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  ا��م ��� اور ����ن آے�ہ�
ہ ��ں روزے رآ�
ے آ� �����

&89�3 اس  ، کے روزے رک�
ے ک0 �5 دت ہ3ے ) /�ن# ک0 ���ہ /.دہ -
#رہ ��ر�+     (�ے ہ� �ہ�
ہ ا��م ���      �$

ہے �3.�$�ے �3ہ کہ�3 =��3 ک3ہ �3ہ ج�3>;        ��ہ ��ں نے روزے نہ�ں رک�ے اور ج� ��ں ن3ے روزے رک�3
ے /�3         

��ں نے ��ہ کے -ہ?ے B.�.ارک� روزہ رک�� اور-��ان�A ����ن ��وز�#ه ک�3 ��03            نہ�ں �?9ہ �ہ �#5< ہے    

روزہ رک�� ہے اور اH کے حB F9ے کE ج%��ات ک� ��0 روزہ رک�
� ہے �3. اس �3Dح ���3ے �8�3 روزے       

   ہ�
ہ ��ں ک�Kت Bے روزے رک�
ے ک� حF9 ک�� ہے؟اور����ن کے �ہ.ج�>�ں =ے &ہJا ا�9B ک�� حF9 ہے؟

H #%)&ا:  

  : اول

ا�B H(�نہ و���&� نے �F?5 ��R آے آ.>� ��ت آہ
� ح�ام �Qار دي ہ3ے اور ا3Bے ��3ك اور آ���3ہ =
�3ہ.ں              

  . آےT� U��B آ� ذآ� آ�� ہے 


َ��3 َو8َ3eَ�َ �3�َ َواdِْثFَ3 َواْ&3�ْRَ�ِ �َ3Rْ�َِ� اْ&َ(b̂3 َوَأْن            EْQُ ِإن_َ%� َح�_َم َر̂�َ� اْ&َ\َ.اِحَYَ ��َ Zَ����W : )       3ن ��ري ���&� ہے   ْ�ِ �َ


̂;ْل �eَ?ْBُ Uِ�ًِن� َوَأْن hُ�َ.ُ&.ا 5ََ?ى ا&?_f ��َ Uِ َ�ْ�َ?ُ%.َن َ�ُ Fْ&َ ��َ Uِ_?&��ِ ِ�ُآ.اjْ�ُ ( �5افl٣٣/ا .   

 ج. T5ن�ہ ہ�ں اور ج. -.��3#ہ  آہہ د�$�ے آہ ���ے رب نے )�ف ح�ام آ�� ہے ان �%�م Z)W ���.ں آ.            "

         q3آ U��3Bآے �&��� Hا F� آ�نے آ. اور اس ��ت آ. آہ F?Y �- �qآ bہ آ� ��ت آ. اور ن�ح�
0 ہ�ں اور ہ�=

3
# نہ�3ں ا��3ري اور اس ��3ت آ3. آ3ہ �F3 اH ���3&� آ3ے ذ�3ہ                         B �<.3ن3ے آ �&��� Hآ� ا Aاؤ ج��ٹ t�آ. ��

   ) ٣٣ :�5اف اf"(ا��q ��ت &�vدو جA آ. �F نہ�ں ج�نuے

اور 33B.ال ��33ں ج33. �33ہ ذآ�33 ہ33.ا ہ33ے آ33ہ ���33 &.=33.ں نے�J33آ.رہ )33.رت ��33ں ����33ن آ33ےروزے رآ�33
ے  

  .  =�w ہے ى آ.��Q >5#ار د�� ہے �ہ ��� اF?5 ��R� �- �&��� H آے ��ت آہ

  : دوم 

�ہ ہے آہ �ہ روزے ا��م ��� ج. آ3ہ ���3ہ /3.د        ExWہ�ں، اور ا �)uq� �
ہ اور ہ� ��ہ ��ں ��8 روزے رآ�

  . ہ�ں رآ�ےج�>�ں  -
#رہ ��ر�+ آے

5
ہ ���ن آ��3ےہ�ں آ3ہ          �&��� Hہ رض� ا�����3ے د&�3 دو3B< ن3ے �$�3ے �8�3 /�3;وں آ�3 و)�3<               : ا�.ه�

���W>� آہ �.ت �t ��ں انہ�ں ��ك نہ آ�وں، ہ� ��3ہ آے�8�3 روزے اور /��3< آ�3 ن%�3ز اور 3B.نے 3Bے                  

  . E�Q و�� ادا آ�نے



 ٣

   ) ٧٢١( )(�' �F?q ح#�z ن%��  ) ١١٢٤( )(�' �}�ري ح#�z ن%�� 

5
ہ%� ���ن آ��ے ہ�ں آہ رB.ل آ�3�F )3?� اH ن3ے �$�3ے       �&��� H8 5%�و �8 �5ص رض� ا� Hاور �5#ا

�����W :  

