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  بسم اهللا الرAن الرحم

 Eمفسدات صيام يع Eمفسدات صيام يع Eمفسدات صيام يع Eيںيںيںيںروزہ توڑنے وا� ��روزہ توڑنے وا� ��روزہ توڑنے وا� ��روزہ توڑنے وا� ��مفسدات صيام يع        

  :� سات ��يں ہIروزہ فاسد كرنے وا 

جـب ،Nاع X مطلب عضوخاص كو0مUہ مI داخل كرنا ہے  ) :ہمبسN )OPاع-۱
eھراdـراس نـے رمـضان ،بھى روزہ دارہمبسOP كرے \ اس X روزہ فاسد ہوجائے \

كے دن مN Iاع كيا ہے اوروزہ اس eرواجب تھا تواس eرhفـارہ مغلظـہ واجـب ہـے 
آزاد ) غـالم(كفارہ مغلظہ يہ ہے كہ وہ ايd mـردن ،ے اسلئے كہ اسk فعل بہت برا ہ،

اdراسr بھـى طاقـت نـہ ہـو ،اdرغالم نہ ملے تومسلسل دوماہ X روزہ رhھے ،كرے 
روزہ اس eرواجب نہـI ہـے ) رمضان مI(اوراdر،توساٹھ مسكينوں كوhھانا كھالئے 

س eـر{ف َمثال مسافرجوروزہ z حالت مI اEe بيوO سے ہم بسOP كرyتا ہے تـوا
  -قضا واجب ہے اس eرhفارہ نہI ہے

اdربـوس وhنـارhرنے ،ياك� اور��hے ذريعہ مE نكا<ا،يا بوس وhنار ، مبا0ت -۲
  –سے مE نہI نكل� ہے تواس eرhوي ��نہI ہے 

منـہ ) كھانا يا eا�(خواہ وہ ،يعe Eيٹ كے اندرhھانا يا eا� كوeہن�انا   كھانا اورeينا -۳
ا� طرح كھا� جـانے وا� يـا � جـانے وا� ،سے ہويا ناک كے راستہ سے كے راستہ 

  –) تمام صورتوں مI روزہ ٹوٹ جائے \(��z نوعيت ك�ہ بھى ہو
جـائزنہI ہـے كـہ وہ ) دھو� yنا( ن�روزہ دارhے �ے اسطورeر�ور�دھواں سون�ھنا

ہـوتے ) م يا جـسمجر(اسلئے كہ دھواں كے اندراجزاء،اسكے eيٹ كے اندرeہن� جائے
 Iہ)Iہـن� جـاتے ہـe mيٹ تe رسون�ھا جائے توناک كے راستہ سےdا�تـہ ، ) جنكوا

  –كے سون�ھنے مI كوي حرج نہI ہے )عطر(خوشبو
۴- Eينے كے ہم معe ھانے ياhا�كـشن ، ہو) قائم مقام(جو X رطاقـتeمثـال كـے طور

ا�تــہ وہ ا�كــشن ،ے جوhھــانے اورeيــنے X Xم كرتــا اوراس ســے بــے نيازhرديتــا ہــ
X Xم نہI كرتا ہے اس سے روزہ نہI ٹوٹتا ہے �ـاہے وہ رگ كـے ) غذا(جوخوراک 

  -راستہ سے yا جائے يا eٹھوں كے اندرلUيا جائے



 ٤

اورا� eرقياس كرتے ہوئے فصد اورا� كے مثـل ،سين¥ كے ذريعہ خون نكا<ا -۵
 جسم eرسين¥ كـے ماننـد دي�ر��وں كے ذريعہ خون نكا<ا بھى ہے جوانسان كے

Iاثراندازہو§ ہ، Iا�تہ ٹيسٹ وغ©ہ كے �ے تھوڑا سا خـون نكـا<ے سـے روزہ نہـ
اسلئے كہ اسكے اثرسے جسم اتنا كمزورنہI ہوتا ہے جتناكہ سـين¥ كـے ،ٹوٹتا ہے 

