فہرست
تقليد کے احکام ٢
احکام طھارت ۵
مطلق اور مضاف پانی ۵
١۔ ک ُر پانی ۵
٢۔ قليل پانی ۶
٣۔ جاری پانی ۶
۴۔ بارش کا پانی ٧
۵۔ کنويں کا پانی ٨
پانی کے احکام ٨
بيت الخالء کے احکام ٩
استبراء ١٠
رفع حاجت کے مستحبات اور مکروھات ١١
نجاسات ١١
١۔  (٢پيشاب اور پاخانہ ( ١٢
٣۔ منی ١٢
۴۔ مردار ١٢
۵۔ خون ١٣
 -۶۔  (٧کتا اور سو ٔر ( ١٣
٨۔ کافر ١۴
٩۔ شراب ١۴
 ١٠۔ فقاّع )ج َو کی شراب( ١۴
نجاست ثابت ھونے کے طريقے ١۵
پاک چيز کيسے نجس ھوتی ھے ١۵
احکام نجاسات ١۶
مطھرات ١٧
١۔ پانی ١٨
٢۔ زمين ٢٢
٣۔ سورج ٢٢
۴۔ استحالہ ٢٣
۵۔ انقالب ٢٣
۶۔ انتقال ٢۴
٧۔ اسالم ٢۴
٨۔ تبعيت ٢۴
٩۔ عين نجاست کا دور ھون ٢۵
 ١٠۔ نجاست کھانے والے حيوان کا استبرا ٢۵
 ١١۔ مسلمان کا غائب ھوجانا ٢۵
 (۵يہ کہ وه مسلمان بالغ ھو۔ ٢۶
برتنوں کے احکام ٢۶
وضو ٢٧
ارتماسی وضو ٢٩
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وضو کے وقت کی مستحب دعائيں ٢٩
وضو صحيح ھونے کی شرائط ٣٠
احکام وضو ٣۴
وه چيزيں جن کے لئے حدث سے پاک ھونا ضروری ھے ٣۵
مبطالت وضو ٣۶
جبيره وضوکے احکام ٣۶
واجب غسل ٣٨
جنابت کے احکام ٣٨
وه چيزيں جو جنب پر حرام ھيں ٣٩
وه چيزيں جو جنب شخص پر مکروه ھيں ۴٠
غسل جنابت ۴٠
غسل ترتيبی ۴٠
غسل ارتماسی ۴١
غسل کے احکام ۴١
استحاضہ ۴٣
احکام استحاضہ ۴٣
حيض ۴٧
حائضہ کے احکام ۴٨
حائضہ عورتوں کی اقسام ۵٠
١۔وقتيہ و عدديہ عادت والی عورت ۵١
٢۔وقتيہ عادت والی عورت ۵٣
٣۔عدديہ عادت والی عورت ۵٣
۴۔ مضطربہ ۵۴
۵۔مبتدئہ ۵۴
۶۔ ناسيہ ۵۵
حيض کے متفرق مسائل ۵۶
نفاس ۵٧
مس ميّت ۵٨
ِ
غسل ِ
محتضر کے احکام ۵٩
مرنے کے بعد کے احکام ۶٠
غسل ،کفن ،نماز اور دفن ميّت کے احکام ۶٠
غسل ميت کا طريقہ ۶١
کفن کے احکام ۶٢
حنُوط کے احکام ۶٣
نماز ميّت کے احکام ۶۴
ِ
نماز ميّت کے مستحبات ۶۶
ِ
دفن کے احکام ۶۶
دفن کے مستحبات ۶٨
نماز وحشت ۶٩
ِ
نبش قبر ٧٠
ِ
مستحب غسل
تيمم ٧٢
تيمم کی پھلی صورت ٧٢
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تيمم کی دوسری صورت ٧٣
تيمم کی تيسری صورت ٧۴
تيمم کی چوتھی صورت ٧۴
تيمم کی پانچويں صورت ٧۴
تيمم کی چھٹی صورت ٧۵
تيمم کی ساتو يں صورت ٧۵
وه چيزيں جن پر تيمم کرناصحيح ھے ٧۵
وضو يا غسل کے بدلے تيمم کرنے کا طريقہ ٧۶
تيمم کے احکام ٧٧
نماز کے احکام ٧٩
واجب نماز يں ٨٠
روزانہ کی واجب نماز يں ٨٠
ظھر اور عصر کی نماز کا وقت ٨١
مغرب و عشا کی نماز کا وقت ٨١
صبح کی نماز کا وقت ٨٢
ت نماز کے احکام ٨٢
اوقا ِ
وه نماز يں جنھيں ترتيب سے پﮍھنا ضروری ھے ٨٣
مستحب نماز يں ٨۴
روزانہ کی نوافل کا وقت ٨۵
نماز غفيلہ ٨۵
ِ
قبلے کے احکام ٨۶
نماز ميں بدن کا ڈھانپنا ٨٧
نمازی کے لباس کی شرائط ٨٨
پھلی شرط ٨٨
دوسری شرط ٨٩
تيسری شرط ٩٠
چوتھی شرط ٩٠
پانچويں شرط ٩١
چھٹی شرط ٩١
نماز پﮍھنے کی جگہ ٩۴
پھلی شرط ٩۴
دوسری شرط ٩۵
تيسری شرط ٩۵
چوتھی شرط ٩۶
پانچويں شرط ٩۶
چھٹی شرط ٩۶
ساتويں شرط ٩۶
وه مقامات جھاں نمازپﮍھنا مستحب ھے ٩٧
وه مقامات جھاں نماز پﮍھنا مکروه ھے ٩٧
مسجد کے احکام ٩٧
اذان اور اقامت ٩٩
اذان اور اقامت کا ترجمہ ٩٩
ت نماز ١٠١
واجبا ِ
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نيت ١٠٢
تکبيرةاالحرام ١٠٢
قيام)کھﮍا ھونا ( ١٠٣
قرائت ١٠۵
رکوع ١٠٩
سجود ١١٠
سجدے کے مستحبات اور مکروھات ١١۴
قر ٓان مجيد کے واجب سجدے ١١۵
تشھد ١١۵
نماز کا سالم ١١۶
ترتيب ١١۶
مواالت ١١٧
قنوت ١١٧
نماز کا ترجمہ ١١٨
١۔سوره حمد کا ترجمہ ١١٨
٢۔سوره اخالص کا ترجمہ ١١٨
٣۔رکوع ،سجود اور ديگر اذکار کا ترجمہ ١١٩
۴۔قنوت کا ترجمہ ١١٩
۵۔تسبيحات اربعہ کا ترجمہ ١١٩
۶۔تشھد اور سالم کا ترجمہ ١١٩
ت نماز ١٢٠
تعقيبا ِ
پيغمبر اکرم)ص( پر صلوات ١٢٠
مبطالت نماز ١٢٠
وه چيزينجو نماز ميں مکروه ھيں ١٢۴
وه صورتيں جن ميں واجب نماز توڑ ی جا سکتی ھے ١٢۴
ت نماز ١٢۴
شکيا ِ
وه شک جو نماز کو باطل کر ديتے ھيں ١٢۴
وه شک جن کی پروا نھيں کرنی چاہئے ١٢۵
١۔جس فعل کا موقع گزر گيا ھو اس ميں شک کرن ١٢۵
٢۔سالم کے بعد شک کرنا ١٢۶
٣۔ وقت کے بعد شک کرنا ١٢٧
۴۔کثيرالشک کا شک کرنا ١٢٧
۵۔پيش نماز اور مقتدی کا شک ١٢٨
۶۔مستحب نمازميں شک ١٢٨
صحيح شکوک ١٢٨
نماز احتياط ١٣١
سجده سھو ١٣٣
سجده سھو کا طريقہ ١٣۴
بھولے ھوئے سجدے اور تشھد کی قضا ١٣۴
مسافر کی نماز ١٣۶
پھلی شرط ١٣٧
دوسری شرط ١٣٧
تيسری شرط ١٣٨
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چوتھی شرط ١٣٩
پانچويں شرط ١٣٩
چھٹی شرط ١۴٠
ساتويں شرط ١۴٠
ٓاٹھويں شرط ١۴١
نماز مسافر کے مختلف مسائل ١۴۵
قضا نماز ١۴۶
نماز جماعت ١۴٩
امام جماعت کے شرائط ١۵٣
جماعت کے احکام ١۵۴
نمازجماعت ميں امام اور ماموم کا وظيفہ ١۵۶
وه چيزيں جو نمازجماعت ميں مستحب ھيں ١۵۶
وه چيزيں جو نمازجماعت ميں مکروه ھيں ١۵۶
نماز ٓايات ١۵۶
نماز آيات کا طريقہ ١۵٨
عيد فطر و عيدقربان کی نمازيں ١۵٩
نماز کے لئے اجير بنانا ١۶١
روزے کے احکام ١۶٢
نيت ١۶٢
ت روزه ١۶۴
مبطال ِ
١۔ کھانا اور پين ١۶۵
٢۔ جماع ١۶۶
٣۔ استمن ١۶۶
۴۔ خدا اور رسول صلی ﷲ عليہ و آلہ سے جھوٹ منسوب کرن ١۶۶
۵۔ غبار حلق تک پھنچان ١۶٧
۶۔ سر کو پانی ميں ڈبون ١۶٧
٧۔ جنابت ،حيض اور نفاس پر اذان صبح تک باقی رھنا ١۶٨
٨۔ حقنہ لين ١٧٠
٩۔ قے کرنا ١٧٠
روزه باطل کر نے والی چيزوں کے احکام ١٧١
وه چيزيں جو روزه دار کے لئے مکروه ھيں ١٧١
قضا و کفاره واجب ھونے کے مقامات ١٧٢
روزے کا کفاره ١٧٢
وه مقامات کہ جن ميں صرف روزے کی قضا واجب ھے ١٧۴
قضا روزے کے احکام ١٧۵
مسافر کے روزوں کے احکام ١٧٧
وه افراد جن پر روزه رکھنا واجب نھيں ١٧٧
مھينے کی پھلی تاريخ ثابت ھونے کا طريقہ ١٧٨
حرام اور مکروه روزے ١٧٩
مستحب روزے ١٧٩
ت روزه سے پرھيز مستحب ھے ١٨٠
وه صورتيں جن ميں مبطال ِ
اعتکاف ١٨٠
خمس کے احکام ١٨٢
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١۔ کمانے سے حاصل ھونے واال منافع ١٨٢
٢۔ معدنی کانيں ١٨۶
٣۔ دفينہ ١٨٧
۴۔حالل مال جو حرام مال ميں مخلوط ھو جائے ١٨٧
۵۔غوطہ خوری کے ذريعے حاصل ھونے والے موتی ١٨٨
۶۔مال غنيمت ١٨٩
