 ‐ 225093ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐ ﻧﯿﺖ ﮐ ﻟﯿﻦ روزہ ﻧﯿﮟ رﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎ  ،ﺗﻮ اب اس روزے ﮐ
ﻓﻀﯿﻠﺖ اور اﺟﺮ ﮐﯿﺴﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ؟
ﺳﻮال

ﻣﯿﺮا ﺳﻮال ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﮯ دن ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ ،ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﻣﺤﺮم ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻦ دن ﮐﮯ روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐ ﻧﯿﺖ ﮐ ، ﻟﯿﻦ دﺳﻮﯾﮟ دن
ﻏﻠﻄ ﺳﮯ ﻣﯿﮟ روزہ ﻧﮧ رﮐﮫ ﺳﺎ ،اب ﻣﯿﮟ ﮔﯿﺎرہ ﻣﺤﺮم ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻮں ﮔﺎ ،ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﮧ ﻣﯿﺮا ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ روزہ
ﺷﻤﺎر ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ ،ﻟﯿﻦ ﻣﯿﺮی ﯾﮧ ﺗﻤﻨﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺠﮭﮯ ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﮯ روزے ﮐﺎ ﺛﻮاب ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﯿﺮے اﯾ ﺳﺎل ﮐﮯ
ﮔﻨﺎہ ﻣﻌﺎف ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ،ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﯾﮧ اﺟﺮ ﮐﺴ ﻃﺮح ﺳﮯ ﻟﮯ ﺳﺘﺎ ﮨﻮں؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اول:
ﻓﻘﺎﺋﮯ ﮐﺮام ﮐ اﯾ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮯ ﻋﺎﺷﻮراء اور اس ﺳﮯ اﯾ دن ﭘﻠﮯ اور اﯾ دن ﺑﻌﺪ روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻗﺮار دﯾﺎ
ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮧ اس اﻧﺪاز ﺳﮯ ﺗﯿﻦ روزے رﮐﮭﻨﮯ ﮐﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ اﻋﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎر ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ:
"ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺗﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﯿﮟ:
ﺳﺐ ﺳﮯ اﻋﻠ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ :ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ اﯾ دن ﭘﻠﮯ اور اﯾ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ روزہ رﮐﮭﺎ
ﺟﺎﺋﮯ۔
دوﺳﺮا ﻣﺮﺗﺒﮧ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ 9 :اور  10ﻣﺤﺮم ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﯿﮟ ،اﮐﺜﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﯾ ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﮨﮯ۔
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ :ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺻﺮف  10ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔" اﻧﺘ
"زاد اﻟﻤﻌﺎد" )(76/ 2
ﻣﺰﯾﺪ ﮐﯿﻠﯿﮯ آپ ﺳﻮال ﻧﻤﺒﺮ (128423) :ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
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دوم:
ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﭘﺨﺘﮧ ﻋﺰم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ روزہ ﻧﮧ رﮐﮫ ﭘﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐ درج ذﯾﻞ ﺻﻮرﺗﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﺘ ﯿﮟ:
‐ ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ روزہ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ ﻧﮧ رﮐﮭﮯ ،ﺗﻮ اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﮯ روزے ﮐ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﮟ ﮨﻮ ﮔ؛
ﮐﯿﻮﻧﮧ اس ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﺗﻮ روزہ رﮐﮭﺎ ﮨ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔
‐ ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐ ﻧﯿﺖ ﺗﻮ ﮐ ﺗﮭ ﻟﯿﻦ روزہ رﮐﮭﻨﺎ ﺑﮭﻮل ﮔﯿﺎ ،اﯾﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﯿﻠﯿﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ
ﮐﮧ اﺳﮯ ﺛﻮاب ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ان ﺷﺎء اﻟﮧ
‐ روزہ ﮐﺴ ﺑﯿﻤﺎری ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﭼﮭﻮڑا  ،ﻟﯿﻦ ﭘﻠﮯ اس ﮐ ﻋﺎدت ﺗﮭ ﮐﮧ ﺟﺐ ﺑﮭ ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ دن آﺗﺎ ﺗﻮ وہ اس دن
