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 كرنا مجع كو رمضان قضاء اور عرفہ يوم يا اعشوراء يوم

 

 اىس اور، جائںي ركھے سے نیت ىك قضاء ىك رمضان روزے سنت كہ ہے ممكن يہ كیا
 ؟جائے ركھا سے نیت ىك قضاء ىك رمضان روزہ اك اعشوراء يوم مثال روزے نفىل طرح

 

 ہلل احلمد

 اور ہے، جاتا پہچانا سے نام كے تداخل يا رشكت مںي عبادات مسئلہ يہ ہاں كے علم اہل
 مستحب اور واجب كہ ہے شامل بھى صورت يہ مںي جن ہںي صورتںي سارى بہت ىك اس
 وہ تو ىك نیت ىك روزے مستحب نے جس چناچنہ جائے، كیا مجع مںي نیت ہى ايك كو

 روزہ سے نیت ىك اعشوراء نے جس لہذا ہواگ، نہںي اكىف سے روزے فرض اور واجب روزہ
 .ہواگ نہںي اكىف مںي روزے كے رمضان قضاء يہ تو ركھا
 دن والے اعشوراء يہ اور ركھا روزہ سے نیت ىك روزے كے قضاء كے رمضان نے جس اور

 كہا نہںي روزہ اك اعشوراء اسے يلكن ہواگ، صحیح تو روزہ اك رمضان قضاء يہ تو ركھے
 كے اعشوراء سے اس كہ ہے سكىت جا ركھى امید يہ ہاں كے علم اہل بعض جائیاگ،
 .ہواگ حاصل ثواب بھى اك روزے
 :ہںي كہتے اہلل رمحہ الرمىل

 يوم طرح اىس يا ركھے، روزے كے وغريہ نذر پھر يا رمضان قضاء مںي شوال وہ اگر اور "
 رمحہ وادل كہ جيسا ہواگ، حاصل ثواب بھى اك روزے نفىل كے اس واسے ت مںي اعشورا

 متابعت كے وغريہ احلرضىم صالح بن ىلع فقیہ اور انلارشى اور اصفواىن اور بارزى نے اہلل
 .ہے ديا فتوى ہوئے كرتے

 روزہ اك اعشوراء اكیال جو ہواگ نہںي حاصل ثواب مطلوبہ اور اكمل وہ سے اس يلكن
 مںي شوال وہ اور ہوں رہتے روزے كے املبارك رمضا جب كر خاص ہے، ثواب اك ركھنے
 انتہى"  ركھے روزے
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 (.802/  3)  املحتاج ةنھاي: ديكھںي
 طرح اىس بھى مںي(  154/  3)  املتحاج ةحتف حواىش اور(  421/  8)  املتحاج مغىن اور

 .ہے درج
 :ہںي كہتے اہلل رمحہ عثیمني ابن شیخ اور
 قضاء ىك املبارك رمضان ذمہ كے اس اور ركھا روزہ اك اعشوراء يوم يا عرفہ يوم نے جس "

 ىك روزے كے رمضان قضاء دن اس وہ اگر يلكن ہے، صحیح روزہ اك اس تو ہو بھى
 كے رمضان قضائے ساتھ كے اعشوراء يوم اور عرفہ يوم اجر دونوں اسے تو ہے كرتا نیت

 .ملےاگ اجر بھى اك روزے
 يلكن نہںي، مربوط تھ سا گے املبارك رمضان جو ہے متعلق كے روزے نفىل رصف تو يہ

 كے املبارك رمضان يہ اور ہںي مرتبط ساتھ كے املبارك رمضان تو روزے چھ كے شوال
 .ہونگے ہى بعد كے ہونے مكمل روزے

 روزے كے شوال ہى قبل سے قضاء ىك روزوں كے رمضان شخص كوىئ اگر يلے اس
 كریم رسول كیونكہ ہواگ، نہںي حاصل اجر اك روزوں چھ كے شوال اسے تو ہے ركھتا
 :ہے فرمان اك وسلم علیہ اہلل صىل

 روزے چھ كے شوال بعد كے اس پھر اور ركھے روزے كے املبارك رمضان نے جس "
 " ركھے روزے ہى كے سال سارے نے اس كہ گویا تو ركھے

 كے رمضان تو اسے ہو قضاء ىك روزوں كے رمضان ذمہ كے جس كہ ہے معلوم يہ
 روزے كے رمضان وہ كہ حىت جائیاگ، كیا نہںي ہى شمار واال ركھنے روزے سارے
 انتہى"  لے كر مكمل

 (.132)  الصیام فتاوى: ديكھںي
 چاہیے، كرنے جدلى مںي كرنے ادائیىگ ىك قضاء ىك روزوں ذمہ اپنے كو انسان يلے اس

 قضاء وہ اور ہو تنگ وقت يلے كے اس اگر يلكن ہںي، اوىل سے روزوں نفىل يہ كیونكہ
 روزے سارے كے قضاء وہ اگر كہ ہو خدشہ اسے اور سكے ركھ نہ روزے سارے كے
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 مثال سكےاگ كر نہںي حاصل اجروثواب اك روزے كے دن والے فضیلت ايك تو ركھےاگ
 اسے كہ ہے امید لے، ركھ روزہ سے نیت ىك قضاء دن اس وہ تو عرفہ يوم يا اعشوراء يوم
 و سبحانہ اہلل كیونكہ سكےاگ، كر حاصل بھى اجروثواب اك عرفہ يوم اور اعشوراء يوم

 .ہے وسیع بہت تو كرم و فضل اك تعاىل
 . اعلم واہلل