٧۔ وه زمين جو کافر ذمی کسی مسلمان سے خريدے ١٨٩
خمس کا استعمال ١٩٠
زکات کے احکام ١٩١
زکات واجب ھونے کے شرائط ١٩٢
گندم،جو،کھجور اورکشمش کی زکات ١٩٣
سونے اور چاندی کا نصاب ١٩۵
اونٹ،گائے اور بھيﮍکی زکات ١٩٧
اونٹ کا نصاب ١٩٧
گائے کا نصاب ١٩٨
بھيﮍ کا نصاب ١٩٨
زکات کا مصرف ١٩٩
مستحقين زکات کی شرائط ٢٠١
زکات کی نيت ٢٠٢
زکات کے متفرق مسائل ٢٠٣
زکات فطره ٢٠۵
فطرے کا مصرف ٢٠٧
فطرے کے متفرق مسائل ٢٠٨
حج کے احکام ٢٠٨
امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کے احکام ٢١٠
خاتمہ٢١٢ :
خريد و فروخت کے احکام ٢١۴
خريدوفروخت کے مستحبات ٢١۴
مکروه معامالت ٢١۵
حرام اور باطل معامالت ٢١۵
بيچ نے والے اور خريدار کے شرائط ٢١٨
بيچی جانے والی چيز اور اس کے عوض کے شرائط ٢١٩
خريد وفروخت کا صيغہ ٢٢٠
پھلوں کی خريد وفروخت ٢٢٠
نقد اور ادھار ٢٢١
معاملہ سلف ٢٢٢
معاملہ سلف کے شرائط ٢٢٢
معاملہ سلف کے احکام ٢٢٢
سونے و چاندی کی سونے و چاندی کے عوض فروخت ٢٢٣
وه مقامات جھاں انسان معاملہفسخ )ختم( کر سکتا ھے ٢٢٣
خريد و فروخت کے متفرق مسائل ٢٢۶
شراکت کے احکام ٢٢۶
مصالحت کے احکام ٢٢٨
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کرائے کے احکام ٢٣٠
کرائے پر دئے جانے والے مال کے شرائط ٢٣١
کرائے پر دئے جانے والے مال سے فائده اٹھانے کے شرائط ٢٣٢
کرايہ کے مختلف مسائل ٢٣٢
جعالہ کے احکام ٢٣۵
مزارعہ کے احکام ٢٣۶
مضاربہ کے احکام ٢٣٨
مساقات اور مغارسہ کے احکام ٢۴٠
وه افراد جو اپنے مال ميں تصرف نھيں کرسکتے ٢۴١
وکالت کے احکام ٢۴٢
قرض کے احکام ٢۴٣
حوالہ دينے کے احکام ٢۴۵
رھن کے احکام ٢۴۶
ضمانت کے احکام ٢۴٧
کفالت کے احکام ٢۴٨
امانت کے احکام ٢۴٨
احکام عاريہ ٢۵٠
ھبہ کے احکام ٢۵٢
نکاح کے احکام ٢۵٣
عقد کے احکام ٢۵٣
عقد دائمی پﮍھنے کا طريقہ ٢۵۴
عقد غير دائمی کے پﮍھنے کا طريقہ ٢۵۴
عقد کے شرائط ٢۵۴
وه عيوب جن کی وجہ سے عقد فسخ کيا جاسکتا ھے ٢۵۶
دائمی عقد کے احکام ٢۵٩
متعہ )ازدواج موقت( ٢۶٠
نگاه کرنے کے احکام ٢۶١
شادی کے مختلف مسائل ٢۶٢
رضاعت )دوده پالنے( کے احکام ٢۶۴
دوده پالنے کے ذريعے محرم بننے کی شرائط ٢۶۵
دوده پالنے کے آداب ٢۶۶
دوده پالنے کے مختلف مسائل ٢۶٧
طالق کے احکام ٢۶٨
طالق کی عدت ٢۶٩
اس عورت کی عدت جس کا شوھر مر گيا ھو ٢۶٩
طالق بائن اور طالق رجعی ٢٧٠
رجوع کرنے کے احکام ٢٧٠
طالق خلع ٢٧١
طالق مبارات ٢٧١
طالق کے متفرق احکام ٢٧٢
غصب کے احکام ٢٧٢
گرا پﮍا مال پانے کے احکام ٢٧۴
جانوروں کو ذبح اور شکار کرنے کے احکام ٢٧۶
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جانوروں کے ذبح کرنے کا طريقہ ٢٧٧
جانور ذبح کرنے کی شرائط ٢٧٨
اونٹ نحر کرنے کا طريقہ ٢٧٨
وه چيزيں جو حےوان ذبح کرتے وقت مستحب ھيں ٢٧٩
اسلحہ سے شکار کرنے کے احکام ٢٧٩
شکاری کتے کے ساته شکار کرن ٢٨٠
مچھلی کا شکار ٢٨١
ٹڈی کا شکار ٢٨٢
کھانے پےنے کی چيزونکے احکام ٢٨٢
نذر و عھد کے احکام ٢٨۵
قسم کھانے کے احکام ٢٨٧
وصيت کے احکام ٢٩٠
وراثت کے احکام ٢٩۴
پھلے گروه کی ميراث ٢٩۵
دوسرے گروه کی ميراث ٢٩۵
تيسرے گروه کی ميراث ٢٩٨
ملحقات ٣٠١
بينک سے مربوط مسائل ٣٠١
ايل سی )لےٹر آف کرےڈٹ( ٣٠١
بينک کا مال کی حفاظت کرن ٣٠٢
بينک گارنٹی ٣٠٣
کی فروخت  (shares) ٣٠۴حصص
حوالے کے احکام(  Drarft ( ٣٠۴اندرونی اور بيرونی
بينک کے انعامات ٣٠۵
بينک کا پرونوٹ کی وصولی اور اسے کےش کرنا ٣٠۵
فارن کرنسی کی خريدوفروخت ٣٠۶
کھال کھاتہ Current Account ٣٠۶
پرونوٹس )ھنڈی( کی خريدوفروخت ٣٠۶
Bank Service ٣٠٨
بيمہ کے احکام ٣٠٨
پگﮍی کے احکام ٣٠٩
قاعده الزام کی بعض فروعات ٣١٠
پوسٹ مارٹم کے احکام ٣١١
مصنوعی ذريعہ توليد کے احکام ٣١٢
حکومت کی بنائی ھوئی سﮍکوں کے احکام ٣١٢
نماز و روزه کے کچه مسائل ٣١٣
فقھی اصطالحات ٣١۵
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١
توضيح المسائل
العظمی حاج شيخ حسين وحيد
حضرت آية ﷲ
ٰ
خراسانی مدظلہ العالی

٢
ناشر :مدرسة االمام الباقر العلوم عليہ السالم
دوسرا ايڈيشن ١۴٢٨ :ه ،مطابق ٢٠٠٧
پريس :نگارش
ملنے کا پتہ :قم ،صفائيہ روڈ ،گلی نمبر  ، ٣٧مکان نمبر  ، ٢١ٹيليفون ٧٧۴٣٢۵۶ :۔ ٠٢۵١
ٰ
ﱠحي ِْم
ﷲ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
بِ ْس ِم ّ ِ
ٰ
اَ ْل َح ْم ُد ِ ّ ِ َربﱢ ْال َعالَ ِم ْينَ َ ،و الص ٰ
ﱠلوةُ َو ال ﱠسالَ ُم ع ٰ
ف ْاال َٔن ْ◌ ِبيَا ِء َو ْال ُمرْ َس ِل ْينَ ُم َح ﱠم ٍد ﱠو آ ِل ِہ الطﱠيﱢ ِب ْينَ
َلی ا َٔ
ش ْ◌ َر ِ
ٰ
ٰ
ﱠ
ض ْينَ َ ،و الل ْعنَةُ ال ﱠدائِ َمةُ عَلی ا َع ْ
ٔ◌دَائِ ِہ ْم اَجْ َم ِع ْينَ ۔
ﷲ فِي ْاال َٔر◌َ ِ
الطﱠ ِاہ ِر ْينَ الَ ِسيﱢ َما بَقِيﱠ ِة ّ ِ
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تقليد کے احکام
اصول دين اسالم پراس کے عقيدے کی بنياد يقين پر ھو۔
کہ
ھے
ضروری
لئے
کے
مسئلہ ١انسان
ِ
اصول دين ميں تقليد يعنی يقين حاصل کئے بغير کسی کی پيروی کرنا ،باطل ھے ،ليکن احکام دين ميں
ضروری اور قطعی امور اور اسی طرح وه موضوعات جو دليل کے محتاج ھيں ،کے عالوه ضروری ھے کہ:
(١يا خود مجتھد ھو کہ اپنی ذمہ داريوں کو دليل کے ساته جان سکے۔
(٢يا کسی ايسے مجتھدکے احکامات پرعمل کرے)تقليد کرے(جس کی شرائط کاتذکره آئنده بيان ھوگا۔
(٣يا احتياط کرتے ھوئے اپنا فريضہ اس طرح انجام دے کہ اسے اپنی ذمہ داری پوری ھونے کا
يقين ھوجائے مثالً اگر چند مجتھد کسی عمل کو حرام قرار ديں اور چند دوسروں کا کھنا ھو کہ حرام نھيں
ھے تو اس عمل سے باز رھے اور اگر کسی عمل کو بعض مجتھد واجب اور بعض جائز سمجھتے ھوں تو
٣
اس عمل کو بجاالئے ،ل ٰہذا جو اشخاص نہ تو مجتھد ھوں اور نہ ھی احتياط پر عمل پيرا ھوسکيں ان کے لئے واجب
ھے کہ تقليد کريں۔
مسئلہ ٢گذشتہ ميں بيان کی گئی چيزوں ميں تقليد کامطلب يہ ھے کہ کسی مجتھد کے فتوے پر عمل
کيا جائے اور مقلدکے لئے ايسے مجتھد کا قول حجّت ھے جو:
 (١مرد
 (٢عاقل
 (٣شيعہ اثناء عشری
 (۴حالل زاده
 (۵زنده  :اگرچہ مقلد نے مميز ھونے کے زمانے ميں مجتھد کو پايا ھو
 (۶عادل
 (٧بنا بر احتياط واجب بالغ ھو۔
