سحری میں روزہ بندکرنے کے بعد کھانے کا حکم
سو لل ل
ا َ ْل َح ْمد ل ہ ل
للا
ص ٰلوۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّٰل َوال َّ
س ََل ُم َ
مفتیان شرع م لتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ل
میں نے سحری کی اور روزہ بند کرنے کی دعاپڑھ لی ابھی سحری کا ٹائم ختم ہونے
میں ایک گھنٹہ رہتا تھا تو میں سحری کے ٹائم کے دوران پھر کھالیا تو ایسا کرناکیسا؟
سائل :ایک بھائی (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
ون ال َم لل ل
ا َ ْل َج َو ُ
ی ال ُّن ْو َر َوال َّ
اب لب َع ل
ک َ
الو َّھاب اَللہ ُھ َّم اجْ َع ْل لل َ
سحری کے وقت کے اندر اندر جتنی بار چاہیں کھا سکتے ہیں اگرچہ ہربار کھانے کے
بعد روزہ بندکرنے کی دعاپڑھ لی ہوکیونکہ فجرکے ٹائم شروع ہونے قبل تک کھانے
ٓ
پینے کا
جواز َ ّٰقرا َن َ َ َّ َ َ
ثابت َ ۡہے ُ ۔ ۡ َ ْ َ ُ َ ْ َ ۡ ۡ َ ْ َ َ ْ
سے ُ ُ ْ
َ ُ ُ ۡ َ َْ
َ
ْ
ُ
ۡ
وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط اۡلبیض ِمن الخی ِط اۡلسو ِد ِمن الفج ِراور کھاؤ اور پیؤ

یہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہوجائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے فجر سے۔
(البقرہ)۱۲۸:
اور دعا پڑھنا اصل میں روزے بندکرنے کی نیت کرنا ہے اور فقہاء نے فرمایا کہ رات
کو بندکرنے کی نیت کرچکا ہوپھر بھی اس کے بعد سحری کے ٹائم میں کھا پی سکتا
ہے۔
جیساکہ بہارشریعت میں ہے؛رات میں نیّت کی پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا،
تو نیّت جاتی نہ رہی وہی پہلی کافی ہے پھر سے نیّت کرنا ضرور نہیں۔
(بہارشریعت ج ۱حصہ  ۵ص )۹۶۹
سلَّم
للا تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
ّٰللا تَ َع ٰالی َ
س ْولُ ُہ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی لہ َو ٰا لل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
صلَّی ہ ُ
َو ُ
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قادری

QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say
regarding the following matter: I recited the dua for closing the fast, however
there was still one hour remaining for sehri to end, and I ate something again;
how is it to do this?
Questioner: A brother from England

ANSWER:
بسم للا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
الجواب لب َع ل
َ ون ال َمللکل
It is fine to eat as many times as you wish within the time of sehri, even if you recited
the dua for closing the fast after each time, because the permissibility of eating
before the time of fajr starting is established from the Quran:
ُ اش َرب ُۡوا َحتہى یَت َ َبیَّنَ لَـ ُك ُم ۡالخ َۡـی
ۡ َو ُكلُ ۡوا َو
َۡ ط
ض مل نَ ۡالخ َۡـیطل ۡاالَسۡ َو لد مل نَ ۡالف َۡج لر
ُ َاال ۡبی
‘And eat and drink until the white thread becometh distinct to you from the black
thread of the dawn.’
[Surah al-Baqarah, Verse 187]
In addition, reciting the dua is in reality making intention to close the fast. Also, the
jurists have stated that if one had made the intention for closing the fast in the night,
even then it is fine for him to consume food and drink within the sehri time.
Just as it is stated in Bahar-e-Shariat,
‘If he made an intention in the night, and then later on, in the same night, he ate and
drank, the intention does not become invalid, rather, the initial intention is sufficient; it
is not necessary to make an intention again.’
[Bahar-e-Shariat, vol. 1, part 5, pg. 969]
وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم
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