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    روزے چھے شوال آ

  السّت من شوالصيام                                              
  )باللغۃ األرديۃ(

  

  مأخوذ من فتاوى أرکان اإلسالم

  البن عثيمين رحمہ اهللا

  

  ترجمہ

  موالنا محمد خالد سيف حفظہ اهللا

  

  مراجعہ

  شفيق الرحمن ضياء اهللا مدنی

  

  ناشر

  عيۃ الجاليات ربوہدفترتعاون برائے دعوت وتو

   مملکت سعودی عرب-رياض
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ے روزے رکهنے کی افضل صورتشوال آ
  

   شوال کے چه روزوں کے بارے ميں افضل صورت کيا ہے؟ =سوال
د شروع کردئے         افضل يہ ہے ک     =جواب ورًا بع ہ شوال کے چه روزے عيد کے ف

ہ اتْ    ا ہے کيونک م نے فرماي ل عل ہ اہ سا ک ائيں جي سل رکهے ج ائيں اورمسل اع ج ب
  .پرعمل کی بہترين صورت يہی ہے جسکا حديث ميں اسطرح ذکرکيا گيا ہے

  )١١٦٤:ح، أيام من شوالةّتباب استحباب صوم س،الصيام،صحيح مسلم( ))ہ سّتًا َعَب أْتّمُث((

  "-پهراسکے بعد اس نے چه روزے رکهے"
اورپهرنيکی کی طرف سبقت کی صورت بهی يہی ہے جس کی نصوص شريعت             

نے والے کی ستائش کی گئی       اورجس کے سر   . ميں ترغيب دی گئی ہے     انجام دي
ديت ہے     ،.حزم واحتياط کا بهی يہی تقاضا ہے         .ہے ال عب سان کوفرصت     -جوکم  ان

ہ اس        کے لمحات ميسرآئيں توانهيں   يں ک وم نہ ا چاہئے کيونکہ معل يں کرن ضائع نہ
يں             يش آئ وئے          ، انسان کو کس طرح کے حاالت پ ذا فرصت کوغنيمت جانتے ہ لہ

ويہی          سان ک يں ان امالت م ام امورومع اہئيں اورتم رنے چ ام ک ے ک ی ک ورًا نيک ف
  -طرزعمل اختيارکرنا چاہئے بشرطيکہ وہ نيک اورصالح امورہوں

ئے       =سوال يں چاہے          کيا انسان کے ل وں م ہ شوال کے روزے جن دن جائزہے ک
ه لے    يں روزے رک وں م سلمان ان دن وئی م يں؟ اگرک ين ہ ام متع ہ اي ا ي ه لے ي رک

  توپهرکيا ہرسال اس کےلئے يہ روزے رکهنے فرض ہيں؟
ا                   =جواب ہ آپ نے فرماي من صام     (: رسول صلى اهللا عليہ وسلم سے ثابت ہے ک

باب استحباب صوم    ،الصيام،صحيح مسلم   () يام الدهر ثم أتبعہ ستا من شوال کان کص      ،رمضان  

  )١١٦٤:ح،ستامن شوال

د شوال کے چه روزے               " جوشخص رمضان کے روزے رکهے اورپهراسکے بع
  "رکه لے تواسنے گويا زمانے بهرکے روزے رکه ليے 

ہ                  ارہے ک ان چه روزوں کے لئے ايام محدود اورمعين نہيں ہيں بلکہ مومن کواختي
  مہينے کے ابتدائی يا ،  جسوقت چاہے روزے رکه لےوہ سارے مہينے ميں
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اگرچاہے تومہينے کے . درميانی يا آخری جس حصے ميں چاہے روزے رکه لے    
يں   . مختلف دنوں ميں بهی يہ روزے رکه سکتا ہے   املے م کيونکہ بحمد اهللا اس مع

ه لے                    سل روزے رک يں مسل دا م بہت گنجائش ہے اوراگرجلدی سے مہينے کی ابت
ضل  ہ اف ا  توي اب سے ہوگ بقت کے ب يں س اموں م ربعض -اورنيکی کے ک  پهراگ

وئی حرج                      وبهی ک ہ رکهے ت يں ن سالوں ميں يہ روزے رکهے اوربعض سالوں م
  -واجب نہيں،نہيں کيونکہ يہ روزے نفلی ہيں 

وں             = سوال ضا کے روزے ہ ئے شوال کے چه         ،جس شخص کے ذ مے ق اس کيل
  روزے رکهنے کے بارے ميں کيا حکم ہے؟

  :بی صلى اهللا عليہ وسلم نے فرمايا ہےن= جواب
  )ثم أتبعہ ستا من شوال کان کصيام الّدهر،من صام رمضان(
  )١١٦٤:ح،باب استحباب صوم ستتۃ من شوال،الصيام،صحيح مسلم  (

د شوال کے چه روزے               " جوشخص رمضان کے روزے رکهے اورپهراسکے بع
  "-رکه لے توگويا اس نے زمانے بهرکے روزے رکه لئے