عادل وه شخص ھے جو ان اعمال کو بجاالئے جو اس پر واجب ھيں اور ان باتوں کو ترک کردے جو اس پر حرام ھيں۔
عادل ھونے کی نشانی يہ ھے کہ وه بظاھر ايک اچھا شخص ھو کہ اگر اس کے اھل محلہ يا
ھمسايوں يا ا س سے ميل جول رکھنے والے افراد سے اس کے بارے ميں دريافت کيا جائے تو وه اس کی
اچھائی کی تصديق کريں۔
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اگر در پيش مسائل ميں مجتھدين کے فتوے مختلف ھونے کا ،مجمالً ھی سھی ،علم ھو تو ضروری
ھے کہ اس مجتھد کی تقليد کی جائے جو اعلم ھو يعنی اپنے زمانے کے دوسرے مجتھدوں کے مقابلے ميں
احکام الھی اور مقرره ذمہ داريوں کو عقلی اور شرعی دليلوں کے ذريعے سمجھنے کی بہتر صالحيت
رکھتا ھو ،سوائے اس کے کہ غير اعلم کا قول احتياط کے مطابق ھو۔
مسئلہ ٣مجتھد اور اعلم کی پہچان چند طريقوں سے ھو سکتی ھے:
(١انسان کو خود يقين ھو جائے مثالً وه خوداتنا صاحب علم ھو کہ مجتھد اوراعلم کو پہچان سکے۔
(٢دو ايسے عالم اور عادل افراد جو مجتھد اور اعلم کو پہچاننے کی صالحيت رکھتے ھونکسی
کے مجتھد يا اعلم ھونے کی تصديق کريں بشرطيکہ دو ايسے ھی عالم اور عادل اشخاص ان کی ترديد نہ
کريں۔
ٰ
اور
اقوی يہ ھے کہ کسی کا مجتھد يا اعلم ھونا ايک ايسے قابل اعتماد شخص کے قول سے بھی
ثابت ھو جاتا ھے جو اھل خبره سے ھو جب کہ اس کی کھی ھوئی بات کے برخالف بات کا گمان نہ ھو۔
(٣کچه اھل علم جو مجتھد اور اعلم کو پہچاننے کی صالحيت رکھتے ھوں اور ان کی بات سے
اطمينان آجاتا ھو کسی کے مجتھد يا اعلم ھونے کی تصديق کريں۔
ً
ٰ
فتاوی ميں دو يا زياده مجتھدين کے درميان ،اجماال ھی سھی ،اختالف کا علم
مسئلہ  ۴اگر در پيش
ت شرعيہ اس بات پر قائم ھوجائے کہ دونوں علم کے اعتبار سے مساوی
حج
يا
ھو
رکھتا
ھو تو اگر خود علم
ِ
ٰ
فتوی احتياط کے مطابق ھو اور اگر ان ميں
ھيں تو ضروری ھے کہ اس کے فتوے پرعمل کرے جس کا
ٰ
ٰ
فتوی احتياط کے مطابق نہ ھومثالً ايک پوری نماز پﮍھنے کا فتوی دے جب کہ دوسرا قصر
سے کسی کا
ٰ
فتوی دے تو ضروری ھے کہ احتياط کرتے ھوئے دونوں کے مسائل پر عمل کرے۔
نماز پﮍھنے کا
ٰ
فتوی دے جب کہ
اور اگر احتياط ممکن نہ ھو ،مثالًايک مجتھد کسی عمل کے واجب ھونے کا
ٰ
دوسرا اسی کے حرام ھونے کا
فتوی دے يا احتياط پر عمل کرنا مشقت کا باعث ھو تو احتياط کی بنا پر اس
ٰ
ب ورع ھو اور اگر ورع کے اعتبار سے بھی
کے فتوے پر عمل کرے جو
فتوی دينے ميں زياده صاح ِ
مساوی ھوں تو پھر اختيار ھے کہ جس کے فتوے پر چاھے عمل کرے۔ يھی حکم اس صورت ميں بھی
لگے گا کہ جب کسی ايک کے اعلم ھونے کا يقين ھو ليکن معيّن نہ ھو کہ کون اعلم ھے يا کسی ايک کے
اعلم ھونے کا احتمال ھو ،جب کہ احتيا ط پر عمل کرنا ممکن ھو اور مشقت کا باعث نہ ھو۔
پس اگر احتياط کرنا ممکن نہ ھو يا مشقت کا باعث ھو تو پھلی صورت ميں ،جب کہ کسی ايک
کے اعلم ھونے کا يقين ھے ليکن معين نھيں ھے کہ کون اعلم ھے ،اگر کسی ايک ميں اعلميت کا احتمال
ٰ
فتاوی کے مطابق عمل کرے اور اگر دونوں ميں اعلميت کا احتمال
زياده ھو تو ضروری ھے کہ اس کے
ٰ
ٰ
برابر ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ جو فتوی دينے ميں زياده صاحب ورع ھو اس کے فتاوی کے مطابق
۴
عمل کرے اور اگر اس اعتبار سے بھی مساوی ھوں تو پھر اختيار ھے کہ ان دو ميں سے جس کی چاھے
تقليد کرلے۔
اور دوسری صورت ميں ،کہ جب اعلم کے وجود کا احتمال ھو ،احتياط واجب کی بنا پر ضروری
ھے کہ جس کے بارے ميں اعلم ھونے کا گمان يا احتمال ھو يا جس کے بارے ميں اعلميت کا احتمال زياده
ٰ
ٰ
قوی ھو اس کے
فتوی دينے کے معاملے ميں
فتاوی کے مطابق عمل کرے ورنہ احتياط واجب کی بنا پر
ٰ
زياده صاحب ورع کے فتاوی پر عمل کرے اور اگر اس اعتبار سے بھی مساوی ھوں تو اختيار ھے کہ
ٰ
فتاوی پر عمل کرے۔
کسی کے بھی
ٰ
مسئلہ ۵کسی مجتھد کا
فتوی حاصل کرنے کے چار طريقے ھيں:
ٰ
(١خود مجتھد سے ) اس کا فتوی( سننا۔
ٰ
فتوی بيان کريں۔
(٢ايسے دو عادل اشخاص سے سننا جو مجتھد کا
ٰ
فتوی کسی قابل اعتماد شخص سے سننا جس کی کھی ھوئی بات کے برخالف بات کا
(٣مجتھد کا
گمان نہ ھو ،يا اس کی بات پر اطمينان ھو۔
(۴اس فتوے کامجتھد کی مسائل کے بارے مينتحريرکرده کتاب مينپﮍھنا بشرطيکہ اس کتاب کے
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درست ھونے کے بارے ميں اطمينان ھو۔
ٰ
فتوی تبديل ھو چکا ھے وه اس مسئلے
مسئلہ ۶جب تک انسان کو يہ يقين نہ ھو جائے کہ مجتھد کا
پر عمل کر سکتا ھے اور اگر فتوے کے بدلے جانے کا احتمال ھو تو چھان بين ضروری نھيں۔
ٰ
فتوی دے تو جس شخص کی ذمہ داری اس مجتھد
مسئلہ ٧اگر مجتھد اعلم کسی مسئلے مينکوئی
کی تقليد کرنا ھے ،اس مسئلے ميں کسی دوسرے مجتھد کے فتوے پر عمل نھيں کر سکتا ،ليکن اگر وه
ٰ
مجتھد اعلم
فتوی نہ دے بلکہ يہ فرمائے کہ احتياط اس ميں ھے کہ يوں عمل کيا جائے مثالً يہ فرمائے کہ
احتياط اس ميں ھے کہ چار رکعتی نماز کی تيسری اور چوتھی رکعت ميں تين مرتبہ کھے ُ :س ْب َحانَ ّ
ﷲِ
ﷲُ َو ّ
َو ْال َح ْم ُد ِ ّ ِ َوالَ ِٕا ٰلہَ ِٕاالﱠ ّ
ک ْ◌بَر ،تو مقلد کے لئے ضروری ھے کہ يا تو اس احتياط پر ،جسے احتياط
ﷲ ُ ا َٔ
واجب کہتے ھيں ،عمل کرے يا کسی ايسے دوسرے مجتھد کے فتوے پرجو اس کے بعد دوسروں کے
مقابلے ميناعلم ھو ،عمل کرے جو ايک مرتبہ تسبيحات اربعہ پﮍھنے کو کافی سمجھتا ھو۔
اسی طرح اگر مجتھد اعلم کسی مسئلے کے بارے ميں يہ فرمائے کہ محل تامل يامحل اشکال ھے
تو اس کا بھی يھی حکم ھے۔
اور اس رسالے ميں تحرير کئے گئے مستحبات کو انجام ديتے اور مکروھات کو ترک کرتے وقت
رجاء کی نيت کی جائے۔
ٰ
فتوی دينے کے بعد يا اس سے پھلے احتياط کا تذکره
مسئلہ ٨اگر مجتھد اعلم کسی مسئلے ميں
کرے مثالً يہ فرمائے کہ نجس برتن ايسے پانی ميں جس کی مقدار ايک ُکرکے برابر ھو ايک مرتبہ دھونے
سے پاک ھو جاتا ھے اگر چہ احتياط اس ميں ھے کہ تين مرتبہ دھوئے ،تو مقلد کو اس بات کی اجازت ھے
احتياط مستحب کہتے ھيں ترک کر دے۔
کہ اس احتياط کو جسے
ِ
مسئلہ ٩وه مجتھد جس کی تقليد کرنا انسان کی ذمہ داری تھی اگر اس دنيا سے انتقال کر جائے تو
