 ‐ 13956رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﻓﻠﻤﯿﮟ اور ڈراﻣﮯ دﯾﮫ ﮐﺮ وﻗﺖ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﺎ
ﺳﻮال

ﺑﻌﺾ روزے دار رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ دن ﮐﻮ ﻓﻠﻤﯿﮟ ڈراﻣﮯ اور وﯾﮉﯾﻮ اور ﭨﯿﻠ وﯾﮋن دﯾﮭﻨﮯ اور ﺗﺎش ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﮔﺰارﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ
اس ﮐﺎ ﺣﻢ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور روزے دار ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ڈرے اور اس ﮐﺎ ﺗﻘﻮی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯﺟﻮ ﮐﭽﮫ وہ ﺳﺐ
اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ ﮐﺮ رﺎ اور ﭼﮭﻮڑ رﺎ ﮨﮯ اس ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ڈرے اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﺮام ﮐﺮدہ اﺷﯿﺎء ﺳﮯ ﺑﭽﮯ اور وہ
ﺑﮯ ﮨﻮدہ ﻓﻠﻤﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اﯾﺴ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻇﺎﺮ ﮨﻮﺗ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺣﺮام ﮐ ﯿﮟ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻞ اور ﮐﭽﮫ ﻧﻨ
ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﮟ اور ﻏﻠﻂ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺟﻤﻠﮯ اور ﮐﻼﻣﺖ وﻏﯿﺮہ ۔
اور اﺳ ﻃﺮح ﭨﯿﻠ وﯾﮋن ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اﯾﺴ ﭼﯿﺰﯾﮟ آﺗ ﯿﮟ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﮟ اور ﮔﺎﻧﮯ اور ﮔﺎﻧﮯ ﺑﺠﺎﻧﮯ ﮐﮯ آﻻت اور ﻏﻠﻂ اور
ﮔﻤﺮاہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﮯ اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن وہ روزے دار ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐﮧ
ﺑﻐﯿﺮ روزہ ﺳﮯ اس ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺗﺎش وﻏﯿﺮہ اور دوﺳﺮے آﻻت ﻟﻮ ﺳﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ وہ ﺑﮭ ﺑﺮاﺋ ﻣﻨﺮات ﻣﯿﮟ
ﺷﺎﻣﻞ ﯿﮟ اور دل ﮐﮯ ﺳﺨﺖ اور ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اور ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿﮧ ﮐ ﺗﻮﯿﻦ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﮯ ﯿﮟ ۔
اور اﺳ ﻃﺮح اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ ﺑﺎﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎزﯾﮟ اور دوﺳﺮے واﺟﺒﺎت ﻣﻘﺮر ﮐﮱ ﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﺳﺴﺘ اور
ﮐﺎﻠ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗ اور ﺑﺖ ﺳﮯ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﺎ ارﺗﺎب ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) اور ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اﯾﺴﮯ ﺑﮭ ﯿﮟ ﺟﻮ ﻟﻐﻮ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﻣﻮل ﻟﯿﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺑﮯ ﻋﻠﻤ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ راہ ﺳﮯ
ﺑﺎﺋﯿﮟ اور اﺳﮯ ﮨﻨﺴ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﯾ وہ ﻟﻮگ ﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﮱ رﺳﻮا وذﻟﯿﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ اور ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ
ﮨﻤﺎری آﯾﺎت ﺗﻼوت ﮐ ﺟﺎﺗ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺗﺒﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮا اس ﻃﺮح ﻣﻨﮧ ﭘﮭﯿﺮ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ﮔﻮﯾﺎ اس ﻧﮯ ﺳﻨﺎ ﮨ ﻧﯿﮟ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ اس ﮐﮯ
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ﮐﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ڈاٹ ﻟﮯ ﮨﻮﺋﮯﯿﮟ آپ اﺳﮯ درد ﻧﺎک ﻋﺬاب ﮐ ﺧﺒﺮ ﺳﻨﺎ دﯾﮟ ( ﻟﻘﻤﺎن 7 – 6 /
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﺳﻮرۃ ﻓﺮﻗﺎن ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐ ﺻﻔﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
) اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺟﮭﻮﭨ ﮔﻮاﮨ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﮯ اور ﺟﺐ ﮐﺴ ﻟﻐﻮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺳﮯ ان ﮐﺎ ﮔﺰر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﺷﺮاﻓﺖ ﺳﮯ ﮔﺰر ﺟﺎﺗﮯ
ﯿﮟ ( اﻟﻔﺮﻗﺎن 72 /
اور اﻟﺰور ﺳﺐ ﻣﻨﺮات ﺑﺮاﺋ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ اور ﻻ ﯾﺸﺪول ﮐﺎ ﻣﻌﻨ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗﮯ ۔
اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ :
) ﻣﯿﺮی اﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮫ اﯾﺴﮯ ﻟﻮگ ﺑﮭ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻮ ﺷﺮم ﮔﺎہ اور رﯾﺸﻢ اور ﺷﺮاب اور ﮔﺎﻧﮯ ﺑﺠﺎﻧﮯ ﮐﮯ آﻻت ﮐﻮ
ﺣﻼل ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﮔﮯ (
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻣﯿﮟ ﺟﺰم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ رواﯾﺖ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
اﻟﺤﺮ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﺣﺮام ﺷﺮﻣﺎہ اور اﻟﻤﻌﺎزف ﺳﮯ ﻣﺮاد ﮔﺎﻧﺎ ﺑﺠﺎﻧﺎ اور آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ ﯿﮟ ،
اور اس ﻟﮱ ﺑﮭ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ان وﺳﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ وہ ﺣﺮام ﮐﺎم ﻣﯿﮟ
ﭘﮍ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﮐﺴ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺷ وﺷﺒﮧ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﻏﻠﻂ ﻗﺴﻢ ﮐ ﻓﻠﻤﯿﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﻣﻨﺮات ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭨﯿﻠ
وﯾﮋن ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ وہ اﯾﺴﮯ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ اﻧﺎر ﮐﺮﻧﮯ اور روﮐﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺗﺴﺎﻞ ﺳﮯ ﮐﺎم
ﻟﯿﺎ ﮨﮯ اور اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﮨ ﻣﺪد ﮔﺎر ﮨﮯ ۔
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