت ہے ، ہونے f خدشہ رZھتا ہو اسے بھى روزہ �ھوڑنے ^ ا جازت ہے ، 

كيونكہ مريض كے qے روزہ �ھوڑنا اس qے مباح كيا aيا ہے كيونكہ مريض كے qے روزہ �ھوڑنا اس qے مباح كيا aيا ہے كيونكہ مريض كے qے روزہ �ھوڑنا اس qے مباح كيا aيا ہے كيونكہ مريض كے qے روزہ �ھوڑنا اس qے مباح كيا aيا ہے 

 f كہ روزہ ^ وجہ سے مرض زيادہ اور/با ہوجائے لھذا مرض f كہ روزہ ^ وجہ سے مرض زيادہ اور/با ہوجائے لھذا مرض f كہ روزہ ^ وجہ سے مرض زيادہ اور/با ہوجائے لھذا مرض f كہ روزہ ^ وجہ سے مرض زيادہ اور/با ہوجائے لھذا مرض

        ) ) ) ) خوف بھى ا_ مع� م� آتا ہے خوف بھى ا_ مع� م� آتا ہے خوف بھى ا_ مع� م� آتا ہے خوف بھى ا_ مع� م� آتا ہے 

            ۔ )  )  )  ) �y}�y}�y}�y{ /  /  /  / {{{{( ( ( ( امہ ا/قد_ امہ ا/قد_ امہ ا/قد_ امہ ا/قد_ ا/غ� البن قدا/غ� البن قدا/غ� البن قدا/غ� البن قد: : : : ديكھ� ديكھ� ديكھ� ديكھ� 

        : : : : امام نوو� رJہ اهللا تعا� ا~� كتاب ا/جموع م� كہتے ہ� امام نوو� رJہ اهللا تعا� ا~� كتاب ا/جموع م� كہتے ہ� امام نوو� رJہ اهللا تعا� ا~� كتاب ا/جموع م� كہتے ہ� امام نوو� رJہ اهللا تعا� ا~� كتاب ا/جموع م� كہتے ہ� 



 ٦

وہ مريض جو ا~نے ايسے مرض ^ وجہ سے روزے نہ رZھ سكے وہ مريض جو ا~نے ايسے مرض ^ وجہ سے روزے نہ رZھ سكے وہ مريض جو ا~نے ايسے مرض ^ وجہ سے روزے نہ رZھ سكے وہ مريض جو ا~نے ايسے مرض ^ وجہ سے روزے نہ رZھ سكے ( ( ( ( 

    ۔۔۔جس كے زائل ہونے ^ اميد نہ ہو اسے روزہ رZھنا الزم نہ� جس كے زائل ہونے ^ اميد نہ ہو اسے روزہ رZھنا الزم نہ� جس كے زائل ہونے ^ اميد نہ ہو اسے روزہ رZھنا الزم نہ� جس كے زائل ہونے ^ اميد نہ ہو اسے روزہ رZھنا الزم نہ� 

اورا_ طرح اaر روزہ رZھنے سے ظاہر� مشقت ملحق ہو� ہو اورا_ طرح اaر روزہ رZھنے سے ظاہر� مشقت ملحق ہو� ہو اورا_ طرح اaر روزہ رZھنے سے ظاہر� مشقت ملحق ہو� ہو اورا_ طرح اaر روزہ رZھنے سے ظاہر� مشقت ملحق ہو� ہو 

� يہ Mط نہ� كہ وہ اس حد تe ختم ہوجائے جس م� � يہ Mط نہ� كہ وہ اس حد تe ختم ہوجائے جس م� � يہ Mط نہ� كہ وہ اس حد تe ختم ہوجائے جس م� � يہ Mط نہ� كہ وہ اس حد تe ختم ہوجائے جس م� اس ماس ماس ماس م

: : : : روزہ رZھنا �كن نہ ہو ، بلكہ ہمارے اصحاب f كہنا ہے كہ روزہ رZھنا �كن نہ ہو ، بلكہ ہمارے اصحاب f كہنا ہے كہ روزہ رZھنا �كن نہ ہو ، بلكہ ہمارے اصحاب f كہنا ہے كہ روزہ رZھنا �كن نہ ہو ، بلكہ ہمارے اصحاب f كہنا ہے كہ 