اس صورت ميں کہ فوت شده مجتھد کے مقابلے ميں زنده مجتھد کا اعلم ھونا اس کے نزديک ثابت
ٰ
فتاوی ميں۔اجماالً ھی سھی۔اختالف کا علم
ھوجائے ،در پيش مسائل ميں اگر زنده اور فوت شده مجتھد کے
ھو تو واجب ھے کہ زنده کے مسائل پر عمل کرے اور اگر ميت کا اعلم ھونا اس کے نزديک ثابت تھا تو
ٰ
فتاوی
جب تک زنده کا اعلم ھونا اس کے نزديک ثابت نہ ھو جائے ضروری ھے کہ فوت شده مجتھد کے
کے مطابق عمل کرے ،چاھے اس کی زندگی ميں اس کے فتوے پر عمل کرنے کا ملتزم تھا يا نھيں ،چاھے
ٰ
ٰ
فتاوی
فتاوی پر عمل کيا ھو يا نہ کيا ھواور چاھے اس کی زندگی ميں اس کے
اس کی زندگی ميں اس کے
کو سيکھا ھو يا نہ سيکھا ھو۔
مسئلہ  ١٠اگر کسی مسئلے ميں ايک شخص کی ذمہ داری يہ ھو کہ زنده مجتھد کے فتوے کے
مطابق عمل کرے تو وه اس مسئلے ميں دوباره فوت شده مجتھد کی تقليد نھيں کر سکتا۔
مسئلہ  ١١جو مسائل انسان کو عموما ً در پيش آتے ھوں ان کا سيکھنا واجب ھے۔
مسئلہ  ١٢اگر کسی شخص کو کوئی ايسا مسئلہ پيش آئے جس کا حکم اسے معلوم نہ ھو تو
ضروری ھے کہ احتياط کرے يا مذکوره شرائط کے مطابق تقليد کرے ،ليکن اگر اسے اعلم اور غير اعلم
کی آراء کے مختلف ھونے کا ،مجمالً ھی سھی ،علم ھو اوراعلم کے فتوے تک رسائی نہ ھو اور اعلم کا
۵
ٰ
فتوی معلوم ھونے تک تاخير کرنا يا احتياط پر عمل کرنا ممکن نہ ھو يا حرج کا سبب ھو تو غير اعلم کی
تقليد جائز ھے۔
ٰ
فتوی ٰ◌ کسی دوسرے شخص کو بتائے اور پھر مجتھد اپنا
مسئلہ  ١٣اگر کوئی شخص کسی مجتھد کا
ٰ
سابقہ
فتوی بدل دے تو اُس کے لئے اُس دوسرے شخص کو فتوے کی تبديلی کی اطالع دينا ضروری نھيں،
ٰ
ٰ
ليکن اگر فتوی بتانے کے بعد يہ معلوم ھوکہ فتوی بتانے ميں غلطی ھوگئی ھے تواگراس کی وجہ سے وه
شخص کسی
حکم الزامی)واجب/حرام( کی مخالفت ميں پﮍ رھا ھو تو جھاں تک ممکن ھو اس غلطی کا ازالہ
ِ
ضروری ھے۔
مسئلہ  ١۴اگر کوئی مکلف ايک مدت تک بغير کسی کی تقليدکئے اعمال بجاالتارھے تو اگر اس کا
ٰ
فتاوی کے مطابق ھو کہ جس کی تقليدکرنافی الحال اس کی ذمہ
عمل واقع کے مطابق ھويااس مجتھد کے
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داری ھے تواس کے اعمال صحيح ھيں۔

توضيح المسائل

احکام طھارت
مطلق اور مضاف پانی
مسئلہ  ١۵پانی يا مطلق ھوتا ھے يا مضاف۔ مضاف پانی وه ھوتا ھے جسے کسی چيز سے حاصل
کيا جائے ،مثالًتربوز کا پانی يا گالب کا عرق۔ اس پانی کو بھی مضاف کہتے ھيں جو کسی دوسری چيز
سے مال ھوا ھومثالً وه پانی جو اس حد تک مٹی وغيره سے مال ھوا ھو کہ پھر اسے پانی نہ کھا جاسکے ۔
ان کے عالوه جو پانی ھو اسے ’آب مطلق‘ کہتے ھيں اور اس کی پانچ قسميں ھيں :
(١ک ُر پانی
(٢قليل پانی
(٣جاری پانی
(۴بارش کاپانی
(۵کنويں کا پانی
١۔ ک ُر پانی
مسئلہ  ١۶پانی کی وه مقدار ايک ُکر ھے جو ايک ايسے برتن کو بھر دے جس کی لمبائی ،چوڑائی
اور گھرائی تين تين بالشت ھو۔
ً
مسئلہ  ١٧کوئی عين نجس چيز مثال پيشاب يا خون يا وه چيز جو نجس ھوگئی ھو جےسے کہ نجس
لباس ،اگر ايسے پانی ميں گرجائے جس کی مقدار ايک ُکرکے برابر ھو اور اس کے نتےجے ميں پانی کی
بو ،رنگ يا ذائقہ بدل جائے تو پانی نجس ھوجائے گا ،ليکن اگر ايسی کوئی تبديلی واقع نہ ھو تو نجس نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ١٨ک ُر پانی کی بو ،رنگ يا ذائقہ اگر نجاست کے عالوه کسی اور چيز سے تبديل ھوجائے تو
وه پانی نجس نھيں ھوگا۔
ً
مسئلہ  ١٩کوئی عين نجس چيز مثال خون ،اگر ايسے پانی ميں جا گرے جس کی مقدار ايک ک ُر
سے زياده ھو اور اس کے ايک حصے کی بو ،رنگ يا ذائقہ تبديل کر دے تو اس صورت ميں اگر پانی کے
اس حصّے کی مقدار جس ميں کوئی تبديلی واقع نھيں ھوئی ايک ُکر سے کم ھو تو سارا پانی نجس ھوجائے
گا ليکن اگر اس کی مقدار ايک ُکر يا اُس سے زياده ھو تو صرف وه حصّہ نجس ھوگا جس کی بو ،رنگ يا
ذائقہ تبديل ھوا ھے۔
مسئلہ  ٢٠فوارے کا پانی اگر ک ُر پانی سے متصل ھوتو نجس پانی کو پاک کرديتا ھے ليکن اگر
نجس پانی پر فوارے کا پانی قطروں کی صورت ميں گرے تو اسے پاک نھيں کرتا ،البتّہ اگر فوارے کے
سامنے کوئی چيز رکه دی جائے جس کے نتےجے ميں اس کا پانی قطره قطره ھونے سے پھلے نجس پانی
اوراحتياط مستحب يہ ھے کہ فوارے کا پانی نجس
سے متصل ھوجائے تو نجس پانی کو پاک کرديتا ھے
ِ
پانی سے مخلوط ھوجائے۔
۶
مسئلہ  ٢١اگر کسی نجس چيز کوکرُپانی سے متصل نل کے نيچے دھوئيں اور اس چيز کی دھوون
اس پانی سے متصل ھوجائے جس کی مقدار ايک ُکر سے کم نہ ھو تو وه دھوون پاک ھوگی بشرطےکہ اس
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ميں نجاست کی بو ،رنگ يا ذائقہ پيدا نہ ھو۔
مسئلہ  ٢٢اگر ُکر پانی کا کچه حصّہ جم کر برف بن جائے اور جو حصّہ پانی کی شکل ميں باقی
رھے اس کی مقدار ايک ک ُر سے کم ھو تو جونھی کوئی نجاست اس پانی کو چھوئے گی وه نجس ھوجائے
گا اور برف پگھلنے پر جو پانی بنتا جائے گا وه بھی نجس ھوگا۔
مسئلہ  ٢٣اگر پانی کی مقدار ايک ک ُر کے برابر ھو اور بعد ميں شک ھو کہ ٓايا اب بھی ک ُر کے
برابر باقی ھے يا نھيں تو اس کی حيثيت ايک ک ُر پانی ھی کی ھوگی يعنی وه نجاست کو بھی پاک کرے گا
اور نجاست کے اتّصال سے نجس بھی نھيں ھوگا۔ اس کے برعکس جو پانی ايک ک ُر سے کم تھا اگر اس
کے متعلق شک ھو کہ اب اس کی مقدار ايک ُکرکے برابر ھوگئی ھے يانھيں تو اسے ايک ُکرسے کم ھی
سمجھا جائے گا۔
مسئلہ  ٢۴پانی کا ايک ُکر کے برابر ھونا چند طريقوں سے ثابت ھو سکتا ھے:
 (١انسان کو خود اس بارے ميں ےقےن يا اطمينان ھو۔
 (٢دو عادل مرد اس کے بارے ميں خبر ديں۔
قابل اعتماد شخص خبر دے کہ جس کی کھی ھوئی بات کے بر خالف بات کا گمان نہ ھو۔
(٣کوئی ِ
(۴جس شخص کے اختيار ميں پانی ھے وه اطالع دے جب کہ اسے جھوٹا نہ کھا جاتا ھو۔
٢۔ قليل پانی
ُ
مسئلہ  ٢۵قليل پانی ،وه پانی ھے جو زمين سے نہ ابلے اور جس کی مقدار ايک ُکرسے کم ھو۔
مسئلہ  ٢۶جب قليل پانی کسی نجس چيزپرگرے ياکوئی نجس چيزاس سے آملے توپانی نجس
