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ﺳﻮال
اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﯿﺎ ﺣﻢ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ آﭨﺎ ﭘﯿﺴﻨﮯ ﮐ ﭼ ﭘﺮ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ روزے ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ ﮐﭽﮫ اڑ
ﮐﺮ اس ﮐﮯ ﺣﻠﻖ ﻣﯿﮟ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﯾﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ روزہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ روزے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﻗﺪﻏﻦ ﻧﯿﮟ ﻟﺎﻧ ﭼﺎﮨﮱ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﯾﺴﮯ اﺷﯿﺎء ان ﮐﮯ
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ اڑی ﮨﮯ ۔ اس ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ ﯾﮧ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ان ﮐﮯ ﭘﯿﭩﻮں ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﯿﮟ ۔
ﻣﯿﮟ اس ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ ﯾﮧ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ اور ﺟﻤﺎع وﻏﯿﺮہ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ وہ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ دی ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺟﻦ
ﺳﮯ روزہ ﭨﻮٹ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ان اﺷﯿﺎء ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ روزے دار ﮐﺎ روزہ ﺗﯿﻦ ﺷﺮﻃﻮں ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﯿﮟ ﭨﻮﭨﺘﺎ ۔
اول :
ﯾﮧ ﮐﮧ وہ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ اﮔﺮ اﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ روزہ ﻧﯿﮟ ﭨﻮﭨﮯ ﮔﺎ ۔
ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
) ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﮭﻮل ﭼﻮک ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اس ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﮔﻨﺎہ ﻧﯿﮟ اﻟﺒﺘﮧ ﮔﻨﺎہ وہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻢ ارادہ دل ﺳﮯ
ﮐﺮو ( اﻻﺣﺰاب 5 /
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) اے ﮨﻤﺎرے رب ﮨﻢ ﺳﮯ ﺑﮭﻮل اور ﺧﻄﺎ ﭘﺮ ﻣﻮاﺧﺬہ ﻧﮧ ﮐﺮﻧﺎ ( اﻟﺒﻘﺮہ 286 /
ﺗﻮ اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ) ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﺮ دﯾﺎ (
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اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﺑﮭ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ :
) ﻣﯿﺮی اﻣﺖ ﺳﮯ ﺧﻄﺎء اور ﻧﺴﯿﺎن ﺑﮭﻮل ﭼﻮک اﭨﮭﺎ ﻟ ﮔﺌ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﭘﺮ ﺟﺒﺮ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ (
ﻟﮭﺬا ﺟﺎﻞ ﺧﻄﺎء وار ﮨﮯ اﮔﺮ وہ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﯾﮧ ﮐﺎم ﻧﮧ ﮐﺮﺗﺎ اﮔﺮ اس ﻧﮯ روزہ ﺗﻮڑﻧﮯ واﻻ ﮐﻮﺋ ﮐﺎم ﺟﺎﻟﺖ
ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ذﻣﮧ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ اس ﮐﺎ روزہ ﻣﻤﻞ اور ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﭼﺎﮨﮯ وہ وﻗﺖ ﺳﮯ ﯾﺎ ﺣﻢ ﺳﮯ
ﺟﺎﻞ ﮨﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ۔
ﺣﻢ ﺳﮯ ﺟﺎﻟﺖ ﮐ ﻣﺜﺎل  :ﯾﮧ ﮐﮧ وہ اس ﮔﻤﺎن ﺳﮯ روزہ ﺗﻮڑﻧﮯ واﻟ ﮐﻮﺋ ﭼﯿﺰ ﮐﮭﺎ ﻟﮯ ﮐﮧ اس ﺳﮯ روزہ ﻧﯿﮟ ﭨﻮﭨﺘﺎ
ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﮐﺴ ﮐﺎ ﯾﮧ ﺧﯿﺎل ﮨﻮ ﮐﮧ ﺳﻨ ﻟﻮاﻧﺎ روزے ﮐﻮ ﻧﯿﮟ ﺗﻮڑﺗﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ ﯾﮧ ﮐﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ آپ ﮐﺎ روزہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ
اور آپ ﭘﺮ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ۔
اﺳ ﻃﺮح وہ اﻣﻮر ﺟﻮ ﮐﮧ آدﻣ ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ان ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﺣﺮج ﻧﯿﮟ اور ﻧﮧ ﮨ ان ﺳﮯ
اس ﮐﺎ روزہ ﮨ ﭨﻮﭨﮯ ﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ۔
اور ﺧﻼﺻﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن ﮐﺎ روزہ ﺗﯿﻦ ﺷﺮوط ﮐﮯ ﺳﺎﭨﮫ ﭨﻮﭨﺘﺎ ﮨﮯ ۔
 -1ﯾﮧ ﮐﮧ اﺳﮯ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮ ۔
 -2ﯾﮧ ﮐﮧ اﺳﮯ ﯾﺎد ﮨﻮ ﺑﮭﻮل ﮐﺮ ﻧﯿﮟ ۔
 -3ﯾﮧ ﮐﮧ اس ﮐﮯ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ۔
واﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ .
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