روزہ �ھوڑنے ^ Mط يہ ہے كہ روزہ رZھنے ^ وجہ سے مشقت روزہ �ھوڑنے ^ Mط يہ ہے كہ روزہ رZھنے ^ وجہ سے مشقت روزہ �ھوڑنے ^ Mط يہ ہے كہ روزہ رZھنے ^ وجہ سے مشقت روزہ �ھوڑنے ^ Mط يہ ہے كہ روزہ رZھنے ^ وجہ سے مشقت 

 /  /  /  /     ( ( ( ( اھـ ديكھ� ا/جموع اھـ ديكھ� ا/جموع اھـ ديكھ� ا/جموع اھـ ديكھ� ا/جموع ) ) ) ) ہو� ہوجس f متحمل نہ ہوا جائے ہو� ہوجس f متحمل نہ ہوا جائے ہو� ہوجس f متحمل نہ ہوا جائے ہو� ہوجس f متحمل نہ ہوا جائے 

u tu tu tu t (  (  (  ( ۔            

ہر مريض كےqے روزہ ہر مريض كےqے روزہ ہر مريض كےqے روزہ ہر مريض كےqے روزہ : : : : ہ ہ ہ ہ اوربعض علماء كرام f كہنا ہے كاوربعض علماء كرام f كہنا ہے كاوربعض علماء كرام f كہنا ہے كاوربعض علماء كرام f كہنا ہے ك

�ھوڑنا جائز ہے ، اaر�ہ روزے ^ وجہ سے مشقت نہ بھى ہو� �ھوڑنا جائز ہے ، اaر�ہ روزے ^ وجہ سے مشقت نہ بھى ہو� �ھوڑنا جائز ہے ، اaر�ہ روزے ^ وجہ سے مشقت نہ بھى ہو� �ھوڑنا جائز ہے ، اaر�ہ روزے ^ وجہ سے مشقت نہ بھى ہو� 

            ۔ہو ہو ہو ہو 

            ۔يہ قول شاذ ہے جسے ¡ہور علماء كرام نے رد كرديا ہے يہ قول شاذ ہے جسے ¡ہور علماء كرام نے رد كرديا ہے يہ قول شاذ ہے جسے ¡ہور علماء كرام نے رد كرديا ہے يہ قول شاذ ہے جسے ¡ہور علماء كرام نے رد كرديا ہے 



 ٧

        : : : : امام نوو� رJہ اهللا تعا� كہتے ہ� امام نوو� رJہ اهللا تعا� كہتے ہ� امام نوو� رJہ اهللا تعا� كہتے ہ� امام نوو� رJہ اهللا تعا� كہتے ہ� 

تھوڑ� بہت مرض جس سے ظاہر� مشقت نہ ہو� ہو اس ^ تھوڑ� بہت مرض جس سے ظاہر� مشقت نہ ہو� ہو اس ^ تھوڑ� بہت مرض جس سے ظاہر� مشقت نہ ہو� ہو اس ^ تھوڑ� بہت مرض جس سے ظاہر� مشقت نہ ہو� ہو اس ^ 

ڑنا جائز ڑنا جائز ڑنا جائز ڑنا جائز ے روزہ �ھوے روزہ �ھوے روزہ �ھوے روزہ �ھوككككوجہ سے ہمارے ہاں بغv ك� اختالف وجہ سے ہمارے ہاں بغv ك� اختالف وجہ سے ہمارے ہاں بغv ك� اختالف وجہ سے ہمارے ہاں بغv ك� اختالف 

         ا ھـ  ا ھـ  ا ھـ  ا ھـ ۔نہ� نہ� نہ� نہ� 

            ۔ )  )  )  ) u tu tu tu t /  /  /  /     ( ( ( ( ديكھ� ا/جموع ديكھ� ا/جموع ديكھ� ا/جموع ديكھ� ا/جموع 

        : : : : عثيم¥ رJہ اهللا تعا� f كہنا ہے عثيم¥ رJہ اهللا تعا� f كہنا ہے عثيم¥ رJہ اهللا تعا� f كہنا ہے عثيم¥ رJہ اهللا تعا� f كہنا ہے     اورشيخ ابن اورشيخ ابن اورشيخ ابن اورشيخ ابن 

 روزہ ^ وجہ سے جومريض متاثر نہ ہوتا ہو مثال تھوڑا سا ز§م ،  روزہ ^ وجہ سے جومريض متاثر نہ ہوتا ہو مثال تھوڑا سا ز§م ،  روزہ ^ وجہ سے جومريض متاثر نہ ہوتا ہو مثال تھوڑا سا ز§م ،  روزہ ^ وجہ سے جومريض متاثر نہ ہوتا ہو مثال تھوڑا سا ز§م ، """"

