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  ے کاحکم مّيت کی طرف سے روز

  وم عن المّيتحکم الّص
  )باللغۃ األرديۃ(

  "المنتقى للحديث فی رمضان"المأخوذ من کتاب 

  يم بن محمد الحقيل حفظہ اهللاهإبرا/ لفضيلۃ الشيخ

  

  ترجمہ

  شفيق الرحمن ضياء اهللا مدنى

  

  ناشر

     دفترتعاون برائے دعوت وتوعيۃ الجاليات ربوہ

  لکت سعودی عرب مم-رياض
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   حکم الصوم عن الميت-۵٤

  کا حکم ےت کی طرف سے روزمّي  
  "المنتقى للحديث فی رمضان" من کتابالمأخوذ 

  ن محمد الحقيل حفظہ اهللاإبراہيم ب/ لفضيلۃ الشيخ

ا               سے روايت ہے    ئشہ رضی اهللا عنہا     عا لم نے فرماي ہ وس ہ رسول صلى اهللا علي   ک

ہ ہے و   " :ک وں ت رروزے ہ ائے اوراس پ ى جومرج کا ول ے    اس رف س کی ط  اس

   )١("  رکهےروزے 

ہ     ابن عباس رضى اهللا عنهما فرمات      ايک آدمی اهللا کے رسول صلى اهللا            ":ے ہيں ک

اس   لم کے پ ہ وس ہ  علي ا ک ال  !  اے اهللا کے رسول : آآرآہنے لگ ا انتق اں ک ری م مي

ضا        ، ہوگيا ہے اوراس پرايک ماہ کے روزے ہيں        کيا ميں انکی طرف سے اسے ق

و      ":کروں؟ آپ صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا        ا ت اگرتمہاری ماں پرکوئی قرض ہوت

ہ           ا :تم اسے اداکرتے يا نہيں؟ اسنے کہا ک ا  ہ لم نے     آپ صلى اهللا علي     ،ں اداکرت ہ وس

ہ ا ک ائے  ":فرماي ا ج ورا کي ہ اسے پ ستحق ہے ک ادہ م ا قرض زي اری (" اهللا ک بخ

  )ومسلم

ہ         ) دوسری(اوربخاری ومسلم کی ايک      يں ہے ک ايک عورت اهللا کے       ":روايت م

! نبی صلى اهللا عليہ وسلم کے پاس تشريف الئی اورکہنے لگی اے اهللا کے رسول                

 کيا ميں انکی طرف سے       رنذرکا روزہ تها  اوران پ ميری ماں کا انتقال ہوچکا ہے       "

ا      ے فرماي لم ن ہ وس لى اهللا علي وں؟ آپ ص ے    ":روزہ رکه ال ہ ا خي ارا کي تمہ

ہ اسکی طرف                 ا ي ورا کرتی توکي اگرتمہاری ماں پرکوئی قرض ہوتا اورتم اسے پ

ا       ،ہاں  :سے ادا ہوجاتی ؟ اس نے کہا         م اپنی    ":توآپ صلى اهللا عليہ وسلم نے فرماي ت

  )٢("ے روزہ رکهوماں کی طرف س

 ________________________   
  ) ١١٤٧(مسلم ) ١٨۵١(بخاری   ) ١(
ہ     .ں روايتوں ميں الفاظ مسلم کے ہيں اوردونو) ١١٤٨( مسلم)  ١٨۵٢(بخاری  )  ٢ ( يں ہے ک ری  " :اوراحمد کی ايک روايت م مي

وآپ صلى اهللا        تها کيا ميں انکی طرف سپررمضان کے مہينہ کا روزہماں کا انتقال ہوگيا ہےاوران    وں؟ ت ضا کرسکتی ہ ے اسکا ق

ا                    ":عليہ وسلم نے فرمايا      ی ؟ اسنے کہ يں کرت اں  :تمہارا کيا خيال ہے اگرتمہاری ماں پرکوئی قرض ہوتا توتم اسکی ادائيگی نہ ، ہ

