
 روزے کا معنی

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا: االستفتاء

بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کا معنی رکنا کیا  یہ صحیح ہےاور اس کی ہ  ک

 تعریف کیا ہے۔

 انگلینڈ-سائل : عبدہللا 

 الرحیمبسم ہللا الرحمن 

ق والصواب ھابالو   کِ لِ الم   ونِ ع  الجواب بِ   اللھم ھدایۃ  الح 

س اک   ہے مطلب کا صوم میں لغتجی ہاں ! ما ِ الاک ف   االا  سے شے کسی  الش یئِ  ع ن و 

اراع ِن "تعریف اصطالحیاور۔رہنا باز سے شے کسے اور جانا رک االمساک   ن ھ 

ِلہ ِمنا  اِت بِنِیٍَّۃ ِمنا ا ھا ف ِطِّر  س الام  ِب الشَّما وا ِر اِٰلی غ ر  عِ الاف جا  میں شریعت "ط ل وا

 چیزوں تمام ایسی تک شمس غروبِ  لے سے فجر طلوعِ  کہ ہے یہ مراد سے روزہ

 کا نیت کی روزہ جو سے طرف کی اس ہے جاتا ٹوٹ روزہ سے جن رہنا باز سے

 ۔  ہے جاتا کہا روزہ کو حیثیت ایسی۔ ہو اہل

 (162 الل باب)

ہللا   ل مو  ل ہ  ا عا س وا ر  ل م  و  لَّ  ت ع اٰلی ا عا ج  و  س لَّم و   ع زَّ ٰاِلٖہ و  ل یاِہ و  لَّی ّٰللاہ  ت ع اٰلی ع   ص 
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THE DEFINITION OF FASTING 

QUESTION: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the 

following matter; some people say that fasting means to stop/refrain. Is this 

correct and what is its definition?  

Questioner: Abdullah from England 

ANSWER: 
 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
ق والصوابالجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الحَ   

Yes! The literal meaning of صوم is: 

س اک   ما ِ الاک ف   االا الش یئِ  ع ن و   

To abstain and to restrain from something. The technical meaning is: 

ِب  وا ِر اِٰلی غ ر  عِ الاف جا ِلہ ِمنا ط ل وا اِت بِنِیٍَّۃ ِمنا ا ھا ف ِطِّر  اراع ِن الام  ساالمساک   ن ھ  الشَّما  

In Shari’ah, صوم is referred to as refraining from all those things from which the 

fast breaks, from the rising of the sun to its setting. This applies to the one who is 

able to make an intention of fasting. This state is known as fasting. 

 (162 الل باب)
 وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ  

 

Answered by Mufti Qasim Zia al Qadri 

Translated by Dawud Hanif 

 


