
 

 

 منتھلی سائکل کی وجہ سے پچھلے رمضان کے روزہ رہتے ہوں تو کیا کرے؟ 
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

  فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے  کیا االستفتاء:
میں نے ابھی تک پچھلے رمضان کے کچھ روزے رکھنے ہیں میں انہیں  میں  کہ

منتھلی حیض کی وجہ سے نہیں رکھ سکی کیا ان کو اس رمضان سے پہلے مکمل 
 کرنا ضروری ہے یا ان کا میں فدیہ دے دوں ؟

 ()انگلینڈ تنزیلہ  :ہئلسا
    ﷽ 
َواباَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ    اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصَّ

آپ کو پچھلے رمضان کے روزوں کی قضاء اس سال کے رمضان سے پہلے 

کرنی چاہیے بَلعذر تاخیر مت کریں لیکن اگر قضا ءکرتے کرتے دوسرا رمضان 

آجائے تو وہ  دوسرے رمضان کے فرض روزے رکھیں  اور رمضان کے بعد 

ریں ۔اور ان کے بدلے میں فدیہ دینا پچھلے رمضان کے بقیہ روزوں کی قضا ک

جائز نہیں ہے  کیونکہ فدیہ کا حکم شیخ فانی)بوڑھا جو روزے کی طاقت نہیں 

 رکھتا( کے لیے ہے  ۔ جیساکہ للا عزوجل فرماتا ہے ۔

َعاُم ِمْسِکۡین   
َ
 ط

ٌ
ٗہ ِفْدَیۃ

َ
ِذۡیَن ُیِطۡیُقۡون

َّ
ی ال

َ
جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک  َوَعل

 ۔سکین کا کھانام

 (184)بقرۃ :

اگر دوسرا رمضان آجائے تو رمضان کے بعد پچھلے رمضان کی قضاء ہی  

کرناہوگی  ۔ آپ پر ان کا فدیہ نہیں ۔جیسا کہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب الدر المختار 

َم اْْلََداُء َعلَى اْلقََضاِء َوََل "میں ہے : اگر دوسرا "فِْديَةَ َولَْو َجاَء َرَمَضاُن الثَّانِي قُد ِ

رمضان آگیا تو رمضان کے روزوں کی ادا کو قضا روزے پر مقدم کرے  اور 

 قضا روزوں کے بدلے فدیہ نہیں ہے۔
 (۴۶۵، ص۳''الدرالمختار''، کتاب الصوم، فصل في العوارض، ج)

َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَالٰ  وَ  َعزَّ  ی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّمَصلَّی ّٰللاہ

          ضياء    محمد قاسم   ابو الحسن            کتبہ
 قادری
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MISSED FASTS DUE TO MENSTRUATION LAST RAMADAN 

QUESTION: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the following 

matter; I have yet to make up for a few fasts I missed last Ramadan. I couldn’t 

observe them due to my monthly cycle. Is it necessary to make up for them before 

this Ramadan or shall I pay fidya [ransom] for them? 

Questioner: Tanzila, England 

ANSWER: 
 

 بسم للا الرحمن الرحیم
 الجواب بلعَونل الَمللکل الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

You must make up for the missed fasts of last Ramadan before this Ramadan. Do not 

delay them without reason. If this year’s Ramadan arrives while you are making up for 

the missed fasts of last Ramadan, then observe this year’s fard [obligatory] fasts. Make 

up for last year’s missed fasts after this Ramadan. Paying fidya in lieu of them is not 

permissible. The command of paying fidya is for a shaykh fani (such an old person who 

is not able to fast). 

Allah هلالج لج states: 

ِذۡیَن 
َّ
ی ال

َ
َعاُم ِمْسِکۡین    َوَعل

َ
 ط

ٌ
ٗہ ِفْدَیۃ

َ
ُیِطۡیُقۡون  

Translation: “For those who can fast only with extreme difficulty, there is a way to 

compensate— feed a needy person.” 

[Surah al-Baqarah: 184] 

If this Ramadan arrives, then you must make up for previously missed fasts after 

Ramadan. You do not have to pay their fidya. 

It is stated in the reliable Hanafi work, al-Durr al-Mukhtar: 

َم اْْلََداُء َعلَى اْلقََضاِء َوََل فِْديَةَ   َولَْو َجاَء َرَمَضاُن الثَّانِي قُد ِ

Translation: “If the next Ramadan arrives, its fasts will take precedence over the missed 

fasts (of the previous Ramadan) and there is no fidya in lieu of the latter.” 

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

 وللا اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم
محمد قاسم ضیاء قادری کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 