���ے &�ے ہ� ��ہ آے��8 روزے رآ�
� آ��W ہے، آ�.ن�ہ �$�3ے ہ�3 ن���3 آ�3 دس =
�3 اج��?ے=�3 �3. اس               " 

  " �Dح �ہ �Bرے �Bل آےروزے ہ.نvے

   ) ١١٥٩( )(�' �F?q ح#�z ن%��  ) ١٨٧٤( ' �}�ري ح#�z ن%�� )(�

�����W ے�نے �$ F?B5?�ہ و Hا �?( F�5
ہ ���ن آ��ے ہ�ں آہ رB.ل آ� �&��� Hاور ا�.ذر رض� ا :  

  " ا=� �F �ہ�
ہ ��ں آ.>� روزہ رآ�
� /�ہuےہ. �. ���ہ /.دہ -
#رہ آ� روزہ رآ�." 


J��� 8ي ح#�z ن%��     B )٧٦١ ( 
B     ��%ن z�ا��م ���J3ي ن3ے اس ح#3�z آ3. ح8q3        ) ٢٤٢٤( 8 ن�q>� ح#

 E�?R&نے ارواء ا �&��� Hہ ا&��ن� رح%ہ ا�T5 ہے اور ��  . ��ں اس آ� �.hW< آ� ہے ) ٩٤٧( �Qار د

  : B.ال آ�� =��ذ�E ��+ ا��K5 8%�8 رح%ہ اB �&��� Hے �
#رجہ 

�3&� 5
3ہ آ3. ہ�3 ��3ہ ��3ں �8�3          ح#�z ��ں ہے آہ ن�� آ��F )3?� اH 5?�3ہ وF?3B ن3ے ا      �� Hہ رض�3 ا���3.ه�

  روزے رآ�
ے آ� و)�< & ،�<���W�Jا �ہ روزے آ� رآ�ےج�>�ں؟ اور آ�� �ہ �Eq?q رآ�
ےہ.نvے؟ 

  : ��+ رح%ہ اH ���&� آ� ج.اب ���

، اور �ہ ���3 ج�3>; ہ3ے آ3ہ �ہ�
3ہ آ�3       ى��� ج�>; ہ�ں اور 5?�(#ہ 5?�(#ہ ��   �ہ ��8 روزے �Eq?q رآ�
ے    

           >�Bے ہ�ں، اس ��ں وu�Bے ج��رآ ��ہ آے �خ� ��ں �
ا�u#ا ��ں رآU &�ے ج�>�ں �� در���ن ��ں اور �ہ�

 �<���W نے اس آ� ����8 نہ�ں F?B5?�ہ و Hا �?( F�  . ہے آ�.ن�ہ رB.ل آ�

  H33?� ا( F��33&� 5
�33B �33ے -./��33 =��33 آ33ہ آ��33 ر33B.ل آ�33�� Hہ رض�33 اj33<�5  �33م� 5?�33ہ وF?33B ہ�33 ��33ہ �8�33 ا

  آےروزے رآ�uے��ے؟ 

                    F?3B5?�3ہ و H3?� ا( F�5
�� آہ
ے&�vں ج�3 ہ�3ں، ان 3Bے آہ�3 =��3 آ3ہ ر3B.ل آ�3 �&��� Hہ رض� اj<�5.�

�ہ�
33ہ آےآA33 ح�33ہ ��33ں روزے رآ�u33ے��ے؟ وہ آہ
ے&�33vں انہ�33ں اس آ�33 -�33واہ نہ�33ں ���33 آ33ہ �ہ�
33ہ      

�z ن%�� )(�' �F?q ح. آےآA ح�ہ ��ں روزے رآ��ں# )١١٦٠ (   



 ٤


�3 ان ا��3م ��3ں    ( &��8 ���ہ /.دہ اور -
#رہ ��ر�+ آےروزے رآ�
� اExW ہ�ں آ�.ن�3ہ �3ہ ا��3م ���3 ہ�3ں                    ��

  ) . ہے  ��%E ہ.�� /�ن#

   ) B٣٧٦.ال ن%��  / ٢٠( �$%.ع �uWوي ا&�j+ ا��K5 8%�8 : د����ں

ہے ہ.�u�B ہ3ے اس ن3ےاس &�3ے      ��ں روزے رآ�
ےBے �
� آ��      ) ����ن  ( جA نے��� �پ آ.اس �ہ�
ہ      

آہ� ہ. آ3ہ ا3Bے �3ہ F3?5 ہ3.ا ہ3. آ3ہ ر3B.ل آ�3�F )3?� اH 5?�3ہ وF?3B ن3ے ن��3 ����3ن ہ3.نے -�3 روزے                                

�� ہے ���W �
  . رآ�
ے Bے �

 آےج.اب ��ں �\��3B Eے ���3ن ہ./��3 ہ3ے آ3ہ �3ہ �%�ن�3<               )٤٩٨٨٤( اس �%�ن�< آے�B b?�u.ال ن%��      

