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 اک کیااعشوراء تو جائے کریل نیت مںی دن یک روزہ کے اگراعشوراء
 اگ اجرملے

 

 گناہ کے برس ايک گذشتہ سے اس کہ ہے علم اک فضيلت یک روزہ کے اعشوراء جمھے
 اعشوراء جمھے سے وجہ جس ہے رائج تاریخ ميالدی ہاں ہمارے يلکن ، ہوتےہںی معاف

 یک ہواورروزہ کھايا نہ بھی کچھ دن اس نے مںی تواگر ، ہے ہوتا دن ایس رصف علم اک
 فضيلت یک روزے کے اعشوراء جمھے اورکيا ، ہواگ صحيح روزہ مریا توکيا کرلوں نيت

 ؟ یگ ہوجائے حاصل

 

 ہلل احلمد

 کرنے اطاعت اور ادائيیگ یک نوافل کو آپ نے جس ہے شکر اک الرشیک وحدہ اہلل
 ہمںی وہ کہ گوہںی داع سے تعایل اہلل ہم بنايا حریص اک اوراس فرمايئ پيدا آساین مںی

 ۔ رکھے قدم ثابت پر کواس اورآپ
 دن يا چاہيے کرین کوہی رات آيا کہ ہے کيا سوال مںی بارہ کے نيت یک روزہ نے آپ
 عليہ اہلل صیل نیب نیب کہ گے کریں گزارش مںی بارہ کے اس ہم ہے جاسکیت یک کوبھی

 ۔ تھی یک بھی کو دن نيت یک روزے نفیل نے آپ کہ ہے ثابت سے وسلم
 روزہ نفیل يلے کے تواس کھاتا نہںی بھی کچھ کےبعد فجر شخص اگرکويئ يلے اس

 دن ايک کہ ہںی کریت بيان عنہا تعایل اہلل ریض اعئشہ کہ جیسا ہے جائز کرین نيت یک
 کيا لگے اورکہنے الئے ترشیف پاس کے گھروالوں اپنے وسلم عليہ اہلل صیل اکرم رسول

 ؟ ہے چزي یک پینے کھانے کچھ پاس کے آپ
 نے وسلم عليہ اہلل صیل تونیب ، ہے نہںی کچھ تو پاس ہمارے لگے کہنے والے توگھر

 ۔ ہے روزہ پھرمریا فرمايا
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 .( 571 – 5511)  نمرب حديث مسلم صحيح
 روزہ وقت اس مںی کہ ہے يہ معین اک جس ہے زمان ظرف(  اذن)  لفظ مںی حديث

 ، ہے جاسکیت یک کوبھی دن نيت یک روزہ نفیل کہ ہے ديلل یک بات جواس ، ہوں سے
 اہلل صیل نیب مںی حديث کيونکہ ہویگ کرین کوہی رات نيت یک روزہ فریض يلکن

 : ہے فرمان اک وسلم عليہ
)  ابوداود سنن( نہںی ہی روزہ اک اس کرتا نہںی نيت یک روزے قبل سے فجر جوبھی)

 ( 7151)  اجلامع صحيح نے تعایل اہلل رمحہ ابلاین عالمہ(  747)  نمرب حديث ترمذی سنن(  4111
 ۔ ہے مراد روزہ فریض مںی حديث اوراس ہے ديا قرار صحيح اسے مںی

 پورے اک روزے اس آيا کہ يہ مسئلہ رہا اب ، ہے صحيح روزہ اک پرآپ بنا اس لھذا
 ؟ سے وقت کے نيت کہ يا ہواگ حاصل اجروثواب اک دن

 : ہے کہنا اک تعایل اہلل رمحہ عثيمنی ابن شيخ مںی بارہ کے اس
 : ہںی قول دو کے کرام علماء مںی مسئلہ اس
 تودن روزہ رشیع کيونکہ ہواگ حاصل اجروثواب ہی سے رشوع کے دن اسے:  اول

 ۔ ہے ہوتا سے رشوع کے
 ۔ ہواگ حاصل ثواب سے وقت کے نيت اسے:  دوم
 قول اوریہی ، اگ ملے اجر اک دن نصف اسے تو ہے کرتا نيت وقت کے زوال وہ اگر
 : ہے فرمان اک وسلم عليہ اہلل صیل نیب کيونکہ ہے صحيح
 نيت وہ یک جس ہے وہی يلے کے شخص اورہرايک ہے پر نیتوں دارومدار اک اعمال)

 ۔(  ہے کرتا
 سے وقت کے نيت بھی اجر اک اس لھذا ہے یک مںی دن تو نيت نے شخص اوراس

 ۔ ہواگ حاصل
 ايام ، مجعرات ، پری مثال ہے پرہوتا يوم اطالق اک روزے اگر پر بنا یک قول راجح لھذا

