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ﺳﻮال

ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﯾ ﺳﺎل اﯾﺎم ﺣﯿﺾ ﻣﯿﮟ روزے ﭼﮭﻮڑے ﺗﮭﮯ اور آج ﺗ ﻣﯿﮟ وہ روزے ﻧﯿﮟ رﮐﮫ ﺳ ﺣﺎﻻﻧﮧ اس ﺑﺎت ﮐﻮ
ﺑﺖ ﺳﺎل ﺑﯿﺖ ﭼﮯ ﯿﮟ ﻣﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘ ﮨﻮں ﮐﮧ ان روزوں ﮐ ﻗﻀﺎء دوں ﻟﯿﻦ ﻣﺠﮭﮯ ﯾﮧ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ ﮐﺘﻨﮯ روزے
رﮐﮭﻨﮯ ﯿﮟ اب ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﺮوں ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
آپ ﮐﮯ ذﻣﮧ ﺗﯿﻦ اﻣﻮر ﯿﮟ :
ﭘﻠ ﺧﺒﺮ :
اس ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮﯾﮟ اور ﺟﻮ ﺳﺴﺘ اور ﮐﺎﻠ ﮨﻮ ﭼ اس ﭘﺮ ﻧﺎدم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﺑﺎت ﮐﺎ
ﻋﺰم ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ آپ آﺋﻨﺪہ اﯾﺴﺎ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔ ۔
ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
) اے ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻃﺮف ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮو ﺗﺎ ﮐﮧ ﺗﻢ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ اور ﻓﻼح ﭘﺎ ﺳﻮ ( اﻟﻨﻮر 31 /
اور ﯾﮧ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﻌﺼﯿﺖ وﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮﻧ واﺟﺐ ﮨﮯ ۔
دوﺳﺮی ﭼﯿﺰ :
ﺟﺘﻨ ﺟﻠﺪی ﮨﻮ اﻧﺪازہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ روزے رﮐﮭﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ اﯾ ﮐﻮ اس ﮐ ﻃﺎﻗﺖ واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻠﻒ ﺑﻨﺎﺗﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ آپ ﮐﮯ ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮟ ﺟﺘﻨﮯ روزے ﭼﮭﻮﭨﮯ ﯿﮟ ان ﮐ ﻗﻀﺎء ﮐﺮﯾﮟ اﮔﺮ آپ ﮐﮯ ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮟ دس دن ﯿﮟ ﺗﻮ دس روزے
رﮐﮭﯿﮟ اور اﮔﺮ آپ ﮐﺎ ﺧﯿﺎل اس ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺎ ﮨﮯ اس ﺣﺴﺎب ﺳﮯ روزوں ﮐ ﻗﻀﺎء ﮐﺮﯾﮟ ۔ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ و
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ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺴ ﺟﺎن ﮐﻮ اس ﮐ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺗﻠﯿﻒ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﺎ ( اﻟﺒﻘﺮہ 286 /
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﭘﺲ ﺟﺎں ﺗ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ ( اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ 16 /
ﺗﯿﺴﺮی ﭼﯿﺰ :
اﮔﺮ آپ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﻼﻧﮯ ﮐ ﻃﺎﻗﺖ رﮐﮭﺘ ﯿﮟ ﺗﻮ ﺮ دن ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﯿﮟ اﯾ ﻣﺴﯿﻦ ﮐﻮ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﻼﺋﯿﮟ اﮔﺮﭼﮧ اﯾ ﻣﺴﯿﻦ ﮐﻮ
ﮨ ﺳﺎرا ﮐﮭﺎﻧﺎ دے دﯾﮟ اور اﮔﺮ اپ ﮐ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮟ اور آپ ﻓﻘﯿﺮ ﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ آپ ﭘﺮ ﺗﻮﺑﮧ اور روزے ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﭽﮫ
ﻧﯿﮟ ۔
اور ﺮ دن ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ واﺟﺐ ﮨﮯ ڈﯾﮍھ ﺻﺎع اس ﻣﻠ ﮐ ﺧﻮراک ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐ ﻣﻘﺪار ڈﯾﮍھ ﮐﻠﻮ ﺑﻨﺘ ﮨﮯ ۔ .
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