ھوجائے گا ،البتّہ اگر پانی نجس چيزپرزورسے گرے تواس کاجتناحصّہ اس نجس چيزسے مل جائے
گانجس ھوجائے گاليکن باقی پاک رھے گا۔
مسئلہ  ٢٧جو قليل پانی کسی چيز پر عےن نجاست دُور کرنے کے لئے ڈاال جائے وه اس سے
جداھونے پر نجس ھوتا ھے ،ليکن وه قليل پانی جو عےن نجاست کے الگ ھوجانے کے بعد نجس چيز کو
احتياط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب
پاک کرنے کے لئے اس پر ڈاال جائے اور اس سے جدا ھوجائے تو
ِ
کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٨جس پانی سے پيشاب يا پاخانہ کے خارج ھونے کے مقامات دھوئے جائيں وه اگر
مندرجہ ذيل پانچ شرائط پوری کرتا ھو تو کسی پاک چيز سے ملنے پر اُسے نجس نھيں کرے گا :
 (١پانی ميں نجاست کی بُو ،رنگ يا ذائقہ پيدا نہ ھوا ھو۔
(٢باھر سے کوئی نجاست اس پانی سے نہ ٓاملی ھو۔
(٣کوئی اور نجاست مثالً خون ،پيشاب يا پاخانے کے ساته خارج نہ ھوئی ھو۔
(۴بنابر احتياط پاخانے کے ذرّے پانی ميں دکھائی نہ ديں۔
(۵پيشاب يا پاخانہ خارج ھونے کے مقامات پر معمول سے زياده نجاست نہ لگی ھو۔
٣۔ جاری پانی
جاری پانی وه ھے جو زمين سے اُبلے اور بہتا ھو مثالً چشمے يا کارےز کا پانی۔
مسئلہ  ٢٩جاری پانی اگرچہ ُکرسے کم ھی کےوں نہ ھو ،نجاست کے ٓاملنے سے جب تک
نجاست کی وجہ سے اس کی بُو ،رنگ يا ذائقہ نہ بدل جائے پاک ھے۔
مسئلہ  ٣٠اگر نجاست جاری پانی سے ٓاملے تو اس کی اتنی مقدار جس کی بُو ،رنگ يا ذائقہ
نجاست کی وجہ سے بدل جائے نجس ھے ،البتہ اس پانی کا وه حصّہ جو چشمے سے متصل ھو پاک ھے
خواه اس کی مقدار ُکر سے کم ھی کےوں نہ ھو ،جب کہ ندی کی دوسری طرف کا پانی اگر ايک ُکر جتنا
ھو يا اس پانی کے ذريعے جس ميں )بُو ،رنگ يا ذائقے کی( کوئی تبديلی واقع نھيں ھوئی چشمے کی طرف
کے پانی سے مال ھو تو پاک ھے ورنہ نجس ھے۔
٧
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مسئلہ  ٣١اگر کسی چشمے کا پانی جاری نہ ھو ليکن صورت يہ ھو کہ اگر اس مينسے پانی
نکال ليں تو دوباره اس کا پانی اُبل پﮍتا ھو تو وه بھی جاری پانی کے حکم ميں ٓاتا ھے يعنی اگر نجاست اس
سے ٓاملے تو جب تک نجاست کی وجہ سے اس کی بُو ،رنگ يا ذائقہ بدل نہ جائے پاک ھے۔
مسئلہ  ٣٢ندی يا نھر کے کنارے کا پانی جو ساکن ھو اور جاری پانی سے متصل ھو اس وقت
تک نجس نھيں ھوتا جب تک کسی نجاست کے ٓاملنے کی وجہ سے اس کی بُو ،رنگ يا ذائقہ تبديل نہ
ھوجائے۔
مسئلہ  ٣٣اگر ايک ايسا چشمہ ھو جو مثال کے طور پر سردےوں ميں پھوٹتا ھو ليکن گرمےوں
ميں پھوٹنا بند ھوجاتا ھو ،صرف پھوٹتے وقت جاری پانی کا حکم رکھتاھے۔
مسئلہ  ٣۴اگر کسی حمام کے حوضچے کا پانی ايک ُکر سے کم ھو ليکن وه پانی کے ايک
ايسے ذخےرے سے متصل ھو جس کا پانی حوض کے پانی سے ِمل کر ايک ُکر بن جاتا ھو ،جاری پانی
کی طرح ھے۔
مسئلہ  ٣۵حمام اور عمارات کے پائپونکا پانی جو ٹونٹےوں اور شاور کے ذريعے بہتا ھے اگر
ايسے ذخےرے سے متصل ھو جس کا پانی ايک ُکر سے کم نہ ھو تو نلکوں وغيره کا پانی ،جاری پانی کا
حکم رکھتا ھے۔
مسئلہ  ٣۶جو پانی زمين پر بہہ رھا ھو ليکن زمين سے نہ پھوٹتا ھو اگر وه ايک ُکر سے کم ھو
اور اس ميں نجاست ِمل جائے تو وه نجس ھوجائے گا ،ليکن اگر وه پانی تيزی سے بہہ رھا ھواور نجاست
اس کے نچلے حصے کو لگے تو اس کا اوپر واال حصہ نجس نھيں ھوگا۔
۴۔ بارش کا پانی
عےن نجاست نہ ھو اگر اس پر ايک مرتبہ بارش ھو جائے تو
مسئلہ  ٣٧جس نجس چيز ميں
ِ
جھاں جھاں بارش کا پانی پھنچ جائے وه جگہ پاک ھو جاتی ھے اورقالين و لباس وغيره کا نچوڑنا بھی
ضروری نھيں ھے ،ليکن بارش کے دو تےن قطرے کافی نھيں ھيں بلکہ اتنی بارش ضروری ھے کہ کھا
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ اتنی بارش ھو کہ اگر سخت
جائے کہ بارش ھو رھی ھے ،بلکہ
ِ
زمين ھو تو پانی بھنا شروع ھوجائے۔
مسئلہ  ٣٨اگر بارش کا پانی عين نجس پر برسے اور پھر وھاں سے ِرس کر دوسری جگہ
پھنچے ليکن عےن نجاست اس ميں شامل نہ ھو اور نجاست کی بُو ،رنگ يا ذائقہ بھی اس ميں پيدا نہ ھوا
ھو تو وه پانی پاک ھے ،پس اگر بارش کا پانی خون پر برسنے کے بعد ِرسے اور اس ميں خون کے ذرّات
شامل ھوں يا خون کی بُو ،رنگ يا ذائقہ پيدا ھوگيا ھو تو وه پانی نجس ھوگا۔
مسئلہ  ٣٩اگر مکان کی نچلی يا باالئی چھت پر عےن نجاست موجود ھو تو بارش کے دوران
جو پانی نجاست کو چُھو کر نچلی چھت سے ٹپکے يا پرنالے سے گرے پاک ھے ،ليکن جب بارش تھم
جائے اور يہ بات علم ميں ٓائے کہ اب جو پانی گر رھا ھے وه کسی نجس چيز سے لگ کر ٓارھا ھے تو وه
پانی نجس ھوگا۔
مسئلہ  ۴٠جس نجس زمين پر بارش برس جائے پاک ھوجاتی ھے اور اگر بارش کا پانی زمين
پر بھنے لگے اور بارش کے دوران ھی کسی ايسے نجس مقام پر پھنچ جائے جوچھت کے نيچے ھو تو
اسے بھی پاک کردے گا۔
مسئلہ  ۴١جس نجس مٹی کے اجزاء تک بارش کا مطلق پانی پھنچ جائے تو مٹی پاک ھوجائے
گی چاھے بارش کی وجہ سے کےچﮍ ھی بن جائے۔
مسئلہ  ۴٢اگر بارش کا پانی ايک جگہ جمع ھوجائے خواه اس کی مقدار ايک ُکر سے کم ھی
کےوں نہ ھو ،اگر بارش کے دوران ھی کوئی نجس چيز اس ميں دھوئی جائے اور نجاست کی وجہ سے
اس کی بُو ،رنگ يا ذائقہ تبديل نہ ھو تو وه نجس چيز پاک ھوجائے گی۔
مسئلہ  ۴٣اگر نجس زمين پر بچھے ھوئے پاک قالين پر بارش برسے اور اس کا پانی نجس
زمين تک پھنچ جائے تو فرش بھی نجس نھيں ھوگا اور زمين بھی پاک ھوجائے گی۔
مسئلہ  ۴۴اگر بارش کا پانی ايک گﮍھے ميں جمع ھوجائے اور اس کی مقدار ايک ُکر سے کم
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ھو تو بارش تھمنے کے بعد نجاست کی ٓامےزش سے نجس ھوجائے گا۔
٨
۵۔ کنويں کا پانی
مسئلہ  ۴۵ايک ايسے کنويں کا پانی جو زمين سے اُبلتا ھو اگرچہ مقدار ميں ايک ُکر سے کم
ھو ،نجاست پﮍنے پر جب تک اس نجاست کی وجہ سے اس کی بُو ،رنگ يا ذائقہ تبديل نہ ھوجائے پاک
ھے ،ليکن مستحب ھے کہ بعض نجاستوں کے گرنے پر کنويں سے تفصيلی کتابوں ميں درج شده مقدار
کے مطابق پانی نکال ديا جائے۔
مسئلہ  ۴۶اگر کوئی نجاست کنويں ميں گر جائے اور اس کے پانی کی بُو ،رنگ يا ذائقے کو
