 ‐ 1730ان ﻣﻤﺎﻟ ﻣﯿﮟ روزہ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ دن ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺖ ﮨ ﭼﮭﻮﭨﺎ اور ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺑﺖ ﻟﻤﺒﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺳﻮال

ﺑﻌﺾ اﺳﺎﻧﮉﻧﻔ ﻣﻤﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺳﺎل ﺑﮭﺮ دن رات ﺳﮯ ﺑﺖ ﮨ ﺑﮍا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﯾﺎں ﺗ ﮐﮧ رات ﺻﺮف ﺗﯿﻦ ﮔﮭﻨﭩﮯ ﮨﻮﺗ
ﮨﮯ اور اﮐﯿﺲ ﮔﮭﻨﭩﮯ دن اﮔﺮ ﺗﻮ رﻣﻀﺎن ﮐﺎ ﻣﯿﻨﮧ ﺳﺮدﯾﻮں ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﻣﻤﺎﻟ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺮف ﺗﯿﻦ ﮔﮭﻨﭩﮯ ﮐﺎ
روزہ رﮐﮭﺘﮯ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ اﮔﺮ رﻣﻀﺎن ﮔﺮﻣﯿﻮں ﻣﯿﮟ آﺋﮯ ﺗﻮ وہ دن ﻟﻤﺒﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﻃﺎﻗﺖ وﻗﺪرت ﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐ وﺟﮧ
ﺳﮯ روزہ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ ۔
ﮨﻤﺎری آپ ﺳﮯ ﮔﺰارش ﮨﮯ ﮐﮧ اﻓﻄﺎری اور ﺳﺤﺮی ﮐﮯ اوﻗﺎت اور وہ ﻣﺪت ﺟﺲ ﻣﯿﮟ رﻣﻀﺎن ﮐﮯ روزے رﮐﮭﯿﮟ اس ﮐ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﮐﺮ دﯾﮟ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ :
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯿﮧ ﮐﺎﻣﻞ اور ﺳﺐ ﺣﺎﻻت و ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) آج ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ ﺗﻤﺎرے دﯾﻦ ﮐﻮ ﻣﻤﻞ ﮐﺮ دﯾﺎ اور ﺗﻢ ﭘﺮ اﭘﻨﺎ اﻧﻌﺎم ﺑﮭﺮ ﭘﻮر ﮐﺮ دﯾﺎ اور ﺗﻤﺎرے ﻟﮱ اﺳﻼم ﮐﮯ دﯾﻦ
ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ راﺿ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ( اﻟﻤﺎﺋﺪہ 3 /
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
) آپ ﮐﮧ دو ﮐﮧ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍی ﭼﯿﺰ ﮔﻮاﮨ دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮐﻮن ﺳ ﮨﮯ آپ ﮐﮱ ﮐﮧ ﻣﯿﺮے اور ﺗﻤﺎرے درﻣﯿﺎن اﻟﮧ ﮔﻮاہ
ﮨﮯ اور ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﯾﮧ ﻗﺮآن ﺑﻄﻮر وﺣ ﮐﮯ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ اس ﻗﺮآن ﮐﮯ ذرﯾﻌﮧ ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﯾﮧ ﻗﺮآن
ﭘﻨﭽﮯ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ڈراؤں ( اﻻﻧﻌﺎم ۔ 19
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
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) ﮨﻢ ﻧﮯ آپ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯾﺎں ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ اور ڈراﻧﮯ واﻻ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮨﮯ ( ﺳﺒﺎ 28 /
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ روزوں ﮐ ﻓﺮﺿﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرہ ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) اے اﯾﻤﺎن واﻟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ روزے ﻓﺮض ﮐﮱ ﮔﮱ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻓﺮض ﮐﮱ ﮔﮱ ﺗﮭﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ ﺗﻢ ﺗﻘﻮی
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮو ( اﻟﺒﻘﺮہ 183 /
اور اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ روزے ﮐ اﺑﺘﺪاء اور اﻧﺘﺎء ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) ﺗﻢ ﮐﮭﺎﺗﮯ ﭘﯿﺘﮯ رﮨﻮ ﯾﺎں ﺗ ﮐﮧ ﺻﺒﺢ ﮐﺎ ﺳﻔﯿﺪ دﮬﺎﮔﮧ ﺳﯿﺎہ دﮬﺎﮔﮯ ﺳﮯ ﻇﺎﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﮭﺮ رات ﺗ روزے ﮐﻮ ﭘﻮرا