يا ~ھر ہلX سے »درد ، اور داڑھ ^ درد يا اس طرح ^ كو© يا ~ھر ہلX سے »درد ، اور داڑھ ^ درد يا اس طرح ^ كو© يا ~ھر ہلX سے »درد ، اور داڑھ ^ درد يا اس طرح ^ كو© يا ~ھر ہلX سے »درد ، اور داڑھ ^ درد يا اس طرح ^ كو© 

واس ^ وجہ سے اس كے qے روزہ واس ^ وجہ سے اس كے qے روزہ واس ^ وجہ سے اس كے qے روزہ واس ^ وجہ سے اس كے qے روزہ اورہلX ~ھلX سے بيمار� تاورہلX ~ھلX سے بيمار� تاورہلX ~ھلX سے بيمار� تاورہلX ~ھلX سے بيمار� ت

            ۔�ھوڑنا حالل نہ� �ھوڑنا حالل نہ� �ھوڑنا حالل نہ� �ھوڑنا حالل نہ� 



 ٨

اaر�ہ بعض علماء كرام f كہنا ہے كہ مندرجہ ذيل آيت ^ بنا اaر�ہ بعض علماء كرام f كہنا ہے كہ مندرجہ ذيل آيت ^ بنا اaر�ہ بعض علماء كرام f كہنا ہے كہ مندرجہ ذيل آيت ^ بنا اaر�ہ بعض علماء كرام f كہنا ہے كہ مندرجہ ذيل آيت ^ بنا 

        : : : : ~ر اس كے qے حالل ہے ~ر اس كے qے حالل ہے ~ر اس كے qے حالل ہے ~ر اس كے qے حالل ہے 

            ۔ )  )  )  ) ®t®t®t®t (  (  (  ( ة ا¬قر ا¬قر ا¬قر ا¬قر"""" اورجوZو© مريض ہو اورجوZو© مريض ہو اورجوZو© مريض ہو اورجوZو© مريض ہو""""

qكن ہم يہ كہ� aے يہ حكم علت كے ساتھ معلق ہے وہ يہ qكن ہم يہ كہ� aے يہ حكم علت كے ساتھ معلق ہے وہ يہ qكن ہم يہ كہ� aے يہ حكم علت كے ساتھ معلق ہے وہ يہ qكن ہم يہ كہ� aے يہ حكم علت كے ساتھ معلق ہے وہ يہ 

ہ° ہو ، qكن اaر وہ ہ° ہو ، qكن اaر وہ ہ° ہو ، qكن اaر وہ ہ° ہو ، qكن اaر وہ كہ مريض كےqے روزہ ترک كرنا زيادہ بكہ مريض كےqے روزہ ترک كرنا زيادہ بكہ مريض كےqے روزہ ترک كرنا زيادہ بكہ مريض كےqے روزہ ترک كرنا زيادہ ب

روزہ رZھنے سے متاثر نہ ہوتا ہو تواس كے qے روزہ �ھوڑنا روزہ رZھنے سے متاثر نہ ہوتا ہو تواس كے qے روزہ �ھوڑنا روزہ رZھنے سے متاثر نہ ہوتا ہو تواس كے qے روزہ �ھوڑنا روزہ رZھنے سے متاثر نہ ہوتا ہو تواس كے qے روزہ �ھوڑنا 

            """"جائز نہ� بلكہ اس ~ر روزہ رZھنا واجب ہے جائز نہ� بلكہ اس ~ر روزہ رZھنا واجب ہے جائز نہ� بلكہ اس ~ر روزہ رZھنا واجب ہے جائز نہ� بلكہ اس ~ر روزہ رZھنا واجب ہے 

            ۔ )  )  )  ) y®uy®uy®uy®u /  /  /  /     ( ( ( ( ديكھ� ال²ح ا/متع ديكھ� ال²ح ا/متع ديكھ� ال²ح ا/متع ديكھ� ال²ح ا/متع 

        . . . . واهللا اعلم واهللا اعلم واهللا اعلم واهللا اعلم 

        

        االسالم سوال وجواباالسالم سوال وجواباالسالم سوال وجواباالسالم سوال وجواب