 نيت یک وغریہ روزے تنی کے ہرمہينہ اور روزے کے تاریخ اورپندرہ چودہ تریہ يعین بيض



 

4 

 7)  املمتع رشح ديکھںی ۔ اگ ہو نہںی حاصل ثواب اک دن اس تواسے کرے وقت کے دن وہ
 ۔ ( 575/ 

 فضيلت وہ تواسے کرے بعد کے فجر نيت یک روزے کے اعشوراء اورجوشخص
 معاف گناہ کے سال ايک سے اس کہ ہے گيئ یک بيان مںی جواحاديث ہوگي نہںی حاصل

 ہے رکھا روزہ اک اعشوراء يوم نے اس کہ آتا نہںی صادق پریہ اس کيونکہ ہںی ہوجاتے
 رشوع سے وقت کے نيت یک اس جوکہ ہے رکھا روزہ حصہ کچھ اک تودن نے اس بلکہ

 ۔ تھا ہوا
 روزہ مںی مہينہ کے جوحمرم ہواگ حاصل اجروثواب عمویم وہ اسے کہ ہے يہ يلکن

 ترین افضل بعد کے مہينہ کے املبارک رمضان کيونکہ ہے ہوتا حاصل اک رکھنے
 گيا کيا بيان مںی ( 5575)  نمرب حديث یک رشیف مسلم کہ جیسا ہںی ہی کے حمرم روزے

 ۔ ہے
 بے اک لوگوں دورسے طرح اورایس آپ مںی بارہ کے وغریہ بيض اورايام اعشوراء يوم

 اکعلم اس پر بنا یک جس ، ہے رواج اک تاریخ ميالدی سبب بڑا سے سب اک ہونے علم
 آپ ہونا نہ حاصل اک فضائل کے طرح اس شائد کہ ہے ہوسکتا ، ہے ہوتا دن ایس

 بنے عث با اک کرنے عمل پر ھجری اورتاریخ چلنے پر مستقيم طریق يلے کے اوردورسوں
 فرمايا کےيلےاختيار دين اپنے اوراسے ہے یک مرشوع يلے کے بندوں اپنے نے تعایل جواہلل

 ۔ ہے
 حمدود ہی تک معامالت مںی اورآپس اعمال خاص کواپنے ھجری تاریخ وہ اگرچہ

 اوراہل يادہاین وحمافل مناسبات اوررشیع ہوسکے احياء اک ھجری تاریخ تاکہ رکھںی
 گيا ديا بھی حکم اک کرنے خمالفت یک کتاب اہل کيونکہ ہوسکے بھی خمالفت یک کتاب

 ہے رضوری ہوین بھی تمزي مںی وشعائر خصوصيات یک اوران ہماری طرح ایس ، ہے
 کہ جیسا ، ہے رہی رائج بھی مںی امتوں یک انبياء پہلے جوکہ تاریخ قمری کر اورخاص

 ہوتا علم ہی سے تاریخ قمری علم اک اوراس تھے کرتے رکھا روزہ اک اعشوراء يوم يھودی
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 ، تھی دی کوجنات السالم عليہ مویس نے تعایل اہلل مںی جس ہے دن وہ يہ کيونکہ ہے
 تاریخ شمیس کہ نہ تھی رائج ہی تھی تاریخ قمری کہ ہے ديلل یک بات اس يہ طرح تواس
 ۔ ہے معروف جوآج

 ۔ ( 175/  7)  املمتع رشح ديکھںی
 آپ تعایل اہلل سے وجہ یک ہونے ضائع کے اجروثواب کے طرح اس کہ ہے ہوسکتا

 اجر اس کہ طرح اس وہ ، دے بنا حریص اک خریوبھالیئ کو دورسوں جیسے اورآپ
 اعمال مںی اس وہ گے ہوں پيدا احساسات جو مںی دل سے وجہ یک ہونے ضائع کے وثواب
 وجہ یک کرنے اطاعت یک قسم کيئ پر بنا یک جس گے کریں پيدا جدوجھد یک کرنے صاحلہ

 ۔ ہواگ اثر اچھا ايک پر دل سے
 لوگ بعض جسے ہے ہوتا زیادہ بھی سے اطاعت معنی کیس اوقات بعض اثر اک اس

 وجہ یک اس وہ تو اوقات اوربعض ہوتے شاکر اک واکہیل سسیت مںی اس اورپھر ہںی کرتے
 ۔ آتے نہںی باز بھی سے جتالنے تک احسان پر تعایل اوراہلل لگتے کرنے غروروفخر سے

 فرمائے عطا اجروثواب سے وکرم فضل اپنے ہمںی وہ کہ ہںی گو داع سے تعایل اہلل ہم
 ۔ فرمائے عطا توفيق یک شکر و ذکر اوراپنے

 . اعلم واہلل