روزہ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ ،ﯾﺎ روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﻋﺰم ﺗﮭﺎ ﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری آڑے آ ﮔﺌ ﺗﻮ اس ﮐﯿﻠﯿﮯ ﺑﮭ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ ﺛﻮاب ﮐ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ؛
ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری (2996) :ﻣﯿﮟ اﺑﻮ ﻣﻮﺳ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ:
)اﮔﺮ ﮐﻮﺋ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯿﻠﯿﮯ دورانِ ﺳﻔﺮ اور ﺑﯿﻤﺎری اﺗﻨﮯ ﮨ ﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﺛﻮاب ﻟﮭﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ وہ ﺣﺎﻟﺖِ ﻗﯿﺎم اور ﺗﻨﺪرﺳﺘ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ(
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ :
"ﯾﮧ ﺣﺪﯾﺚ اس ﺑﺎت ﮐ دﻟﯿﻞ ﮨﮯ ﮐﮧ  :اس ﮐﯿﻠﯿﮯ اﺗﻨﺎ ﮨ ﺛﻮاب ﻟﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﯿﻠﯿﮯ ﺣﺎﻟﺖِ ﻗﯿﺎم اور ﺗﻨﺪرﺳﺘ ﻣﯿﮟ
ﻟﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻧﯿ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ اس ﮐ ﻧﯿﺖ ﺗﻮ ﺗﮭ ﻟﯿﻦ ﻋﺬر ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ وہ ﻧﯿ ﮐﺮ ﻧﯿﮟ ﭘﺎﯾﺎ" اﻧﺘ
"ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى" )(236/ 23
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ :
ﻣﯿﮟ ﺮ ﺳﺎل ﯾﻮم ﻋﺮﻓﮧ اور ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮں ،ﻟﯿﻦ ﮔﺰﺷﺘﮧ ﺳﺎل ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨﺎ ﺑﮭﻮل ﮔﯿﺎ ،اور ﯾﮧ ﺑﮭﻮل
ﮔﯿﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ روزہ ﻋﺎﺷﻮراء ﮐﺎ روزہ ﺗﮭﺎ ،ﺗﺎﮨﻢ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﺎ روزہ ﻣﻤﻞ ﮐﯿﺎ اور ﭘﮭﺮ ﮔﯿﺎرہ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ ﺑﮭ روزہ رﮐﮭﺎ ،ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮا
ﯾﮧ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ ﺗﮭﺎ؟
اﻧﻮں ﻧﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ:
"ﭘﻮرے ﻣﺤﺮم ﮐﮯ روزے رﮐﮭﻨﺎ اﭼﮭﺎ ﻋﻤﻞ ﮨﮯ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ ﺟﺲ ﻗﺪر ﺑﮭ آپ ﻣﺤﺮم ﻣﯿﮟ روزے رﮐﮭﯿﮟ ﯾﮧ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ اﭼﮭﺎ ﻋﻤﻞ
ﮨﮯ ،اور ﮨﻤﯿﮟ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﮐﻮ اس دن ﮐﮯ روزے ﮐﺎ ﺛﻮاب ﺑﮭ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ﺟﺲ دن ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨﺎ آپ ﺑﮭﻮل ﮔﺌﮯ؛
ﮐﯿﻮﻧﮧ آپ ﻧﮯ اس دن ﮐﺎ روزہ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﮫ ﮐﺮ ﻧﯿﮟ ﭼﮭﻮڑا ،اس ﻟﯿﮯ آپ ﮐﻮ اس ﮐﺎ اﺟﺮ ان ﺷﺎء اﻟﮧ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ،ﻧﯿﺰ آپ ﻧﮯ
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ﮔﯿﺎرہ ﻣﺤﺮم ﮐﻮ ﺑﮭ روزہ رﮐﮭﺎ ﯾﮧ آپ ﻧﮯ اﭼﮭﺎ ﮐﯿﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮧ دس ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ روزہ ﺗﻮ آپ ﺑﮭﻮﻟﻨﮯ ﮐ وﺟﮧ ﭼﮭﻮڑ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﺗﮭﮯ
اب اس ﮐﺎ اﺟﺮ ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اور ﯾﮧ اﯾﺴﮯ ﮨ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ دس ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮ آپ ﺑﯿﻤﺎر ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﭘﮭﺮ ﮔﯿﺎرہ ﮐﻮ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺳﻨﺒﮭﻠ ﺗﻮ آپ ﻧﮯ روزہ رﮐﮫ ﻟﯿﺎ" اﻧﺘ
http://www.binbaz.org.sa/mat/13711
ﻟﺬا آپ ﻧﮯ ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﺎ روزہ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻋﺬر ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﭼﮭﻮڑا ﮨﮯ ﻟﯿﻦ آپ ﮐ اس دن روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐ ﻧﯿﺖ ﺗﮭ ﺗﻮ اﻣﯿﺪ
ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﮐﻮ اس دن ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ اﺟﺮ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اور اﮔﺮ ﺑﻐﯿﺮ ﻋﺬر ﮐﮯ آپ ﻧﮯ روزہ ﭼﮭﻮڑا ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ آپ ﮐﻮ اﺟﺮ
ﻧﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ؛ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﺟﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﻋﻮض ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ ،ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﭘﺨﺘﮧ ﻧﯿﺖ ﮐﺮے
