
 پچھلے رمضان کے کچھ روزوں کا فدیہ  دیا جاسکتا ہے؟

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 

تھی اور  حاملہمیں میرے پچھلے رمضان کے کچھ روزے رہتے ہیں  کیونکہ  کہ  

رہتے ہیں تو کیا میں ان  17روزے رہ گئے  میں نے تین رکھے اور سترہ 20میرے 

کا فدیہ دی سکتی ہوں کیونکہ اگلہ رمضان آنے واال ہے  میں اس سے پہلے یہ سترہ 

 ؟روزے نہیں رکھ سکتی

 فرام انگلینڈ لبنیسائل:

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 اللھم ھدایَۃ الَحق والصوابالجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب 

آپ کو پچھلے رمضان کے سترہ روزوں کی قضا اس رمضان کے بعد  کرنی ہی 

ہوگی  اور ان کے بدلے میں فدیہ دینا جائز نہیں ہے  ۔کیونکہ فدیہ کا حکم شیخ فانی 

والی کو روزوں کی قضا کرنا  حملوالی کے لیے ۔ حملکے لیے ہے  نہ کہ  

رتے کرتے دوسرا رمضان آجائے تو وہ  دوسرے ضروری ہے اور اگر قضا ک

اور رمضان کے بعد پچھلے رمضان کے بقیہ  رمضان کے فرض روزے رکھے

 روزوں کی قضا کرے۔

َولَْو َجاَء َرَمَضاُن الثَّانِي "جیسا کہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب الدر المختار میں ہے :

َم اْْلََداُء َعلَى اْلقََضاِء َوََل فِْديَةَ  اگر دوسرا رمضان آگیا تو رمضان کے روزوں کی "قُد ِ

 ادا کو قضا روزے پر مقدم کرے  اور قضا روزوں کے بدلے فدیہ نہیں ہے۔

 (۴۶۵، ص۳''الدرالمختار''، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
 

 

 

 

 

 

 

 



CAN FIDYAH BE PAID FOR THE MISSED FASTS OF PREVIOUS RAMADANS? 

  علی رسول ہللاالحمدہلل والصلوۃ والسالم  
Question:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the 

following issue: there are some outstanding fasts from the previous Ramadan 

due upon me because I was pregnant. There were 20 fasts outstanding, of which 

I kept 3 and there are now 17 left. Can I pay the fidyah for these missed fasts 

because the next Ramadan is about to commence and I have not yet managed 

to make up those 17 previously missed fasts. 

Questioner: Lubna from UK 

Answer: 

 الرحیمبسم ہللا الرحمن 
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 

You will need to do qada (make-up) of those 17 missed fasts after this coming 

Ramadan and it is not permissible to pay the fidyah to recompense for those 

missed fasts due to pregnancy. This is because the ruling of fidyah is for old age, 

and not for the one who is pregnant. It is necessary for the one who was 

pregnant to do qada of their missed fasts and if whilst making up these fasts the 

Ramadan of the following year started then she should continue making up her 

missed fasts after having performed the obligatory fasts of the current Ramadan. 

And after this month of Ramadan has ended, she can continue making up the 

fasts of the previous Ramadan. 

Just as it is mentioned in the reliable Hanafi book al-Durr al-Mukhtar that: 

َم اْْلََداُء َعلَى اْلقََضاِء َوََل فِْديَةَ   َولَْو َجاَء َرَمَضاُن الثَّانِي قُد ِ

“If the following Ramadan has commenced then give priority to the fasts which 

are due upon you now over those that you have previously missed and there is 

no fidyah for the missed fasts.” 

[al-Durr al-Mukhtar, Book of Fasting vol. 3, pg. 465] 

                                                                    وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری                                                                       

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Abu Zayn 


