
 قضائے رمضان کا روزہ توڑنے پر کفارہ نہیں ہے؟
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 
کہ زید نے رمضان میں کچھ روزے چھوڑ دئیے تھے جس کی وہ قضا کر رہا تھا 

دوپہر کو کھانے کی دعوت دی تو اگر زید  ایک دن  اس کے دوست اس کو 
 رمضان کی قضا کا روزہ توڑبیٹھا ہوتو اس پر کفارہ تو نہیں ؟

 
 :یوسف فرام انڈیاسائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بَِعوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

ادائے رمضان کے عالوہ کسی قسم کاروزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا 

اگرچہ قضائے رمضان کا روزہ ہی ہو البتہ قضا ضرور واجب ہوگی یعنی ایک 

 روزہ قضا کے طور پر رکھنا ہوگا۔ جیسا کہ درمختار مع ردالمحتار میں ہے 

فَاَدِة نَْفيِ اْلَكفَّاَرِة بِِإْفَساِد قََضاِء َرَمَضانَ َوقَيََّد  (أَْفَسَد َغْيَر َصْوِم َرَمَضاَن أََداء  ) ََل  بِِه ِِلِ

ا بِِإْفَساِدهِ   "ِلنَْفيِ اْلقََضاِء أَْيض 

ادائے رمضان کے عالوہ روزہ توڑنے سے قضا واجب ہوگی ادا کی قید سے اس 

بات کا افادہ ہوتا ہے کہ قضائے رمضان کا روزہ توڑنے سے بھی کفارہ نہیں ہوگا 

 مگر قضاکی نفی نہیں ہے یعنی قضا ضرور واجب ہوگی۔
 (۴۳۹۔  ۴۳۱، ص۳)''الدرالمختار مع ردالمحتار کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما ال یفسدہ، ج

ادائے رمضان کے عالوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا، بہارشریعت میں ہے کہ 

ان سب صورتوں میں صرف قضا الزم ہے،  ۔۔۔اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو

 ۔کفارہ نہیں

 (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ989 ص 5حصہ  1)بہار شریعت ج

َوَجلَّ  َوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم  ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ
 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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IS THERE AN EXPIATION FOR BREAKING A MAKE-UP FAST? 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state 

regarding the following issue: Zaid missed some Fasts during the month of 

Ramadan, for which he was compensating (doing qada). One day, his 

friend invited him for some lunch, if he broke the fast which he was 

compensating from Ramadan, does he have to give expiation (a kaffarah)? 

Questioner: Yusuf from India 

ANSWER: 

 رحمن الرحیمبسم ہللا ال
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

It is not necessary to give kaffarah for invalidating any fast except the fast which 

was broken in Ramadan, even if he invalidated the fast kept to make up the 

missed fast of Ramadan. However, making up for the fast is necessary that 

means one fast will have to be kept as is mentioned in Dur e Mukhtar ma'a Rad 

ul Muhtar: 

فَاَدِة َنْفيِ اْلَكفَّاَرِة بِِإْفَساِد قََضاِء َرَمضَ  ( َوقَيََّد بِِه ِِلِ ا بِِإْفَساِدِه"")أَْفَسَد َغْيَر َصْوِم َرَمَضاَن أََداء   اَن ََل ِلنَْفيِ اْلقََضاِء أَْيض 

Breaking a fast other than those of the adā of [the current] Ramadan makes qada 

wājib. By  the condition of current, one comes to know that even by breaking a 

qada fast of Ramadan, kaffārah will not be wājib, but this does not mean that 

there is negation of qadā, meaning one will still have to keep the qadā fast to 

make up for the broken one. 

[Dur e Mukhtar ma'a Rad ul Muhtar, Book of Fasting, vol.3] 

It is mentioned in Bahare Shari'at: 

A person broke a fast outside of Ramadan even if it was a fast kept to make up a 

missed fast in Ramadan, in all of the aforementioned cases, qada is only 

necessary, not kaffarah. 

[Bahare Shari'at, part 1, p989] 

                                                                    وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری                                                                       

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haroon Raza 



 


