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ﺳﻮال

آﻧﮭﻮں ﮐﮯ ﻗﻄﺮے ﮐ ﮐﮍواﮨﭧ اﮔﺮ ﺣﻠﻖ ﻣﯿﮟ ﭼﻠ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﺳﮯ روزہ ﭨﻮٹ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ؟
اور اﮔﺮ اس ﺳﮯ روزہ ﭨﻮٹ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ دن ﮐﻮ اﭘﻨ آﻧﮭﻮں ﻣﯿﮟ ﻗﻄﺮات ڈاﻟﮯ اور ﺳﻮ ﮔﯿﺎ ﻣﺠﮭﮯ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ
ﻧﮯ اﺳﮯ ﻧﻞ ﻟﯿﺎ ﯾﺎ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﻢ ﮨﮯ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ :
آﻧﮭﻮں ﮐﮯ ﻗﻄﺮہ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯿﮟ اﺧﺘﻼف ﮨﮯ ﮐﮧ آﯾﺎ ﯾﮧ ﻣﻔﻄﺮات ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﮧ ﻧﯿﮟ ؟
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اﺳ ﻃﺮح ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﺟﺲ ﻗﻮل ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وہ
ﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﻔﻄﺮات )روزہ ﺗﻮڑﻧﮯ واﻟ اﺷﯿﺎء( ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ اس ﺳﮯ روزہ ﭨﻮﭨﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ:
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﮧ ﻣﺬﮨﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺳﺮﻣﮧ روزہ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ اﮔﺮﭼﮧ وہ ﺣﻠﻖ ﻣﯿﮟ
ﺑﮭ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ اور ان ﮐﺎ ﮐﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اﺳﮯ ﻧﮧ ﺗﻮ ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﭘﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﻧﺎم دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﯾﮧ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ ﻣﻌﻨ
ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﮯ اور ﭘﮭﺮ اس ﺳﮯ ﻧﮧ ﮨ وہ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗ ﮨﻮ ۔ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﺻﺮﯾﺢ اور واﺿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﮟ ﻣﻠﺘ ﺟﻮ ﮐﮧ اس ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗ ﮨﻮ ﮐﮧ ﺳﺮﻣﮧ روزہ ﺗﻮڑﻧﮯ واﻟ
اﺷﯿﺎء ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ اس ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎت ﯾ ﮨﮯ ﮐﮧ روزہ ﻧﯿﮟ ﭨﻮﭨﺘﺎ ۔ ﻋﺒﺎدت اس وﻗﺖ ﺗ ﺻﺤﯿﺢ وﺳﻼﻣﺖ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ
ﮨﻤﺎرے ﻟﮱ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮﻧﮯ واﻟ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ۔
اور ﺟﺲ ﻣﺴﻠ ﮐ ﻃﺮف ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮔﮱ ﯿﮟ وہ ﮨ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اﮔﺮﭼﮧ اﻧﺴﺎن اس ﮐﺎ ذاﺋﻘﮧ اﭘﻨﮯ ﺣﻠﻖ ﻣﯿﮟ
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ﻣﺤﺴﻮس ﮨ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮐﺮے ۔
ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺟﺴﮯ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ روزہ دار اﭘﻨ آﻧﮫ ﻣﯿﮟ ﻗﻄﺮے ڈاﻟﮯ اور اس ﮐﺎ
ذاﺋﻘﮧ اﭘﻨﮯ ﺣﻠﻖ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﺳﮯ اس ﮐﺎ روزہ ﻧﯿﮟ ﭨﻮﭨﮯ ﮔﺎ ۔
دﯾﮭﯿﮟ ﮐﺘﺎب  :اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ﺟﻠﺪ ﻧﻤﺒﺮ  6ﺻﻔﺤﮧ ﻧﻤﺒﺮ 382
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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