تبديل کر دے تو جب کنويں کے پانی ميں پيدا شده يہ تبديلی ختم ھوجائے گی پانی پاک ھوجائے گا
اوراحتياط مستحب يہ ھے کہ يہ پانی کنويں کے منبع سے اُبلنے والے پانی ميں مخلوط ھوجائے۔
ِ

توضيح المسائل

پانی کے احکام
مسئلہ  ۴٧مضاف پانی ،جس کے معنی مسئلہ”  “ ١۵ميں بيان ھوچکے ھيں ،کسی نجس چيز کو
پاک نھيں کرتا۔ ايسے پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ھے۔
مسئلہ  ۴٨مضاف پانی چاھے قليل ھو يا کثير ،نجاست سے ملنے پر نجس ھوجاتا ھے اگرچہ
اس حکم کا بعض کثےر تعداد کے مضاف پانيوں کے لئے بھی عام ھونا محل اشکال ھے ،البتہ اگر ايسا
پانی کسی نجس چيز پر زور سے گرے تو اس کا جتنا حصّہ نجس چيز سے متصل ھوگا نجس ھوجائے گا
اور جو متصل نھيں ھوگا پاک رھے گا مثالً اگر
عرق گالب کو گالبدان سے نجس ھاته پر چھﮍکا جائے تو
ِ
اس کا جتنا حصّہ ھاته کو لگے گا نجس ھوجائے گا اور جو نھيں لگے گا وه پاک رھے گا۔
مسئلہ  ۴٩اگرنجس مضاف پانی ايک ُکر کے برابر پانی يا جاری پانی سے ےوں مل جائے کہ
پھر اسے مضاف پانی نہ کھا جاسکے تو وه پاک ھوجائے گا۔
مسئلہ  ۵٠اگر ايک پانی مطلق تھا اور بعد ميں اس کے بارے ميں معلوم نہ ھو کہ مضاف
ھوجانے کی حد تک پھنچا ھے يا نھيں تو وه مطلق پانی کی طرح ھے ،يعنی نجس چيز کو پاک کرے گا اور
اس سے وضو اور غسل کرنا بھی صحيح ھوگا اور اگرايک پانی مضاف تھا اور يہ معلوم نہ ھو کہ وه
مطلق ھوا يا نھيں تو وه مضاف پانی کی طرح ھے ،يعنی کسی نجس چيز کو پاک نھيں کرے گا اور اس سے
وضو اور غسل کرنا بھی باطل ھوگا۔
مسئلہ  ۵١ايسا پانی جس کے بارے ميں يہ معلوم نہ ھوکہ مطلق ھے يامضاف اور يہ بھی معلوم
نہ ھو کہ پھلے مطلق تھا يا مضاف ،نجاست کوپاک نھيں کرتااوراس سے وضو و غسل کرنا بھی باطل ھے،
ليکن اگر وه ايک ک ُر يا اس سے زياده ھو تو نجاست ملنے کی صورت ميں بھی اس پر پاک پانی کا حکم
لگے گا۔
ً
عين نجاست مثال خون يا پيشاب گر جائے اور اس کی بُو،
مسئلہ  ۵٢ايسا پانی جس ميں کوئی ِ
رنگ يا ذائقے کو تبديل کردے نجس ھوجاتا ھے خواه وه ُکر يا جاری پانی ھی کيوں نہ ھو ،تاھم اگر اس
پانی کی بُو ،رنگ يا ذائقہ کسی ايسی نجاست سے تبديل ھو جو اس سے باھر ھے مثالً قر ےب پﮍے ھوئے
مردار کی وجہ سے اس کی بُو ،بدل جائے تو پھر وه پانی نجس نھيں ھوگا۔
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عين نجس مثالً خون يا پيشاب گرنے کی وجہ
مسئلہ  ۵٣وه پانی جس کی بُو ،رنگ يا ذائقہ کسی ِ
سے تبديل ھو چکاھو ،اگر ُکر يا جاری پانی سے متصل ھوجائے يا اس پر بارش کا پانی برسے يا ھوا،
بارش کا پانی اس پر گرائے يا بارش کا پانی بارش کے دوران ھی پرنالے سے اس پر گرے اور ان تمام
احتياط مستحب يہ
صورتوں ميں اس ميں واقع شده تبديلی زائل ھوجائے تو ايسا پانی پاک ھوجاتا ھے ،ليکن
ِ
ھے کہ بارش کا پانی يا ُکر يا جاری پانی اس نجس پانی ميں مخلوط ھوجائے۔
مسئلہ  ۵۴اگر کسی نجس چيز کو ُکر يا جاری پانی ميں پاک کيا جائے تو جس دھونے ميں وه
چيز پاک ھوتی ھے اس کے بعد وه پانی جو باھر نکالنے کے بعد اس چيزسے ٹپکے ،پاک ھوگا۔
مسئلہ  ۵۵جو پانی پھلے پاک ھو اور يہ علم نہ ھو کہ بعد ميں نجس ھوا يا نھيں وه پاک ھے اور
جو پانی پھلے نجس ھو اور معلوم نہ ھو کہ بعد ميں پاک ھوا يا نھيں وه نجس ھے۔
مسئلہ  ۵۶کتے ،سو ٔراور غےرکتابی کافرکا جھوٹا نجس ھے اور اس کا کھانا اور پےنا حرام
ھے مگر حرام گوشت جانوروں کا جھوٹا پاک ھے اور بلّی کے عالوه اس قسم کے باقی تمام جانوروں کا
جھوٹا کھانا اور پےنا مکروه ھے۔
٩
بيت الخالء کے احکام
مسئلہ  ۵٧انسان پر واجب ھے کہ پيشاب اور پاخانہ کرتے وقت اور دوسرے مواقع پر اپنی
شرمگاھوں کو ان لوگوں سے جو اچھے اور برے کی تميز رکھتے ھونخواه وه اس کے محرم ھی کےوں
نہ ھوں ،چاھے مکلف ھوں يا نہ ھوں ،چھپا کر رکھے ،ليکن بيوی اور شوھر کے لئے اور ان لوگوں کے
لئے جو بيوی اور شوھر کے حکم ميں ٓاتے ھيں مثالً کنےز اور اس کے مالک کے لئے  ،اپنی شرمگاھوں
کو ايک دوسرے سے چھپانا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ۵٨اپنی شرمگاھوں کو کسی مخصوص چيز سے ڈھانپنا ضروری نھيں مثالً اگر ھاته
سے بھی ڈھانپ ليا جائے تو کافی ھے۔
مسئلہ  ۵٩پيشاب يا پاخانہ کرتے وقت ضروری ھے کہ بدن کا اگال حصّہ يعنی پيٹ اور سےنہ
روبہ قبلہ يا پشت بقبلہ نہ ھو۔
مسئلہ  ۶٠اگر پيشاب يا پاخانہ کرتے وقت کسی شخص کے بدن کا اگال حصہ رو بقبلہ يا پشت
بقبلہ ھو اور وه اپنی شرمگاه کو قبلے کی طرف سے موڑلے تو يہ کافی نھينھے اور اگر اس کے بدن کا
احتياط واجب يہ ھے کہ شرمگاه کو روبقبلہ يا پشت بقبلہ نہ موڑے۔
اگال حصّہ روبقبلہ يا پشت بقبلہ نہ ھو تو
ِ
احتياط مستحب يہ ھے کہ استبرا کے موقع پر ،جس کے احکام بعد ميں بيان کےے
مسئلہ ۶١
ِ
جائيں گے اور پيشاب اور پاخانہ خارج ھونے کے مقامات کو پاک کرتے وقت بدن کا اگال حصّہ رو بقبلہ يا
پشت بقبلہ نہ ھو۔
مسئلہ  ۶٢اگر کيفيت يہ ھو کہ يا وه فرد جو شرمگاه کے حوالے سے نا محرم ھے وه شرمگاه پر
نظر ڈالے اور يا پھر روبقبلہ يا پشت بقبلہ بيٹھے تو نا محرم سے شرمگاه کو چھپانا واجب ھے اور اس
احتياط واجب يہ ھے کہ پشت بقبلہ بےٹھے )يعنی رو بقبلہ نہ بےٹھے(۔ اسی طرح اگر کسی
صورت ميں
ِ
اور وجہ سے رو بقبلہ يا پُشت بقبلہ بےٹھنے پر مجبور ھو تب بھی يھی حکم ھے۔
رفع حاجت کے لئے رُو بقبلہ يا پشت بقبلہ نہ بٹھايا
مسئلہ ۶٣
ِ
احتياط مستحب يہ ھے کہ بچّے کو ِ
جائے۔
مسئلہ  ۶۴چار مقامات پر رفع حاجت حرام ھے:
 (١بند گليوں ميں جب کہ گلی والوں نے اس کی اجازت نہ دی ھو۔
رفع حاجت کی اجازت نہ دی ھو۔
(٢کسی ايسے شخص کی زمين ميں جس نے ِ
 (٣ان جگھوں ميں جو مخصوص افراد کے لئے وقف ھوں مثالً بعض مدرسے۔
(۴ھر اس جگہ جھاں رفع حاجت کسی مومن کی بے حرمتی يا دين يا مذھب کی کسی مقدس چيز
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کی توھين کا باعث ھو۔
مسئلہ  ۶۵تين صورتوں ميں پاخانہ خارج ھونے کا مقام)مقعد( صرف پانی سے پاک ھوسکتا ھے:
(١پاخانے کے ساته کوئی اور نجاست مثالً خون ،باھر ٓائی ھو۔
 (٢کوئی بيرونی نجاست پاخانے کے مخرج پر لگ گئی ھو۔
