
 
1437

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ یک ادایگیئ

 [–Urduاُردو – ] 

 

 

 وتفی :االسم وسال ووجاب اسٹئ

 
 

 االسم وسال ووجاب اسٹئ رتہمج:

ق:االسم اہؤس ڈاٹ اکم
 
سن

 

ن

 

ت

   رماہعج و



 
1437

 

   

 

 

 



 

 

  ادایگیئ ں ںیم رمعہ یکےک ونیہم جح

 1  

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ یک ادایگیئ   

 جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ یک ادایگیئوسال:: 22658  

 اجزئ ےہ ویکہکن اس ایک جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ یک ادایگیئ

 رکان اچاتہ،
 
ي

 

ںیم جح ےس رقتابی   : الثم اسل ںیم جح ن

ا اھت اوررمعہ ادا رکےن ےک دعب  فصن امہ لبق ہکم رکمہم گ 

 واسپ الچ آای وتایک ااسی رکان اجزئ ےہ ؟

Published Date: 2010-10-16 

 وجاب:



 

 

  ادایگیئ ں ںیم رمعہ یکےک ونیہم جح

 2  

 :ادمحل ہلل 

ےک ریغب یسک االتخف ےک جح  زندکی  املعء رکام ےک

رفق   ونیہمں ںیم رمعہ یک ادایگیئ اجزئ ےہ ، اس ںیم وکیئ

 ےہ ہک اُس اسل
 
ي

 

جح یک تین یک وہای جح یک تین ہن یک   ن

 وہ ۔

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس ےن اینپ وپری زدنیگ ںیم 

اچرابر رمعہ ایک اورہی اسرے رمعے ذی ادعقلہ ےک ہنیہم 

ےس اکی ےہ ،  ںیم یہ ےیک ےھت ، وجہک جح ےک ونیہمں ںیم

جح ےک ےنیہم ہی ںیہ : وشال ، ذی ادعقلہ اورذی اہجحل ، اوریبن 
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یلص اہلل ہیلع وملس ےن رصف آرخی رمعہ ےکاسھت جح ایک 

 وج ہک ۃجح اولداع الہکات ےہ ۔

اامم اخبری اورملسم رامہمح اہلل ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ےس 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه ):ایبن ایک ےہ ہک 
اعتمر أربع ُعمر لكهن يف ذي القعدة إال  وسلم

عمرة من احلديبية أو زمن : حجته اليت مع
 احلديبية يف ذي القعدة ، وعمرة من العام املقبل
يف ذي القعدة ، وعمرة من ِجْعرانة حيث قسم 

 (حجته مع غنائم حنني يف ذي القعدة ، وعمرة

ررمعے ےیک اورہی روسل ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےن اچ’’

اسرے رمعے ذی ادعقلہ ےک ہنیہم ںیم ےیک ےھت رصف 
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ذی ادعقلہ  ںیم )وہ رمعہ وجآپ ےن جح ےکاسھت ایک وہ 

) 
 
ي

 

اکی رمعہ دحہیبی ای دحہیبی ےک زامےن ںیم ذی : اھت ن

ادعقلہ ےک ہنیہم ںیم ، اوراکی رمعہ اس ےک اےلگ اسل وہ 

یھب ذی ادعقلہ ںیم یہ ، اوراکی رمعہ رعجاہن ےس اہجں 

نینح یک ںیتمینغ میسقت ںیک وہ یھب ذی  آپ ےن زغوہ

 ۔‘‘ادعقلہ ںیم یہ اھت اوراکی رمعہ اےنپ جح ےک اسھت ایک اھت

( اورحیحص ملسم  4148دںیھکی : حیحص اخبری دحثی ربمن ) 

 ( ۔ 1253دحثی ربمن ) 

اامم ونوی رہمح اہلل اعتیل اس دحثی یک رشح رکےت 

 :وہےئ ےتہک ںیہ
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امہنع یک دحثی اک احلص  اسن اورانب رمعریض اہلل اعتٰیل’’

ہی ےہ ہک دوونں اک اچررمعوں ںیم اافتق ےہ اوران ںیم 

ذی ادعقلہ ےک ہنیہم ںیم دحہیبی   ھچ رجہی نس ےس اکی

ا اھت وتوہ الحل اور ےکاسل اھت  اس ںیم اںیہن روک دای گ 

اوردورسا رمعہ ، وہےئگ اوران ےک ےیل ہی رمعہ امشر رکایل ایگ

 اضق
ٔ
اھت ، وطر رپ ایک ء ےکذی ادعقلہ است رجہی ںیم رمعہ

ےک اسل اعم احتفل اوررسیتا رمعہ ذی ادعقلہ آھٹ رجہی ںیم 

، اوروچاھت رمعہ آپ یلص اہلل وملس ےن اےنپ جح ایک اھت

اھت اس اک ارحام ذی ادعقلہ ںیم ابدناھےکاسھت ایک اور

 ۔‘‘اس ےک اامعل ذی اہجحل ںیم ےئک ےھتاور
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: یبن یلص اہلل ہیلع وملس ےن  املعء اک انہک ےہ ہکرفامای ہک:اور 

ذی ادعقلہ ںیم اس ہنیہم یک تلیضف اورالہ  ےہی رمع

 انب رپےیک ےھت ویکہکن وہ ولگ اس اجتیلہ یک اخمتفل یک

 و ر امشر رکےت ےھت ۔۔۔ (ےن وکہنیہم ںیم رمعہ رک)
ج
لف

ارجف ا

ذہلا یبن یلص اہلل ہیلع وملس ےن اس ےنیہم دعتمد رمعے اس 

 اجےئ وہواحض وخب  ات ہک اس ےک وجاز اک ایبنےیل ایک 

ااطبل  اج اکاوردوراجتیلہ یک رمس ورو

 ، واہلل املع ( ۔وہاجےئ۔اظرہوابرہ

 املع۔واہلل 

 ل ووجاب اسٹئوسااالسم 

اع
ُ
 (azeez90@gmail.com زعزیارلنمح ایضء اہلل انسیلبؔ :)اتحُمج د
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