ه       ی چ ے به وال ک وں اوروہ ش اقی ہ ے روزے ب ضان ک ے رم ے ذم سان ک اگران
ا پہلے                  ،روزے رکهنا چاہے   ضا اداکرے ي توکيا پہلے رمضان کے روزوں کی ق

وبيس          ے چ ضان ک ے رم خص ن سی ش ثًال اگرک ے؟ م ه ل ے روزے رک وال ک ش
وں    ضا    روزے رکهے ہوں اوراسکے ذمے چه روزے باقی ہ اوروہ انکی ادائے ق

کے چه روزے رکه لے تويہ نہيں کہا جاسکتا کہ اس نے رمضان               سے قبل شوال    
ايسا تواس صورت    .کے روزے رکهنے کے بعد شوال کے چه روزے رکهے ہيں          

وں                   ئے ہ ه ل ذا  ،ميں کہا جا سکتا ہےجب اس نے رمضان کے سارے روزے رک لہ
و          ضا ہ ا      ، جس کے ذمےرمضان کے روزوں کی ق اسے شوال کے چه روزوں ک

  -ثواب نہيں ملے گا
ضا       س مسئلے کا تعلق علماء کے اس اختالف سے نہيں ہے کہ             ا جس کے ذ مے ق

انہيں کيونکہ اس            ا جائزہے ي ل روزے رکهن ئے نف ا اس کے ل وں کي کے روزے ہ
  اختالف کا تعلق چه دنوں کے عالوہ ديگردنوں سے ہے کيونکہ جہاں تک ان چه 
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ق ہے       نو د ا تعل واب اسی ص         ،ں ک ا ث يں اورانک د ہ ہ رمضان کے بع يں  توي ورت م
  -ممکن ہے کہ رمضان کے روزے پورے کرلئے گئے ہوں

ہ کی         ، ايک شخص کے ذمے رمضان کے روزے تهے       = سوال ضا ادا ن اس نے ق
  تووہ کيا کرے؟ ،کہ دوسرارمضان شروع ہوگيا ' حتى
  :ہے ' ارشاد باری تعالى= جواب
  َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َآاَن َمِريًضا    
  )١٨۵  :  البقرة  ( 
نے               " ورے مہي ہ پ توجوکوئی تم ميں سے اس مہينے ميں موجود ہواسے چاہئے ک

يں   وں م رے دن فرميں ہوتودوس ا س ے اورجوبيمارہوي ے روزے رکه روزے (ک
  "-ان کا شمارپورا کرلے) رکهکر

ذرکی     رعی ع سی ش ے ک س ن خص ج ہ ش ے   توي وڑے ته ے روزے چه ہ س  وج
الى  ، ہ اهللا تع ے ک ئے واجب ہ کے ل رے    ' اس ضا اداک يں ق ل م ی تعمي م ک ے حک ک

ہ                 اورواجب ہے کہ اسی سال قضا اداکرے اوردوسرے رمضان تک اسے مؤخرن
  :کرے کيونکہ حضرت عائشہ رضی اهللا عنہا کا فرمان ہے

  ))ی شعبانکان يکون علىَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيہ إال ف ((
  )١٩٥٠:ح،باب متى يقضی قضاءالصوم،الصوم،صحيح البخاری(  
ی      " رنے ک ضا اداک ی ق وميں انک ے ت وتے ته ے ہ رے ذم ےروزے مي ضان ک رم

  "-شعبان کے عالوہ دوسرے کسی مہينے ميں استطاعت نہيں رکهتی تهی
يں    دمت م ی خ لم ک ہ وس لى اهللا علي ول ص ا رس ی اهللا عنہ شہ رض ضرت عائ ح

اورانهوں نے جو  ،وجہ سے جلد روزے نہيں رکه سکتی تهيں    مصروف ہونے کی    
  "ميں شعبان ميں انکی قضا ادا کرنے کی استطاعت رکهتی تهی:يہ فرمايا

ضا کے             اسميں اس بات کی دليل ہے کہ دوسرا رمضان شروع ہونے سے پہلے ق
ے    روری ہ ا ض ه لين ک     –روزے رک د ت ے بع ضان ک رے رم يں دوس روہ انه  اگ

  کااپنے فعل پرندامت ، کے آگے توبہ واستغفارکرے' الىمؤخرکردے تواهللا تع
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ی ادائيگی     ضا ک يں ق اخيرکی صورت م ہ ت ضا اداکرے کيونک ارکرے اورق  اظہ
يں  اقط نہ وتیس واہ  لہذا  ہ وگی خ ا ہ ضا اداکرن وئے روزوں کی ق وڑے ہ اسے چه

  .واهللا الموفق–دوسرے رمضان کے بعد ہی ادا کرے 
    
  

  )٣٩٨،م شيخ ابن عثيمين رحمہ اهللا صمأخوذ از فتاوى ارکان اسال( 
  .   طبع دارالسالم رياض -محمدخالد سيف حظہ اهللا: ترجمہ

  
  محتاج دعا

com.yahoo@abufaisalzia 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