  )   ١/٣٦٢(حمدمسند ا" ہے کہ اسے  پورا کيا جائےاهللا آا قرض اس بات آا زياده مستحق " :توآپ صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا
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ہ         يں ک اتے ہ م رسول صلى اهللا       :حضرت بريدہ رضى اهللا عنہ فرم ہ ہ اء ک ں اثن  دري

عليہ وسلم کے پاس بيٹهے ہوئے تهے کہ ايک عورت آئی اوراس نے عرض کی             

ہ   ي" :ک اں     م ری م ی  اورمي يں دی ته رات م ڈی خي ک  لون اں کواي ی م ے اپن ں ن

راث      ت" :آپ صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا      " مرگئی يراثواب ثابت ہوگيا اوراسکا مي

ميری ماں پرايک ماہ    ! ے اهللا کے رسول   ا:اسنےعرض کی   " تيری طرف لوٹے گا   

ہ                         يں انکی طرف سے روزے رکهوں؟ آ پ صلى اهللا علي ا م کے روزے تهے کي

ا   "  نکی طرف سے روزہ رکهو     ا ":وسلم نے فرمايا     اں نے    " :اسنے کہ ری م مي

ں انکی طرف سے حج کرسکتی ہوں ؟ آپ صلى اهللا کبهی حج نہيں کيا تها توکيا مي

  )١ ("انکی طرف سے حج کرو:"عليہ وسلم نے فرمايا 

  

  

  -:فوائد واحکام

وتی      خالص عبادت بدني   -١ يں ہ يکن  ،ہ ميں اصل يہی ہے کہ اسميں نيابت داخل نہ ل

  .ہے' جيسا کہ حج مستثنى، ہے' روزہ اس  حکم سے مستثنى

ہ       حافظ ابن عبدالبررحمہ اهللا فرم     ازآ " :اتے ہيں ک ا           نم اء ک ام علم يں تم ارے م ے ب

  اس بات پراجماع ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نہيں پڑه سکتا 

  

____________________________________________________________________  

ا  [ ه پہلے صفحہ ک اآرن--]بقي د ش ہ احم ا ک د فرماي راردينے کے بع و  صحيح ق ات کی    اس ":ے اس روايت ک يں اس ب روايت م

جبکہ حافظ ابن حجرنے فتح الباری ميں اسکی طرف کوئی اشارہ نہيں ،سلسلے ميں تهارمضان کےوضاحت ہے کہ  مذکورہ سوال 

ے ا ہ ارہوا ، کي ی ب وال کئ ہ س ات يہی ہے ک يں ،اورظاہرب ارے م ضاء کےب ذرکے روزےکی ق اورکبهی رمضان کے   ،کبهی تون

  ).٣٤٢٠( :ديکهئے حديث نمبر.ه.ا"اورکبهی عورت تهی،واال  کبهی تومرد تها اورسوال کرنے ، سلسلے ميں  

اؤوط آ    :" کہتا ہوں کہ  ) صاحب المنتقى للحديث فى رمضان    ( ميں مصنف  ين           شعيب األرن د کے محقيق سند احم يں  م ی م ے زيرنگران

 مسند کی تحقيق کی ہے اسکے      کے زيا دتی کو غلط ٹہراتے ہيں باوجوديکہ جس مخطوطہ پراعتماد کرکے انہوں نے           " رمضان"

يں ہے وہ           . بعض اصول ميں يہ زيادتی آئی ہوئی ہے        رة   "ليکن جوکچہ اس اصول م سند  "اور" اتحاف المہ کے موافق   " اطراف الم

ہ اهللا نے      اس زيادت).  ٣٤٢٠(اورمسند کے محقيقين نے حديث کوبغيراس زيادتی کے ثابت کيا ہے      .نہيں ہے  ن بازرحم ا شيخ اب ی ک