  –اثرسے ہوتا ہے 
 يعE معدہ مـI جو�hـھ كھانـا اورeـا� ہـے اسـے،قے كرنا ) جان بوجھ كرَ(ا قصد-۶

  –باہرنكال دينا 
  –حيض اورنفاس X خون آنا  -۷

مذكورہ باال مفسدات سے روزہ دار� روزہ ا� وقـت ٹـوٹے \ جـب اسـكے انـدرت$ 
Iا� جائe 0ائط:  

  -حاصل ہو)واقفيت( اسے حكم اوروقت X علم ::::eہ° 0طeہ° 0طeہ° 0طeہ° 0ط
  - اسr يادداشت با² ہو::::دو±O 0طدو±O 0طدو±O 0طدو±O 0ط
  -وہ خود ´تارہو  ::::تيO³ 0طتيO³ 0طتيO³ 0طتيO³ 0ط

يہ dمان كرتے ہوئے سين¥ ل�وا� كہ سـين¥ ل�ـوانے سـے روزہ نہـI  اسنے اdرلہذا
 اوراهللا تعا� ،اسلئے كہ اسے حكم X علم نہI ہے، ےہٹوٹتا ہےتواسk روزہ صحيح 

  ) ولكن ما تعمدت قلوبكمہوليس عليكم جناح فيما أخطأتم ب(  :X فرمان ہے 
ا�تہ dناہ وہ ہـے ، ول �وک مI جو�hھ ہوجائے اسمI تم eرhوي dناہ نہIتم سے بھ"

  )۵:االحزاب "( ارادہ كروجسk تم دل سے 
  ) ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا(۰: اوراهللا تعا� نے ارشاد فرمايا

  )۲۸۶:ةا�قر" (اdرہم بھول dئے ہوں يا خطا z ہوتوہمI نہ eكڑنا! اے ہمارے رب"
  –" مI نے اسے قبول فرماyا: هللا تعا� نے كہااس eرا

اورصحيح$ مI عدO بن حاتم رÀ اهللا عنہ سے مروO ہے كہ انہوں نـے دورسـياں 
اي�X m اوردو±O سفيد اeنے تكيہ كے ني�ے رhھ لI اورhھانا 0وع كرديـا اوران 

جب ان دونـوں مـI سـے ايـm دو±ے سـے ،دونوں رسيوں z طرف ديكھتے رہے 
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 :يہ dمان كرتے ہوئے كـہ اهللا تعـا� X فرمـان،روباہرہوÂd توhھانے سے رک dئےظاہ
  )ح� يتب$ لكم اÃيط األبيض من اÃيط األسود(
  )۱۸۷:ة ا�قر–  ( يہاں تm كہ سفيد دھاdہ سياہ دھاdہ سے ظاہرہوجائے 

  –X يہى معE ومفہوم ہے 
 Âd Oاطالع د rص° اهللا عليہ وسلم كواس Åھرنe ،آپ ص° اهللا عليہ وسـلم نـے تو 

 -))z سـفيدO اوررات z تـاريكى ہـے ) صـبح(اس سے مـراد دن : ((ان سے فرمايا 
  - اوران كوروزہ لوٹانےX حكم نہI ديا 

يا يہ كہ سورج ،ا� طرح اdريہ dمان كرتے ہوئے كھالےكہ فجرطلوع نہI ہوي ہے 
kمان كـے خـالف ��ظاہرہوتواسـd ھراسكےe يا ہےdروزہ صـحيح ہـے غروب ہو 