ﮐﺮو ( اﻟﺒﻘﺮہ 187 /
ﺗﻮ ﯾﮧ ﺣﻢ ﮐﺴ ﻣﻠ ﯾﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐ اﯾ ﺧﺎص ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎص ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺑﻠﮧ اﺳﮯ ﻋﺎم اور ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﮱ ﻣﺸﺮوع
ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮧ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ ﯾﮧ ﺑﮭ اﺳ ﻋﻤﻮﻣ ﺣﻢ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﯿﮟ ۔
اور اﻟﮧ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﮧ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﺑﺖ ﮨ ﻣﺮﺑﺎن اور ﻧﺮﻣ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اس ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﮱ آﺳﺎﻧ اور ﺳﻮﻟﺖ ﮐﮯ راہ
ﻣﻘﺮر ﮐﮱ ﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ان ﭘﺮ واﺟﺒﺎت ﮐ اداﺋﯿ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎون ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﻣﺴﺎﻓﺮ اور ﻣﺮﯾﺾ ﮐﮯ ﻟﮱ ﯾﮧ
ﻣﺸﺮوع ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻘﺖ ﮐﻮ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﮱ روزہ ﻧﮧ رﮐﮭﮯ ﺑﻠﮧ اﻓﻄﺎر ﮐﺮے ۔
اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﻣﺎہ رﻣﻀﺎن وہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺮآن اﺗﺎرا ﮔﯿﺎ ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺪاﯾﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺪاﯾﺖ ﮐ اور ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ
ﮐ ﺗﻤﯿﺰ ﮐ ﻧﺸﺎﻧﯿﺎں ﯿﮟ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس ﻣﯿﻨﮧ ﮐﻮ ﭘﺂﺋﮯ اﺳﮯ روزہ رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﮱ ﺎں ﺟﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮨﮯ
اﺳﮯ دوﺳﺮے دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮔﻨﺘ ﭘﻮری ﮐﺮﻧ ﭼﺎﮨﮱ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارادہ ﺗﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ آﺳﺎﻧ ﮐﺎ ﮨﮯ اور ﺳﺨﺘ ﮐﺎ ﻧﯿﮟ (
اﻟﺒﻘﺮہ 185 /
ﺗﻮ ﻣﻠﻔﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺑﮭ اس رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﻣﯿﻨﮧ ﮐﻮ ﭘﺂﺋﮯ اس ﭘﺮ روزے رﮐﮭﻨﺎ واﺟﺐ اور ﻓﺮض ﯿﮟ اﮔﺮﭼﮧ دن ﻟﻤﺒﺎ ﯾﺎ
ﭼﮭﻮﭨﺎ ﮨ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮨﻮ ۔
اور اﮔﺮ وہ روزے ﻣﻤﻞ اور ﭘﻮرے ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ آﺟﺎﺋﮯ اور اﺳﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﺎ ڈر ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﻣﺮض ﻻﺣﻖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﻄﺮہ ﮨﻮ
ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﯾﮧ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﺗﻨﺎ ﮐﮭﺎ ﻟﮯ ﺟﺘﻨﺎ اس ﮐ ﺗﻠﯿﻒ ﮐﻮ رﻓﻊ ﮐﺮے اور ﺟﺎن ﺑﭽﺎﺋﮯ ﭘﮭﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗ
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ﺳﺎرا دن ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ رﮐﺎ رﮨﮯ اور اس ﭘﺮ دوﺳﺮے اﯾﺎم ﻣﯿﮟ اس دن ﮐ ﻗﻀﺎء ﮨﻮ ﮔ ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﻟﮱ روزہ رﮐﮭﻨﺎ
ﻣﻤﻦ ﮨﻮ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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