ا ہے         بهی اپنے بع   ذکرہ کي يں ت يں          . ض دروس م انتے ہ ہ وہ بهی اسکوثابت م وم     ،اورظاہريہی ہے ک بہرحال ديگرحديثوں کے عم

يں ہے             اتہ خاص نہ ذرکے س ہ ن ہ ي ات يہی ہے ک ہ     ،رمضان کوشامل ہيں اورصحيح ب رميں  نے وزارت اسالمی اموراورجامع په

تواسميں حديث کوبغيراس زيادتی کے  ،  نسخہ کا مراجعہ کيا اسالميہ مدينہ کے مشترکہ تعاون سے طباعت شدہ اتحاف المہرہ کے          

ا   ہ               ، پا ي ن خزيم ن حجرنے اب ہ   ،اوراسکی تخريج حافظ اب ی        ،ابوعوان ان اوردارقطن ن حب م  ) ١٠١ /٧(اب آى ہے  ےس ) ٧٤١٩(رق

  .اعلم بالصوابواهللا . پرداللت کرتی ہے کہ يہ زيادتی حديث ميں داخل کردی گئی ہے اصل حديث ميں سے نہيں ہےجواس بات 

  )٢٣٩٤(ة  وابن ماج)٦٣١٤(والنسائى فى الكبرى) ٦٦٧(والترمذى ) ٢٨٧٧(وابوداود) ١١٤٩(رواہ مسلم    )١(
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نہ  زندہ کی طرف سے  اورنہ ہی مردہ کی طرف             ، چاہے فرض  ہويا سنت يا نفل      

ا بهی             ،سے ا    ،اسی طرح زندہ کی طرف سے روزہ رکهن  دوسرے  کسی شخص ک

ا    ميں روزہ رکهنا    اسکی زندگی کی طرف سے     يں ہوگ افی نہ ا    ،ک ات پرسب ک اس ب

يں  تخ اکسی کا کوئی    اور اجماع ہے    ا اوراس    ،، الف نہ يکن جوشخص مرگي کے  ل

د          ذمہ   ديم وجدي ا توق وئی روزہ ته يں     ک وں دورم ا            دون اء ک يں علم ارے م  اس کے ب

    )١(."اختالف رہا ہے

ائے اوراس -٢ خص مرج وئی ش ب ک ے ذم ج ا ہ ک اقی رہ گي وئی روزہ ب ک

 :ہوتودوصورتوں سے خالى نہيں

ی مرجائے  رکهنے روزہ-أ  کيوجہ وقت کی تنگیياتو، کے امکان سے پہلے ہ

ر           ،سے ا پ ہ رکهنے کی           ، يا کسی بيماری يا سفرکے عذرکی بن درت ن ا روزہ پرق ي

ے      اء ک يں اکثرعلم ورت م سی ص ے تواي ہ س ووج وئی    ق ابق اس پرک ے مط ل ک

  چيزنہيں ہے

ہ کے قضا کے امکان  کے بعد مرجائے توسنت يہی ہے کہ اسکی طرف               روز -ب

  .سے اسکا ولى روزہ رکهےگا

رہ کی طرف سے            اس ميں     -٣ اء وغي ہ    ميت کے اقرب اقی روزہ ميت کے ذم    ب

وراکرنے ک ا ہےےکوپ ہ چلت ا پت ول،  جوازک لم کے ق ہ وس ى صلى اهللا علي ( اورنب

راد        ءورثاميت کے ميں ولى سے مراد     ) ہصام عنہ وليّ    ہيں اوريہی عام طورسے م

ہ   .  ہے  ےہوت اء     ورن ا دورکے لوگ               اگرميت کے ورث اء ي کے عالوہ اسکے اقرب

