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اگص دوران رمضان ايعے ميم اك ظفص نصے جط اك ٌطيع خمخيف ہو حو
وہ روزے نط طصح ركھے ؟

احلٍس ہلل:
اگص معيٍان ػزؽ رمضان املتارك نے دوران نىس ايعے ميم اك ظفص نصے

جو اس نے ميم ظے رمضان رشوع ہوُے ٌںي آگے يا پيچھے ہو اور وہ اس

ميم ٌںي غيس حم رہے حو وہ نط ميم نے ظاحن غيس ٌِائے اگ ؟
احلٍس ہلل:

" جب آدىم نىس ايم ميم ظے دورسے ميم اك ظفص نصے اور ان اك ٌطيع

خمخيف ہو حو اؾول اور كاغسہ يہ ہے نہ وہ روزہ ركھِے اور غيس ٌِاُے ٌںي اس

ميم نے ٌطاةق غٍو نصے اگ جہاں وہ رمضان املتارك رشوع ہوُے نے وكج

حھا ،يلكَ اگص اُخيط ظے كً ايام ہوحے ہوں حو اس نے يلے اُخيط دن پورے
نصُا رضورى ہںي ،نيوُكہ كٍصى ٌہيِہ اُخيط يوم ظے كً اك ُہںي ہوحا .

يہ كاغسہ اور اؾول ُىب نصیً ؾىل اہلل غييہ وظيً نے درج ذيو فصٌان ظے ارش

نيا گيا ہے :
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"جب حً اظے ( چاُس نو ) ديكھو حو روزہ ركھو ،اور جب اظے ديكھو حو غيس
ٌِاؤ "
اور رظول نصیً ؾىل اہلل غييہ وظيً اك فصٌان ہے :
"ٌہيِہ اُخيط دن اك ہوحا ہے ،چِاچنہ حً چاُس ديكھے ةغري روزہ ُہ ركھو اور

چاُس ديكن نص ہى غيس ٌِاؤ "

اور خسيد نصیب ٌںي ہے نہ ام فضو رىض اہلل حػاىل غِہا ُے اُہںي ٌػاویہ رىض
اہلل حػاىل نے پاس ػام ةھيجا حو اُہوں ُے واپط آكص اةَ غتاس رىض اہلل حػاىل
غِہٍا نو ةخايا نہ لوگوں ُے ُميکِ ػام ٌںي دمػہ ىك رات رمضان اك چاُس ديكھا
حھا ،حو اةَ غتاس رىض اہلل حػاىل غِہٍا نہِے ىگے :

يلكَ ہً ُے ہفخہ ىك رات چاُس ديكھا ہے ،اس يلے ہً حو حيط روزے مهٍو

نصیِگے ،يا پھص چاُس ديكن ىںي (غيس ٌِائںي گے)

حو نصیب نہخے ہںي :نيا آپ ٌػاویہ رىض اہلل حػاىل غِہا ىك رؤیج پص نفائج ُہںي
نصیِگے ؟
حو اةَ غتاس رىض اہلل حػاىل غِہٍا ُے جواب ٌںي نہاُ :ہںي ،ہٍںي رظول نصیً
ؾىل اہلل غييہ وظيً ُے ايعا ہى خكً ديا ہے "
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اس كاغسہ اور اؾول ىك وضاخج نے يلے آپ نے يلے ہً چِس ايم ٌراىںي پيغ
نصحے ہںي :
پہىل ٌرال :
ايم ػزؽ احوار نے روز رمضان رشوع ہوُے واىے ميم ظے ايعے ميم گيا

جہاں رمضان ہفخہ نے دن رشوع ہوا ،اور اُہوں ُے اُخيط روزوں نے ةػس احوار
نے دن غيس اىفطص ٌِاىئ حو يہ ػزؽ ان نے ظاحن غيس ٌِائےاگ اور ايم روزہ ىك

كضاء نصےاگ .
دورسا ٌرال :

ايم ػزؽ ايعے ميم ظے جہاں احوار نے روز رمضان رشوع ہوا ايعے ميم
گيا جہاں ظوموار نے دن رمضان املتارك ىك اةخسا ہوىئ اور اُہوں ُے حيط روزے

ركن نص ةسھ نے روز غيس ٌِاىئ ،حو يہ ػزؽ ان نے ظاحن ہى روزے ركھےاگ

چاہے حيط روزوں ظے زیادہ ہى نيوں ُہ ہوجائںي ،نيوُكہ وہ ايىس جگہ ہے

جہاں اةھى چاُس ُظص ُہںي آيا ،اس يلے اس نے يلے غيس ٌِاُا جائض ُہںي .