  -اسلئے كہ اسےوقت X علم نہI ہے،
  :اورصحيح �ارO مI حÈت اسماء رÀ اهللا عنہما سے مروO ہے وہ كہ� ہI كہ 

eھرسورج ،نÅ ص° اهللا عليہ وسلم كے زمانہ مI ايm ابرآلود دن مI ہم نے افطارhرyا
قـضا X حكـم نہـI اورنÅ ص° اهللا عليہ وسلم نے لوdوں كو(-ہوdيا) ظاہر(_طلوع

  -)ديا
سلئے كہ  –اdرقضا كرنا واجب ہوتا تونÅ ص° اهللا عليہ وسلم اسے Éوربيان كرتے 

اهللا تعا� نے آپ كے ذريعہ دين كومكمـل كرديـا اوراdـرآپ اسـے بيـان كـيے ہـوتے 
اسلئے كہ اهللا تعـا� نـے ديـن z ،توصحابہ كرام رÀ اهللا عنہم اسے Éورنقل كرتے 

z ہے ذمہ دحفاظت � Oاس ،ار Iكيا تـوہم Iلہذا جب صحابہ كرام نے اسے نقل نہ
 اوراسلئے بھـى كـہ اسـr اہميـت كـے eـيش –سے معلوم ہواكہ وہ واجب نہI ہے 

 Iائے جاتے ہـeرeلہـذااس سـے غفلـت ،نظراسكے نقل كرنے كے اسباب مكمل طور
  -برتنا Ëكن نہI ہے

اورhھا � لے تـواس سـے روزہ نہـI ن�اdروہ بھول جائےكہ وہ روزہ z حالت مI ہے 
  :اسلئے كہ نÅ ص° اهللا عليہ وسلم X فرمان ہے ، ٹوٹے \

جس شخص نے روزہ z حالت مـI بھـول كرhھـا� yـا تواسـے اeنـا روزہ eوراكرنـا "
  )صحيح �ارO وصحيح مسلم"(-،،كيونكہ اهللا تعا� نے اسے كھاليا eاليا ہے ،�اہئے
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ياÏ كرتے وقت eا� اسكے eيٹ مI ،ے eرÎبورhيا جائے ا� طرح اdرروزہ دارhوhھان
يا وہ اEe آنكھ مI دواX قطرہ ٹـkÐئے اروقطـرہ اسـكے eيـٹ مـe Iہـن� ،�الجائے 

توان تمام صـورتوں مـI اسـk روزہ ،يا خواب مI اس سے مX E نزول ہوجائے،جائے
وقـوع ) ارO طورeرغ©اختي(اسلئے يہ ��يں بغ©اسكےاختياروارادہ كے . ،صحيح ہے 

Iذيرہوي ہe-  
بلكہ روزہ داراورغ©روزہ دارہرايm ،ا� طرح مسواک كرنے سے روزہ نہI ٹوٹتا ہے 
�اہے وہ دن كے ابتدا� حصہ مI ہو كے �ے ك� بھى وقت مسواک كرنا سنت ہے 

  -يا اسكے آخرO حصہ مI ہو
ہ اeنےآپ سـے dـرÓ ن�روزہ دارhيلئے ايسے وسائل X اختيارhرنا جائزہے جس سے و

  :اسلئے كہ ،مثال eا� سے ٹھنڈک حاصل كرنا وغ©ہ،اورeياس z شدت كوhم كرسكے 
 نÅ ص° اهللا عليہ وسلم روزہ z حالت مe Iياس z شدت كيوجہ سے اeنے ±eرeا� "

  -،،ڈاÕے تھے 
 اeـنے اسـےا� طرح ابن عمررÀ اهللا عنہما نے روزہ z حالت مI ايm ك×اترhرhے

  -eرڈال yااو
، درحقيقت يہ اس آسا� كے مظاہرہI جسkاهللا تعا� ہمـارے سـاتھ ارادہ رhھتـا ہـے

 اورشكرواحـسان ا� كـے �ـے فاوراهللا z نعمت اوراسr آسا� eرہرقـسم z تعريـ
  -ہے

  
  
  