اس �}� آے�b?�u ہے ج. ن��3 ����3ن آے��3# روزے رآ�
ےآ�3 ا�3u#ا آ���3 ہ3ے اور روزہ رآ�
�3 اس             

  . آ� �5دت نہ�ں 

&��8 ج. �}� ����ن آ� ا�u#ا ��ں روزے رآ�
ے ��وع آ�ے اور -�� ن�� ����ن آے��# ��� روزے           

       
ے آ�3 �35دت ہ3. �3. ن��3 ����3ن آے��3# اس آ3ےروزہ رآ�3
ے ��3ں آ3.>�            رآ��u رہے �� -��3 روزہ رآ�3

�%�ن�33< نہ�33ں، �TK33 ا=�33 آ�q33 �33}� آ�33 ہ�33 ��33ہ �8�33 روزے رآ�
ےآ�33 �335دت ہ33ے �- �33�33B �33.�.ار اور    

  . ج%��ات آ� روزہ رآ�
ے آ� �5دت ہ. 

����3ن  �.اس �
� -� ����ن ��ں �پ آ���8 روزے رآ�3
ے ��3ں آ3.>� ح�3ج نہ�3ں، ح�3u آ3ہ ا=�3 آ�U3 روزے            

  . آےن�� آے��# ��� ہ.ں �.)(�' ہے

  : /ہ�رم 

               H3?� ا( F�
< ہے، ن��3 آ�3B ہ�����ن آے�ہ�
ہ ��ں آ�Kت Bے روزے رآ�
ے��ں آ.>� ح�ج نہ�ں �?�ہ 

  . 5?�ہ وF?B اس ��ہ ��ں آ�Kت Bے روزے رآ�� آ��ے ��ے

      F?3B5?�ہ و Hا �?( F�5
�� ���ن آ��� ہ�ں آہ رB.ل آ� �&��� Hہ رض� اj<�5     �3
 روزے رآ�u3ے �3. ہF3 آہ

آہ رB.ل آ��F )?� اH 5?�ہ وF?3B اب روزے نہ�3ں /�3.ڑ�ں =3ے، اور روزے ن3ہ رآ�u3ے                    ��وع آ�د�uے 

�ہ آہ
ے&�uvں آہ رB.ل آ��F )?� اH 5?�ہ وF?B روزے نہ�ں رآ��ں =ے، ��ں ن3ے ن��3 )3?�                 Fآہ ہ �uح

%E روزے رآ�uے ہ.>ے نہ�ں د����، اور �� اH 5?�ہ وF?B آ. ر��xن ا&%��رك آےT5وہ آ�q اور ��ہ آے          

����  . ��ں نے����ن آےT5وہ آ�q اور ��ہ ��ں انہ�ں آ�Kت Bے روزے رآ�uےہ.>ے نہ�ں د

   ) ١١٥٦( )(�' �F?q ح#�z ن%��  ) ١٨٦٨( )(�' �}�ري ح#�z ن%�� 



 ٥

 5?�3ہ وF?3B   ن��3 آ�3�F )3?� اH   : ا�. B?%ہ ���ن آ��ےہ�ں آہ j<�5ہ رض� اH ���&� نے انہ�3ں ���3ن آ��3 آ3ہ       

  q33�3دہ آ� ى رے ����33ن آےہ33 آ�33�F )33?� اH -3. ى اور ��33ہ ��3ں روزے نہ�33ں رآ�u33ے��ے ن�3  ى����3ن 33Bے ز

            t� >Qاس و �&��� Hآ�م آ�و، اس &�ے آہ ا �

� �Q�D F< رآ�uےہ. ا�uے ج�ےاور آہ� آ��ے�u�روزے رآ

 3B �3Bے   ے ن;د��3 آ3 ہ وF?3B   اH 5?�3 ى )3? ى� �F3� t3 اآ�3u ن3ہ ج�3ؤ، اور ن�3           اج�و ث.اب خFu3 نہ�3ں آ���3 ج3         

#
q-�#� اH 5?�3ہ وF?3B   ى )3? ى ہ3.، اور ج�3 ن�3   ى ج�3>ے ا=�/3ہ وہ آF3 ہ3    ى آ3 ى جA -� ہ%�vjى وہ ن%�ز �� 

vj�%ے�.اس -� ہuےىن%�ز -ڑه�آ��ے �  .  

   ) ٧٨٢( )(�' �F?q ح#�z ن%��  ) ١٨٦٩( )(�' �}�ري ح#�z ن%�� 

 آ�� ى آ�U د�� E�Q ا��رہ ��ى �Dف ا��ىآےج.اب آ� ��� ��e&�ہ آ��ں جA آ  ) ٤٩٨٨٤( �پ B.ال ن%��    

��� ��= .  

 F?5ا Hوا .  

  

  اTBfم B.ال وج.اب
  

 