اور اس نے مؼاةہ يہ ةھى ہے نہ اگص وہ روزہ ىك خاىج ٌںي نىس ايعے ميم ظے

ظفص نصے جہاں ظورج چن جبے غصو ب ہوحا ہے ،اور جط ميم اور غالكے ٌںي
گيا وہاں ظورج ظات جبے غصوب ہوحا ہے ،حو وہ ظات جبے ظورج غصوب ہوُے

ظے كتو روزہ افطار ُہںي نص ظهخا ،نيوُكہ اہلل ظتداُہ وحػاىل اك فصٌان ہے :
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‘‘ پھص حً رات حم روزہ مهٍو نصو ،اور جب معجسوں ٌںي اغخاكف ىك خاىج
ٌںي ہو حو ةيویوں ظے ٌتارشت ُہ نصو ،يہ اہلل حػاىل ىك خسيں ہںي چِاچنہ حً ان
نے كصیب ةھى ُہ جاؤ اىس طصح اہلل حػاىل اپىن آيات لوگوں نے يلے ةيان نصحا

ہے حا نہ وہ حلوى ارخيار نصے’’ .
حيرسى ٌرال :

ايم ػزؽ احوار نے دن رمضان املتارك اك پہال روزہ ركن نص نىس دورسے

ميم چال گيا جہاں نے لوگوں ُے پہال روزہ ظوموار نے دن ركھا اور اُخيط
روزے ركن نصٌِلگ نے روز غيس اىفطص ٌِاىئ حو يہ ػزؽ ان نے ظاحن غيس

ٌِائےاگ ،حو اس طصح ان نے ظاحن اس نے اُخيط روزے ہوُگے يلكَ اس اك

اپِے حيط يوم نے روزے .
چوحھى ٌرال :

ايم ػزؽ ايعے ميم ظے جہاں نے لوگوں ُے احوار نو پہال روزہ ركھا اور

حيط روزے مهٍو نص نے ٌِلگ نے دن غيس ٌِاىئ نىس ايعے ميم گيا جہاں
نے افصاد ُے احوار نے دن پہال روزہ ركھا اور اُخيط روزے مهٍو نص نے

ظوموار نے دن غيس ٌِاىئ ،حو يہ ػزؽ ةھى ان نے ظاحن ہى غيس ٌِائےاگ اوراس
نے ذٌہ ايم روزہ ىك كضاء الزم ُہںي؛ نيوُكہ اس ُے اُخيط دن پورے نص يلے

ہںي .
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پہىل ٌرال ٌںي روزہ ُہ ركھِے اور غيس نصُے ىك ديلو يہ ہے نہ :چاُس ُظص آ گيا
ہے ،اور رظول نصیً ؾىل اہلل غييہ وظيً اك فصٌان ہے :
"جب حً اظے ( چاُس نو ) ديكھو حو غيس ٌِا لو "
اور ايم دن نے روزہ ىك كضاء ىك ديلو يہ ہے نہ رظول نصیً ؾىل اہلل غييہ وظيً

ُے فصٌايا :

" ٌہيِہ اُخيط دن اك ةھى ہوحا ہے "
اس يلے اُخيط دن ظے ٌہيِہ كً ہوُا ممكَ ہى ُہںي .
اور دورسى ٌرال ٌںي حيط روزے ركھِے نے ةاوجود روزہ حصك ُہ نصُے ةيهہ

روزہ ركھِے نے وجوب ىك ديلو يہ ہے نہ ُىب نصیً ؾىل اہلل غييہ وظيً ُے

فصٌايا ہے :

" جب حً چاُس ديكھو حو غيس اىفطص ٌِاؤ"
چِاچنہ رظول نصیً ؾىل اہلل غييہ وظيً ُے غيس اىفطص ٌِاُے نو رؤیج نے ظاحن

ٌػيق نيا ہے ،اور چاُس ُظص ُہںي آيا ،حو اس جگہ اور غالكے ٌںي يہ دن رمضان
املتارك اك ہى دن ػٍار ہواگ ،اس يلے روزہ حصك نصُا خالل ُہںي .

حيرسى اور چوحھى ٌرال اك خكً واضح ہے .
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اس معئيہ ٌںي دالئو نے ظاحن ہٍارے يلے حو يہى نچن ظاہص ہوا ہے ،جو نہ
ٌطيع جات خمخيف ہوُے ٌںي خكً ةھى خمخيف ہوُے ٌںي راجح كول پص ٌتىن

ہے ،اور يہ نہِا نہ اس ظے خكً خمخيف ُہںي ہوحا اور جب ةھى نىس جگہ

چاُس ىك رشىع رؤیج ذاةج ہو جائے ظب لوگوں پص روزہ ركھِا ،يا غيس اىفطص

ٌِاُا الزم ہو جاىت ہے ،حو پھص چاُس نے ذاةج ہوُے پص خكً جارى ہوحا ہے،

يلكَ وہ رسى طور پص روزہ ركھے يا ُہ ركھے ،حا نہ دماغج ىك خماىفج ُہ ہو "
اُخہى .
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