(٣پاخانے کے مخرج کے اطراف معمول سے زياده ٓالوده ھوگئے ھوں۔
ان تےنوں صورتوں کے عالوه پاخانے کے مخرج کو يا تو پانی سے دھويا جاسکتا ھے اور يا بعد
ميں بيان کئے جانے والے طريقے کے مطابق کپﮍے يا پتھر وغيره سے بھی پاک کيا جاسکتا ھے ،اگرچہ
پانی سے دھونا بہتر ھے۔
مسئلہ  ۶۶پيشاب کا مخرج پانی کے عالوه کسی چيز سے پاک نھيں ھوتااور اسے ک ُر يا جاری
پانی سے ايک مرتبہ دھونا کافی ھے ،ليکن قليل پانی سے احتياط واجب کی بنا پر دو مرتبہ دھونا ضروری
ٰ
ھے ،جب کہ اگر پيشاب معمول کے عالوه کسی مقام سے خارج ھو رھا ھو تو پھر
اقوی يہ ھے کہ دو
مرتبہ دھويا جائے اور بہتر يہ ھے کہ تےن مرتبہ دھوئيں۔
مسئلہ  ۶٧اگرپاخانے کے مخرج کو پانی سے دھويا جائے توضروری ھے کہ اس ميں پاخانے
کا کوئی ذره باقی نہ رھے ،البتّہ رنگ يا بُو باقی ره جانے ميں کوئی حرج نھيں اور اگر پھلی بار ھی وه مقام
ےوندھل جائے کہ پاخانے کا کوئی ذرّه اس ميں باقی نہ رھے تو دوباره دھونا ضروری نھيں۔
١٠
مسئلہ  ۶٨پتّھر ،ڈھيال يا کپﮍا يا انھی جےسی دوسری چيزيں اگر خشک اور پاک ھوں تو ان
سے پاخانہ خارج ھونے کے مقام کو پاک کيا جاسکتا ھے اور اگر ان ميں معمولی نمی بھی ھو جو پاخانہ
خارج ھونے کے مقام تک نہ پھنچے تو کوئی حرج نھيں۔
احتياط مستحب يہ ھے کہ پتھر ،ڈھيال يا کپﮍا جس سے پاخانہ صاف کيا جائے اس
مسئلہ ۶٩
ِ
کے تين ٹکﮍے ھوں اورتےن سے کم ميں اگر مقعد مکمل طور پر صاف ھوجائے تو اس پر اکتفاء کيا
جاسکتا ھے اور اگر تين ٹکﮍوں سے صاف نہ ھو سکے تواتنے مزےد ٹکﮍوں کا اضافہ کرنا ضروری ھے
کہ پاخانہ خارج ھونے کا مقام بالکل صاف ھوجائے ،البتہ ايسے ٓاثار کے باقی ره جانے ميں جو پتھر وغيره
جےسی چيز سے صاف کئے جانے سے عام طور پر باقی ره جاتے ھيں ،کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٧٠پاخانے کے مخرج کو ايسی چيزوں سے پاک کرنا حرام ھے جن کا احترام ضروری
تعالی ،پےغمبرونيا ائمہ عليھم السالم کے نام لکھے ھونيا اس کے
ھو مثالً ايسا کاغذ جس پر خدا ئے
ٰ
عالوه ايسی چيزيں جن کا شريعت ميں احترام ضروری ھے ،ليکن اگر کوئی ان سے استنجاء کرلے تو
طھارت حاصل ھوجائے گی۔
اور مخرج کا ہڈی يا گوبر سے پاک ھونا محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٧١اگر شک ھو کہ پاخانہ خارج ھونے کا مقام پاک کيا ھے يا نھيں تو اسے پاک کرنا
واجب ھے اگرچہ پيشاب يا پاخانہ کرنے کے بعد وه ھمےشہ متعلقہ مقام کو فوراً پاک کرتا ھو۔
مسئلہ  ٧٢اگر نماز کے بعدشک ھو کہ ٓايا نماز سے پھلے مخرج کوپاک کيا تھا يا نھيں تو اگر
نماز سے پھلے ،طھارت سے غافل ھونے کا ےقےن نہ ھو تو نماز صحيح ھے جب کہ مخرج کو نجس ھوگا۔
استبراء
مسئلہ  ٧٣استبرا ايک ايساعمل ھے جو مرد پيشاب کرچکنے کے بعد اس غرض سے انجام ديتے
ھيں کہ اس کے بعد نالی سے نکلنے والی رطوتبوں پر پيشاب کا حکم نہ لگے۔ اس کی کئی ترکےبيں ھيں،
جن ميں سے بہترےن يہ ھے کہ پيشاب ٓانا بند ھوجانے کے بعدتےن دفعہ بائيں ھاته کی درميانی انگلی کے
عضو تناسل کی جﮍ تک سونتے اور اس کے بعد انگھوٹے کو
سا ته مقعد سے لے کر
عضو تناسل کے اوپر
ِ
ِ
اور انگھوٹے کے ساته والی انگلی کو اس کے نيچے رکھے اور تےن بار ختنے کی جگہ تک سونتے اور
پھر تےن دفعہ حشفہ کو دبائے۔
مسئلہ  ٧۴وه پانی جو کبھی کبھی عورت سے چھيﮍ چھاڑ يا ھنسی مذاق کرنے کے بعد انسان کے
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بدن سے خارج ھوتا ھے پاک ھے ،اسی طرح وه پانی جو کبھی کبھارمنی کے بعد خارج ھوتا ھے جب کہ
منی اس سے نہ ملی ھو اور وه پانی بھی جو کبھی کبھا رپيشاب کے بعد نکلتا ھے جب کہ پيشاب اس سے نہ
مال ھو ،پاک ھے۔
اور اگر انسان پيشاب کے بعد استبرا کرے اور پھر کوئی ايسی رطوبت خارج ھو جس کی بارے
ميں شک ھوجائے کہ پيشاب ھے يا منی کے عالوه کوئی اور رطوبت ،تو اس رطوبت کو پاک ھے۔
مسئلہ  ٧۵اگر کسی شخص کو شک ھو کہ استبرا کيا ھے يا نھيں اور اس کے بدن سے رطوبت
خارج ھو جس کے بارے ميں وه نہ جانتا ھو کہ پاک ھے يا نھيں تو وه نجس ھے اور اگر وه وضو کرچکا
ھو تو وه بھی باطل ھوجائے گا ،ليکن اگر اسے اس بارے ميں شک ھو کہ جو استبرا اس نے کيا تھا وه
صحيح تھا يا نھيں اورکوئی رطوبت اس کے بدن سے خارج ھو اور وه نہ جانتا ھو کہ يہ رطوبت پاک ھے
يا نھيں تو وه پاک ھوگی اور اس سے وضو بھی باطل نہ ھوگا۔
مسئلہ  ٧۶اگر کسی شخص نے استبرا نہ کيا ھو اور پيشاب کرنے کے بعد کافی وقت گزر جانے
کی وجہ سے اسے ےقےن يا اطمينان ھو کہ پيشاب نالی ميں باقی نھيں رھا اورکوئی ايسی رطوبت خارج
ھوجس کے بارے ميں شک ھو کہ پاک ھے يا نھيں تو وه رطوبت پاک ھے اور اس سے وضو بھی باطل نہ ھوگا۔
مسئلہ  ٧٧اگر کوئی شخص پيشاب کے بعد استبرا کر کے وضو کرلے اور اس کے بعدايسی رطوبت
خارج ھو جس کے بارے ميں جانتا ھو کہ يا پيشاب ھے يا منی تو اس پرواجب ھے کہ احتياطا ً غسل کرے
اور وضو بھی کرے ،البتّہ اگر اس نے پھلے وضو نہ کيا ھوتو وضو کرلےنا کافی ھے۔
١١
مسئلہ  ٧٨عورت کے لئے پيشاب کے بعد استبرا نھيں ھے ،پس اگر کوئی رطوبت خارج ھو اور
شک ھو کہ يہ پيشاب ھے يا نھيں تووه رطوبت پاک ھوگی اور اس سے وضو يا غسل بھی باطل نھينھو گا۔
رفع حاجت کے مستحبات اور مکروھات
مسئلہ  ٧٩ھر شخص کے لئے مستحب ھے کہ جب وه رفع حاجت کے لئے جائے تو :
(١ايسی جگہ بےٹھے جھاں اسے کوئی نہ دےکھے۔
(٢بيت الخالء ميں داخل ھوتے وقت پھلے باياں پاؤں اندر رکھے اور نکلتے وقت پھلے داياں پاو ٔں
باھر رکھے۔
(٣رفع حاجت کے وقت سر ڈھانپ کر رکھے۔
(۴بدن کا بوجه بائيں پاوں پر ڈالے۔
مسئلہ  ٨٠رفع حاجت کے مکروھات :
(١سورج اور چاند کی جانب منہ کر کے بےٹھنا ليکن اپنی شرمگاه کو کسی طرح ڈھانپ لے تو
مکروه نھيں ھے۔
 (٢ھوا کے رخ کے با لمقابل بيٹھنا۔
(٣گلی کوچوں ميں بيٹھنا۔
(۴راستوں ميں بيٹھنا۔
(۵مکان کے دروازے کے سامنے بيٹھنا۔
(۶ميوه دار درخت کے نيچے بےٹھنا۔
(٧اس دوران کوئی چيز کھانا
(٨زياده دير بيٹھنا
(٩سيدھے ھاته سے طھارت کرنا
ذکر خدا کرے جو کہ ھر حال ميں مستحب ھے تو کوئی