ا   ديں توجائزہوگ ے روزہ رکه رف س کی ط ی   . اس ی ادائيگ رض ک ہ ق سا ک جي

    جائزہوگی

لم نے       " :شيخ اإلسالم ابن تيميہ رحمہ اهللا نے فرمايا ہے کہ          ہ وس نبی صلى اهللا علي

ت  ضا کومي شبيہ دی ہے  روزہ کی ق اقی قرض سے ت ہ ب ا ،کے ذم اور قرض ک

  اداکرنا ہرکسی کی طرف سے درست ہوتا ہے

   
م اورقرطبى ن ) ٤/١٠٤(پرقاضی عياض نے بهی اکمال المعلم       اوراس بات   )   ٤/٣٤٠(اإلستذکار. ه.ا)   ١( ) ٢٠٩-٣/٢٠٨( ے المفہ

  يں اجماع نقل کيا ہےم
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ہ روزہ بهی ہرکسی کی طرف سے رکه  وا ک اتوثابت ہ ا درست ہوگ ميت کے ،ن

  )١(" لڑکے کے ساتہ خاص نہيں

اء           ميت آ  -٤ يں ہے جسطرح اسکے اولي ا واجب نہ ورا کرن ذرکا پ ی طرف سے ن

رع کے    سان وتب يں مگرانکی طرف سے اح ا ضروری نہ کا قرض اداکرن پراس

   )٢(.  ذمہ داری پوری ہوجائےدپرعائطورپرتاکہ ميت 

 روزے کی    اسکی طرف سے     اورہوجب کسی ميت پرکئی دنوں کا روزہ باقی         -۵

روزہ رکهديا توايسا کرنا درست     تعداد کے مطابق کئی لوگوں نے ايک ہی دن ميں           

ابع         يں تت سل ( ہوگا مگران روزوں ميں جن م جيسے  . کی شرط لگائی جائے    ) تسل

سل                 ، ظہارکے کفارہ کا روزہ    ا تواسميں ايک ہی شخص مسل ارہ ک اورقتل کے کف

   )٣(.رکهے گا

وئ-٦ و اسکے  ی شخص جب آ ہ ہوت نے کوتيارن ی طرف سے روزہ رکه ت ک مي

يں گے گرچہ                 اولياء اسکی طرف سے ہردن کے بدلے ايک مسکين کوکهانا کهالئ

  )٤("اسکے ترکہ ہی سے کيوں نہ ہو

ررکهيں  ا-٧ ہ پ ئے کسی کوکراي اء ميت کی طرف سے روزہ رکهنے کيل گرورث

ا        يں ہوگ ي             ، تويہ درست نہ اموں م واب کے ک ہ تقرب وث ہ    ں  اسلئے ک کسی کوکراي

             )۵.(جائزنہيں پررکهنا 

_________________________________________    
      ).٦/٤٥٢(والشرح الممتع) ٤/١٩٤(وفتح الباري) ٤/٤٠٠(وانظرالمغنى) ٢٤/٣١١(مجموع الفتاوى)١(

ہ صارفہ اهللا     اور) ٦/٤٥٠(والشرح الممتع ) ٤٠٠-٤/٣٩٩(ديکهئے المغنى   )٢( ان ہے      وجوب کے امرسے قرين ل فرم ا مندرجہ ذي ک

    َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى)ا   "  )١٦٤:األنعام ائے گ ی صلى      " کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجه نہيں اٹه ہ نب اوراسلئے بهی ک

ے    شبيہ دی ہ ی سے ت ضاکوقرض کے ادائيگ ے ق ے روزہ ک لم ن ہ وس ی واجب   . اهللا علي ی ادائيگ رض ک ى وسرپرست پرق اورول

  .ہےوضروری نہيں 

ہ ايک ہی    )) "إن صام ثالثون رجال يوما واحدا جاز      :((اما م بخاری رحمہ اهللا نے حسن بصری سے تعليقا روايت کيا ہے کہ               ) ٣( ک