ﻟﯿﻦ ﮐﺴ ﻋﺬر ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮧ ﮐﺮ ﺳﮯ ،ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﺑﺨﺎری (4423) :ﻣﯿﮟ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ رواﯾﺖ ﮐﺮﺗﮯ
ﯿﮟ ﮐﮧ " :رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻏﺰوہ ﺗﺒﻮک ﺳﮯ واﭘﺴ ﭘﺮ ﺟﺐ ﻣﺪﯾﻨﮧ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﭘﻨﭽﮯ ﺗﻮ آپ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ
وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :ﻣﺪﯾﻨﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﻟﻮگ ﯿﮟ وہ ﭘﻮرے ﺳﻔﺮ اور ﺮ وادی ﮐﻮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ]اﺟﺮ ﻣﯿﮟ[ﺗﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ
ﺗﮭﮯ( ﺻﺤﺎﺑﮧ ﮐﺮام ﻧﮯ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﮐﯿﺎ" :اﻟﮧ ﮐﮯ رﺳﻮل! ﮐﯿﺎ وہ ﻣﺪﯾﻨﮧ ﻣﯿﮟ رﮨﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﮭ؟!" آپ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :ﻣﺪﯾﻨﮧ ﻣﯿﮟ رﮨﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﮭ ،اﻧﯿﮟ ﻋﺬر ﻧﮯ ﺗﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ آﻧﮯ ﻧﯿﮟ دﯾﺎ("
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ:
"ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ وہ ﻟﻮگ ﺑﮭ ﻋﻤﻼ ان ﮐﺎ ﺳﺎﺗﮫ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ  ،ان ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ ﺑﮭ اس ﮐ ﺗﮍپ ﺗﮭ ،ﻟﯿﻦ ﻋﺬر ﮐ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﭘﻨ
ﺗﻤﻨﺎ ﭘﻮری ﻧﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮯ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﮧ وہ ﺑﮭ] اﭘﻨ ﭘﺨﺘﮧ ﻧﯿﺖ اور ارادے ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﻏﺰوہ ﻣﯿﮟ [ﻋﻤﻼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں
ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ درﺟﮯ ﺗ ﭘﻨﭻ ﮔﺌﮯ " اﻧﺘ
"ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى" )(441/ 10
اور اﮔﺮ آپ ﻧﮯ ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﺎ روزہ رﮐﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺘ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور اﺟﺮ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﭘﻨﮯ اس
اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺮوﻣ ﮐﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﻧﯿ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ اور ﭘﮭﺮ آپ ﺳﺴﺘ اور ﮐﺎﻠ ﮐﺎ ﺷﺎر ﻣﺖ ﺑﻨﯿﮟ۔
اﮔﺮ آپ ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﮯ روزے ﮐﺎ اﺟﺮ ﭘﻮرا ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ آپ ﻣﺤﺮم ﮐﮯ دﯾﺮ اﯾﺎم ﻣﯿﮟ زﯾﺎدہ ﺳﮯ زﯾﺎدہ روزے
رﮐﮭﯿﮟ؛ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻣﺎہ ﻣﺤﺮم ﻣﯿﮟ روزے رﮐﮭﻨﮯ ﮐ ﺑﺖ زﯾﺎدہ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮨﮯ ،ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﻣﺴﻠﻢ  (1163) :ﻣﯿﮟ اﺑﻮ ﺮﯾﺮہ رﺿ
اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ رﺳﻮل اﻟﮧ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ) :رﻣﻀﺎن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻓﻀﻞ ﺗﺮﯾﻦ روزے اﻟﮧ ﮐﮯ ﻣﯿﻨﮯ
ﻣﺤﺮم ﮐﮯ ﯿﮟ(
ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ ﮐﻔﺎرہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯿﻠﯿﮯ آپ ﺻﺪق دل ﺳﮯ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮﯾﮟ اور اﺳﺘﻐﻔﺎر اﭘﻨ ﻋﺎدت ﺑﻨﺎ ﻟﯿﮟ۔
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ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﮐﺎ روزہ اﯾ ﺳﺎل ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ ﮐﻔﺎرہ ﺑﻨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻋﺮﻓﮧ ﮐﺎ روزہ دو ﺳﺎل ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ ﮐﻔﺎرہ ﺑﻨﺘﺎ
ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ ﺳﭽ ﺗﻮﺑﮧ ﺳﺎرے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ ﮐﻔﺎرہ ﺑﻦ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ۔
اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﯿﻠﯿﮯ آپ ﺳﻮال ﻧﻤﺒﺮ (21819) :ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ.
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