 ‐ 23423اﮔﺮ ﮐﺴ ﮐﻮ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﮭﻮل ﮐﺮ ﮐﮭﺎﺗﺎ دﯾﮭﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ اﻧﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
ﺳﻮال

ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﮐﺴ ﮐﻮ ﺑﮭﻮل ﮐﺮ ﮐﮭﺎﺗﺎ ﭘﯿﺘﺎ دﯾﮭﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﺿﺮوری ﻧﯿﮟ ﮐﮧ اﺳﮯ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ ﮐﮭﻼﯾﺎ اور ﭘﻼﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ آﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ﺟﻮ ﮐﻮﺋ ﺑﮭ ﮐﺴ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ دن ﮐﮯ وﻗﺖ ﮐﮭﺎﺗﺎ ﭘﯿﺘﺎ ﯾﺎ ﮐﺴ اﯾﺴ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﮐﺮﺗﺎ دﯾﮭﮯ ﺟﻮ روزے ﺗﻮڑﻧﮯ
واﻟ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ اس ﺳﮯ روﮐﻨﺎ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ رﻣﻀﺎن ﻣﯿﮟ دن ﮐﮯ وﻗﺖ ان ﮐﺎ اﻇﺎر ﻣﻨﺮ ﮨﮯ ﭼﺎﮨﮯ وہ ﺷﺨﺺ
اس ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺬور ﮨ ﮐﯿﻮں ﻧﮧ ﮨﻮ ۔
ﺗﺎ ﮐﮧ ﻟﻮگ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ روزہ ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮐﺮدہ اﺷﯿﺎء ﮐﻮ ﺑﮭﻮل ﮐﺎ ﺑﺎﻧﮧ ﮐﺮ ﮐﮯ اس ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺟﺮات ﻧﮧ
ﮐﺮﯾﮟ اور اﮔﺮ اس ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اﭘﻨﮯ اس دﻋﻮی ﻣﯿﮟ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺑﮭﻮل ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋ ﻗﻀﺎ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
) ﺟﺲ ﻧﮯ روزے ﮐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﻮل ﮐﺮ ﮐﮭﺎ ﭘ ﻟﯿﺎ اﺳﮯ ﭼﺎﮨﮱ ﮐﮧ وہ روزہ ﻣﻤﻞ ﮐﺮے ﮐﯿﻮﻧﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اﺳﮯ
ﮐﮭﻼﯾﺎ ﭘﻼﯾﺎ ﮨﮯ (
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اور ﻣﺴﻠﻢ رﺣﻤﻤﺎ اﻟﮧ ﮐﺎ اس ﺣﺪﯾﺚ ﮐ ﺻﺤﺖ ﭘﺮ اﺗﻔﺎق ﮨﮯ ۔
اور اﯾﺴﮯ ﮨ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﮭ ان ﻣﻘﯿﻢ ﺣﻀﺮات ﮐﮯ ﭘﺎس روزہ ﺗﻮڑﻧﮯ واﻟ اﺷﯿﺎء ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﺘﺎ ﺟﻨﯿﮟ اس ﮐﮯ
ﺣﺎل ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ ﺑﻠﮧ اﺳﮯ ﭼﺎﮨﮱ ﮐﮧ وہ ﭼﮭﭗ ﮐﺮ ان ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮے ﺗﺎﮐﮧ اﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﺮام ﮐﺮدہ اﺷﯿﺎء
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺗﻤﺖ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﻧﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ دوﺳﺮے ﺑﺪی اس ﮐ ﺟﺮات ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ۔
اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﮐﻔﺎر ﮐﻮ ﺑﮭ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﭘﯿﻨﮯ وﻏﯿﺮہ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﺎ ﮐﮧ اس ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺘ
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اور ﮐﺎﻠ ﮐﺎ ﺳﺪﺑﺎب ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮯ ۔
اور اس ﻟﮱ ﺑﮭ ﮐﮧ ان ﮐﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اﭘﻨﮯ وﻃﻦ دﯾﻦ ﮐﮯ ﺷﻌﺎر ﮐﺎ اﻇﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮨﮯ ۔
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﯾﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ۔.
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