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 استحباب اک روزے کے نوحمرم ساتھ کے اعشوراء

 

 مںی کہ ہے بتایا نے لوگوں کچھ جمھے ، ہوں چاہتا رکھنا روزء اک اعشوراء سال اس مںی
 یک اس سے وسلم عليہ اہلل صیل نیب توکيا ، رکھوں بھی روزہ اک حمرم نو ساتھ کے اعشوراء
 ؟ ہے ملیت راہنمايئ

 

 ہلل احلمد

 اہلل صیل مکرم نیب جب:  کہ ہںی کرتے بيان عنہما تعایل اہلل ریض عباس بن عبداہلل
 تو دیا حکم اک اس بھی کو اوردورسوں رکھا بھی خود روزہ اک اعشوراء یوم نے وسلم عليہ

 ۔ ہںی کرتے تعظيم یک دن اس تو اورعیسايئ یھودی لگے کہنے انہںی کرام صحابہ
 روزہ اک حمرم نو اہلل شاء ان ہم برس آئندہ:  لگے فرمانے وسلم عليہ اہلل صیل اکرم تورسول

 اکرم رسول ہی قبل سے آنے برس آئندہ کہ ہںی کہتے تعایل اہلل ريض عباس ابن ، گے رکھںی
 ۔ ( 9191)  نمرب حدیث مسلم صحيح ۔ ۓہوگ فوت وسلم عليہ اہلل صیل

 :کہ ہے کہنا اک اوردورسوں ، اسحاق ،امام امحد امام ، اصحاب کے ان اور شافیع امام
 نیب کہ یلے اس ، ہے مستحب رکھنا روزہ اک دونوں حمرم دس یعین اعشوراء اوریوم نوحمرم

 ۔ یک نيت یک رکھنے روزہ اک حمرم اورنو رکھا روزہ اک حمرم دس نے وسلم عليہ اہلل صیل
 رصف کہ ہے یہ درجہ ازکم کم ، ہںی اوردرجات مراتب کے اعشوراء یوم پر بنا تواس

 اک حمرم نو ساتھ کے دس کہ ہے یہ درجہ اوپرواال سے اوراس ، جائے رکھا روزہ اک حمرم دس
 اوربہرتہںی افضل وہ گے جائںی رکھے روزے زیادہ بھی جتنے مںی حمرم ، جائے رکھا بھی روزہ

 ۔
 ؟ ہے کيا حکمت مںی رکھنے اکروزہ نوحمرم ساتھ کے حمرم دس کہ کہںی یہ آپ اگر

 اوردورسے اصحاب ہمارے: ہںی کہتے تعایل اہلل رمحہ نووی امام: ہے یہ جواب اک تواس
 : ہںی یک بيان وجوھات ایک کيئ مںی حکمت یک روزے کے نوحمرم نے کرام علماء
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 : پہیل
 ، ہںی رکھتے روزہ اک حمرم دس رصف وہ کہ ، ہے مقصود خمالفت یک ونصاری یھود سے اس

 ۔ ہے مروی یہی سے عنہما تعایل اہلل ریض عباس ابن
 : دورسی

 نیب کہ طرح جس ، جائے مالیا بھی روزہ اور ساتھ کے اعشوراء یوم کہ ہے مقصد اک اس
 ۔ ہے فرمایا منع سے رکھنے روزہ اک مجعہ رصف نے وسلم عليہ اہلل صیل

 : تیرسی
 پر بنا یک ،جس ہو نہ اک دنوں کم چاند کہںی کہ احتياط مںی رکھنے روزہ اک حمرم دس

 ۔ انتھی ۔ اگ ہوجائے حمرم دس مںی عدد رکھنا روزہ اک نوحمرم یلے اس ہوجائے غلطی
 مراد خمالفت یک کتاب اہل کہ ہے یہی وجہ اورصحيح قوی سے سب مںی وجوھات ان

 ۔ہے
 بہت نے وسلم عليہ اہلل صیل مکرم نیب: ہںی کہتے تعایل اہلل رمحہ تيميہ ابن االسالم شيخ

 اعشوراء یوم مثال ہے فرمایا منع سے کرنے اختيار مشابہت سے کتاب اہل مںی احادیث ساری
(  اگ رکھوں روزہ اک نوحمرم تو رہا زندہ برس آئندہ مںی اگر): کہ فرمایا ہی مںی بارہ کے

 ۔ (1) الکربی الفتاوی دیکھںی
 مںی اگر): ہںی کہتے کرتےہوئے تعليق پر حدیث اس تعایل اہلل رمحہ حجر ابن حافظ

 (اگ رکھوں روزہ اک نوحمرم تو رہا بایق تک برس الگے
 مںی معین کے اس کيا اورقصد ارادہ اک روزے کے جونوحمرم نے وسلم عليہ اہلل صیل نیب
 جائے کيا اضافہ بھی اک دس ساتھ کے اس بلکہ نہںی منحرص پرہی نو رصف کہ ہے احتمال

 ہے راجح اوریہی ، سے وجہ یک خمالفت یک ونصاری یھود پھر یا کےیلے احتياط یک اس تو یا ، اگ
 ۔ انتھی ۔ ہے ہوتا معلوم بھی سے روایات بعض یک مسلم جو

 ۔ ( 542/  4)  ابلاری فتح دیکھںی
 . اعلم واہلل


