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 قرار مستحب كيوں فقھاء ركھنا روزہ بھى اك تاريخ گيارہ ساتھ كے اعشوراء يوم
 ؟ہںي ديتے

 

 بھى مںي كىس يلكن ہے كيا مطالعہ اك احاديث سارى نے مںي متعلق كے اعشوراء يوم
 حمرم گيارہ ہوئے كرتے خمالفت ىك يہود نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب كہ مال نہںي يہ
 ہے يہ فرمان تو اك وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب بلكہ ہو، كيا اشارہ اك ركھنے روزہ اك

 ىك يہوديوں"  اگ ركھوں روزہ اك تاریخ دس اور نو مںي تو رہا زندہ برس آيندہ مںي اگر " :كہ
 بھى ىك كرام صحابہ نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب طرح اىس ہوئے، كرتے خمالفت

 .فرماىئ نہںي راہنماىئ ىك ركھنے روزہ اك تاریخ گيارہ
 نہںي نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب جو كہ كہالئيىگ نہںي تو بدعت يہ كيا پر بنا اس
 ؟ ہے كيا ايسا نے كرام صحابہ ہى نہ اور ہںي، رہے كر وہ ہم كيا
 كر كفائت روزہ اك حمرم دس تو جائے رہ روزہ اك حمرم نو اك شخص كىس اگر كيا اور

 ؟ نہںي يا جائياگ

 

 ہلل احلمد

 كریم نىب كہ ہے ديا قرار مستحب يلے اس ركھنا روزہ اك حمرم گيارہ نے كرام علماء
 .تھا ديا حكم اك كرنے ايسا كو كرام صحابہ اپنے نے وسلم عليہ اہلل صىل

 كہ ہںي كرتے بيان عنہما تعاىل اہلل رىض عباس ابن كہ ہے مںي روايت ىك امحد مسند
 مںي اس اور ركھو، روزہ اك اعشوراء يوم " :فرمايا نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم رسول

 " مںي بعد دن ايك يا ركھو روزہ قبل دن ايك ہوئے كرتے خمالفت ىك يہوديوں
 .( 5522)  نمرب حديث امحد مسند



 

3 

 شيخ ہے، جاتا پايا اختالف اك كرام علماء مںي دينے قرار صحيح كو حديث اس
 ضعيف اسے حرضات حمققني كے امحد مسند اور ہے، ديا قرار حسن اسے نے شاكر امحد

 .ہںي كہتے
 حديث ةخزیم ابن: ديكھںي ہے كيا روايت ساتھ كے الفاظ ان اسے نے خزیمہ ابن اور

 ىك اس پر بنا ىك حفظ سوء كے يلىل اىب ابن: ہںي كہتے اہلل رمحہ ابلاىن عالمہ ( 5902)  نمرب
 سے عباس ابن اسے نے انہوں ہے، ىك خمالفت ىك اس نے وغريہ عطاء اور ہے، ضعيف سند

 انتہى"  ہے صحيح ہاں كے بيھىق اور طحاوى امام سند ىك اس اور ہے، كيا روايت موقوف
 كے طرح اس تو ہے ضعيف اگر اور ہے، حسن يہ تو ہے حسن حديث اگر يلے اس

 نہ ہے، سا تھوڑا ضعف ساك ا كيونكہ ہںي، يلتے اكم سے تساہل كرام علماء مںي مسئلہ
 ہے مںي اعمال فضائل يہ كہ بھى يلے اس اور مكذوب، ہى نہ اور ہے موضوع يہ تو

 ترغيب نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم نىب ىك ركھنے روزے مںي احلرام حمرم كر خاص
 .ہے دالىئ

 سب بعد كے املبارك رمضان " :فرمايا نے وسلم عليہ اہلل صىل كریم رسول كہ حىت
 (. 5511)  نمرب حديث مسلم صحيح" ہںي كے احلرام حمرم روزے افضل سے

 ہے، ىك روايت ساتھ كے الفاظ باال مندرجہ مںي الكربى سنن حديث يہ نے بيھىق امام
 روزہ بعد دن ايك اور قبل دن ايك كے اس " :ہںي الفاظ يہ مںي روايت دورسى ايك اور

 .ہںي كےالفاظ اور جبائے ىك يا يہاں"  ركھو
 :كہ ہے كيا رویت ساتھ كے الفاظ ان نے اہلل رمحہ حجر ابن حافظ مںي املہرہ احتاف

 " ركھو روزہ بعد دن ايك اور قبل دن ايك كے اس "
 .( 5552)  نمرب حديث ةاملھر احتاف: ديكھںي

 ساتھ كے سند ضعيف نے بيھىق اور امحد اسے :ہںي كہتے اہلل رمحہ حجر ابن حافظ
 روايت يہ اكيلے نے اس يلكن ہے، ضعيف يلىل اىب بن حممد كيونكہ ہے، كيا روايت

 انتہى"  ہے ىك متابعت ىك اس نے يح بن صالح اىب بن صالح بلكہ ىك نہںي
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 پر استحباب كے ركھنے روزہ اك تاریخ گيارہ اور دس اور نو روايت يہ طرح اس
 .ہے كرىت داللت
 ہے كيا بيان سبب اور ايك اك استحباب كے روزے كے تاریخ گيارہ نے علماء ضبع

 سكتے كر غلطى مںي چاند كے حمرم لوگ بعض كيونكہ ہے، احتياط ىك تاریخ دس يہ
 كوىئ اگر يلے اس تھا، اك تاریخ دس دن كونسا كہ نہںي معلوم پر طور يقيىن يلے اس ہںي،

 اك اعشورا يوم نے اس تو ہے يلتا ركھ روزہ اك تاریخ گيارہ اور دس اور نو شخص مسلمان
 .يلا ركھ روزہ

 وہ كہ ہے كيا روايت سے اہلل رمحہ طاؤس مںي شيبہ اىب ابن مصنف نے شيبہ اىب ابن
 اك حمرم دس كہںي كہ تھے، كرتے ركھا روزہ بعد دن ايك اور قبل دن ايك سے حمرم دس
 .( 151/  5)  ةشيب اىب ابن مصنف: ديكھںي .جائے نہ رہ روزہ

 ہے چاہتا ركھنا روزہ اك اعشوراء يوم شخص جو " :ہںي كہتے اہلل رمحہ امحد امام اور
 جائے ہو پيدا اشاكل اسے مںي مہينوں اگر يلكن ركھے، روزہ اك تاریخ دس اور نو وہ تو
 انتہى"  تھے كرتے كہا يہى سريین ابن ركھے، روزے كے دن تني وہ تو

 .( 445/  4)  املغىن: ديكھںي
 .ہے نہںي صحيح كہنا بدعت كو روزوں تني كہ ہوا واضح يہ سے اس

 روزہ اك حمرم دس اكيال وہ تو ساك ركھ نہںي روزہ اك حمرم نو شخص كوىئ اگر يلكن
 ساتھ كے اس وہ اگر اور ہواگ، نہںي مكروہ يہ اور نہںي حرج كوىئ مںي اس تو لے ركھ

 .ہے افضل يہ تو لے مال روزہ اك حمرم گيارہ
 روزہ اك حمرم دس رصف مطابق كے مسلك صحيح " :ہںي كہتے اہلل رمحہ مرداوى

 يہ كہ ہے ىك موافقت ىك اس نے اہلل رمحہ(  تيميہ ابن)  ادلين تىق شيخ نہںي، مكروہ ركھنا
 خمترصا انتہى"  نہںي مكروہ

 (. 141/  1)  االنصاف: ديكھںي
 . اعلم واہلل