جيسا کہ حافظ ابن حجررحمہ اهللا      .  نے اسے موصول قرارديا ہے     اوردارقطنى   "دن ميں تيس آدميوں نے روزہ رکه ديا توجائزہوگا        

  ).٣٥٣-٦/٣٥٢(ديکهئے الشرح الممتع. ں ذکرکيا ہےمي) ١٩٣/ ٤(نے فتح الباری 

ات کہی ہے                        يں يہی ب سئلہ م راس م ا پ ونے کی بن ق ہ ارہ کے     .اورشيخ ابن بازرحمہ اهللا نے بهی حديث کے مطل اور ميت کے کف

ا                 جماعت  " :روزوں کے سلسلے ميں فرمايا       يں ہے بلکہ اسکوايک ہی شخص پے درپے رکهے گ ا صحيح نہ سيم کرن پراسکوتق

  ).٦/٤٥٦(الشرح الممتع )٤ (-).١۵/٣٧۵(ه مجموع فتاوى ابن باز.ا" ح  اهللا رب العزت نے اسے مشروع قرارديا ہےجسطر

دل                   اوراسكوبدل حج    )٦/٤٥٦(الشرح الممتع   ) ٥( سہ ديکرحج ب يں پي انے م وگ موجودہ زم ہ ل پرقياس کرنا صحيح نہيں ہےجيسا ک

  .اوربسا اوقات آدمی اس نفقہ ميں،ردہ مال حج کے سفرکا خرچہ ہوتا ہے کرواتے ہيں اسلئے کہ حج بدل يا نيابت کيلئے دفع ک
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ذرمانی          م کے  اگرکسی شخص نے محرّ   -٨ اورذی الحجہ هی    روزہ رکهنے کی ن

ا   ائے گ ا ج يں کي ضا نہ ا تواسکی طرف سے ق ال ہوگي کا انتق يں اس ہ ، م لئے ک اس

د سے  جيسے کہ کوئی شخص رمضان کی آم   ، اسنے واجب کا زمانہ پايا ہی نہيں    

  )١(.پہلے ہی انتقال کرجائے

نے             جس شخص     -٩ وں اوراسنے اپ پررمضان کے بعض ايام کے روزے واجب ہ

ذرکا         کسی ايسے قريب کی طرف سے روزہ رکهنا چا ہا جس پر            ا ن ارہ ي ا کف قضا ي

ہ پہلےاپنی طرف سے واجب              روزوں روزہ رکهنا باقی ہے تواس پرواجب ہے ک

  )٢(" رکی طرف سے روزہ رکهےکوپوراکرے پهراپنے قريب يا رشتہ دا

يں لگائی جائے        قضاء   -١٠ کے روزوں ميں صحيح يہی ہے کہ تتابع کی شرط نہ

اسلئے کہ يہ اداء کی حکايت ، پوراکرےمسلسل البتہ افضل يہی ہے کہ اسکو ، گی  

   )٣(.ہے

   )٤(.کو ختم نہيں کريگا تسلسل  عيد کا دن دومہينوں کے روزوں کے-١١

                                                

                                  أجمعينوصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ                    

  :محتاج دعا                                              

                                      com.yahoo@abufaisalzia  

  

  

  

  

   ____________________________________________            
کوحج کا وکيل اسی لئے علماء نے اس شخص . اعتدال سے کام لے کراسميں سے کچہ بچا بهی ليتا ہے.. (    صفحہ سابق کابقيہ  

        بنانے کونا پسند کيا ہے جسکا مقصد صرف اس حج کے ذريعہ مال جمع کرنا ہو
                    )٦/٤٥٦(الشرح الممتع ) ١( 
  )٢٤٩٧(فتاوى اللجنۃ الدائمۃ  )٢(
    )١٢۵(فتاوى ابن جبرين )٣(

  ). ١٠٢(  فتاوی ابن جبرين  )٤(

      