( ١٠باتيں کرنا ليکن اگر مجبوری ھو يا ِ
حرج نھيں۔
مسئلہ  ٨١کھﮍے ھو کر ،سخت زمين پر ،جانوروں کے بِلوں ميں يا پانی ميں بالخصوص ساکن
پانی ميں پيشاب کرنا مکروه ھے۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

بطورکلی مضر ھو تو حرام ھے۔
مسئلہ  ٨٢پيشاب اور پاخانہ روکنا مکروه ھے اور اگر بدن کے لئے
ِ
مسئلہ  ٨٣نماز سے پھلے ،سونے سے پھلے ،مباشرت کرنے سے پھلے اور منی خارج ھونے کے
بعد پيشاب کرنا مستحب ھے۔

توضيح المسائل

نجاسات
مسئلہ  ٨۴دس چيزيں نجس ھيں:
) ١پيشاب
) ٢پاخانہ
) ٣منی
) ۴مردار
) ۵خون

١٢
) ۶کتا
) ٧سو ٔر
) ٨کافر
) ٩شراب
) ١٠فقّاع ) َجو کی شراب(
١۔  (٢پيشاب اور پاخانہ (
اورخون جھنده رکھنے والے ،يعنی اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل
مسئلہ  ٨۵انسان
ِ
کر نکلے ،ھر حرام گوشت حيوان کا پيشاب اور پاخانہ نجس ھے اور خون جھنده نہ رکھنے والے حرام
گوشت جانور مثالًحرام مچھلی کا پاخانہ ،اسی طرح گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حےوانوں مثالً مچھر
احتياط مستحب يہ ھے کہ ايسے حرام گوشت جانور کے پيشاب سے
اور مکھی کا فضلہ بھی پاک ھے اور
ِ
خون جھنده نھيں رکھتا۔
اجتناب کيا جائے جو
ِ
مسئلہ  ٨۶جن پرندوں کا گوشت حرام ھے ان کا پيشاب اور فضلہ پاک ھے ليکن ان سے
پرھےز احوط ھے۔
مسئلہ  ٨٧نجاست خور حےوان کا ،اس چوپائے کا جس سے کسی انسان نے بد فعلی کی
ھواوراس بکری کے بچے کا پيشاب اور پاخانہ جس نے سو ٔرنی کا دوده پيا ھو ،اس تفصيل کی بنا پر جو
بعد ميں ٓائے گی ،نجس ھے اور اسی طرح
احتياط واجب کی بنا پر اس بھےڑ کے بچے کا پيشاب اور پاخانہ
ِ
بھی نجس ھے جس نے سو ٔرنی کا دوده پيا ھو۔
٣۔ منی
ھرخون جھنده رکھنے والے حرام گوشت جانور کی منی نجس ھے،
مسئلہ  ٨٨انسان کی اور
ِ
کی
احتياط واجب
اسی طرح
بناپرخون جھنده رکھنے والے حالل گوشت جانوروں کی منی بھی نجس ھے۔
ِ
ِ
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۴۔ مردار
مسئلہ  ٨٩انسان کی اور خون جھنده رکھنے والے ھر حےوان کی الش نجس ھے خواه وه خود
مرا ھو يا اسے شرع کے مقرّر کرده طريقے کے عالوه کسی طريقے سے مار ا گيا ھو۔
مچھلی چونکہ خون جھنده نھيں رکھتی اس لئے پانی ميں بھی مرجائے تو پاک ھے۔
) (minkمسئلہ  ٩٠الش کے وه اجزاء جن ميں جان نھيں ھوتی پاک ھينمثالًاون ،بال اور ُکرک
بشرطےکہ وه مردار زندگی ميں نجس العين نہ ھوں۔
مسئلہ  ٩١اگرکسی انسان يا خون جھنده رکھنے والے حےوان کے بدن سے اس کی زندگی ميں
ھی گوشت يا کوئی دوسرا ايسا حصّہ جس ميں جان ھو جُدا کرليا جائے ،نجس ھے۔
مسئلہ  ٩٢اگر ھونٹوں يا کسی دوسری جگہ سے ذرا سی کھال نکال دی جائے تو وه پاک ھے۔
١٣
مسئلہ ُ ٩٣مرده ُمرغی کے پيٹ سے جو انڈا نکلے اگر اس کا چھلکا سخت ھوگيا ھو تو پاک
ھے ،ليکن مردار سے مس ھوجانے کی وجہ سے اس کا چھلکا دھونا ضروری ھے اور اگر اس کی کھال
سخت نہ ھوئی ھو تو اس کے نجس ھونے ميں اشکال ھے۔
مسئلہ  ٩۴اگر بھےڑ يا بکری کا بچہ چرنے کے قابل ھونے سے پھلے مرجائے تو وه پنےر
احتياط واجب کی بنا پر اسے باھر سے دھونا
مايہ جو اس کے شےر دان ميں ھوتا ھے پاک ھے ،ليکن
ِ
ضروری ھے۔
مسئلہ  ٩۵بھنے والی دوائياں ،عطر،تيل ،گھی ،جوتوں کا پالش اور صابن جنھينکافر ممالک
سے اليا جاتا ھے اگر ان کی نجاست کے بارے ميں ےقےن نہ ھو تو پاک ھيں۔
مسئلہ  ٩۶گوشت ،چربی اور چمﮍا اگر مسلمانوں کے بازار سے لئے جائيں تو پاک ھيں۔ اسی
طرح اگر کسی مسلمان کے ھاته ميں ھوں جو اس کو شرعا ً ذبح شده جانور کے طور پر استعمال کرے،
سوائے اس کے کہ اس نے کسی کافر سے حاصل کی ھواور اس بات کی تحقيق نہ کی ھو کہ آيا يہ اس
جانور کے ھيں جن کو شريعت کے طريقے کے مطابق ذبح کياگيا ھے يا نھيں۔
۵۔ خون
مسئلہ  ٩٧انسان او ر خو ن جھنده رکھنے والے ھر حيوان ،يعنی وه حےوان جس کی رگ کاٹی
جائے تو اس ميں سے خون اُچھل کر نکلے ،کا خون نجس ھے ،پس ايسے جانورونمثالًمچھلی اور مچھرکا
خون ،جو اُچھلنے واال خون نھيں رکھتے پاک ھے۔
مسئلہ  ٩٨حالل گوشت جانور کو اگر شرع کے مقرر کرده قواعد کے مطابق ذبح کيا جائے اور
معمول کے مطابق اس کا خون خارج ھوجائے تو جو خون بدن ميں باقی ره جائے وه پاک ھے ليکن اگر
جانور کے سانس لينے سے يا اس کا سراونچی جگہ پر ھونے کی وجہ سے بدن ميں پلٹ جائے تو وه خون
نجس ھوگا۔
مسئلہ  ٩٩انڈے کی زردی ميں بننے واال خون کھانا حرام ھے اور احتياط واجب کی بنا پر نجس
ھے۔
ٓ
مسئلہ  ١٠٠وه خون جو بعض اوقات دوده دوہتے ھوئے نظر اتا ھے نجس ھے اور دوده کو
نجس کرديتا ھے۔
مسئلہ  ١٠١منہ ميں ٓانے واال خون مثالًدانتوں کی ريخوں سے نکلنے واال خون اگر لعاب دھن
سے مل کر ختم ھوجائے تو لعاب دھن سے پرھيزضروری نھيں ھے اور اگر خون منہ ميں گھل کر ختم نہ
ھو اور منہ سے باھر آجائے تو اس سے پرھيز کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٠٢جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن يا کھال کے نيچے مر جائے اگر اس کی
شکل ايسی ھو کہ لوگ اسے خون نہ کھيں تو پاک اور خون کھيں تو نجس ھوگا اور اس صورت ميں اگر
کھال يا ناخن ميں سوراخ ھوجائے اور کوئی رطوبت باھر سے اس سے آملے تو وه نجس ھو جائے گی اور
اس صورت ميں اگر اس مقام سے خون کو نکال کر وضو يا غسل کے ليے پاک کرنا حرج کا باعث ھو تو
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تيمم کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٠٣اگر کسی شخص کو يہ معلوم نہ ھو کہ کھال کے نيچے خون مرگيا ھے يا چوٹ لگنے
کی وجہ سے گوشت نے ايسی شکل اختيار کرلی ھے تو وه پاک ھے۔
مسئلہ  ١٠۴اگر کھانا پکاتے ھوئے خون کا ايک ذ ّره بھی اس ميں گر جائے تو سارے کا سارا کھانا
اور برتن نجس ھوجائے گا۔ اُبال ،حرارت اور ٓاگ اُنھيں پاک نھيں کرسکتے۔
مسئلہ  ١٠۵جو زرد ماده زخم کی حالت بہتر ھونے پر اس کے چاروں طرف پيدا ھوجاتا ھے
اگر اس کے متعلق يہ معلوم نہ ھو کہ اس ميں خون مال ھوا ھے تو وه پاک ھوگا۔
 -۶۔  (٧کتا اور سو ٔر (
حتی کہ ان کے بال ،ہڈياں،
مسئلہ  ١٠۶وه کتا اور سو ٔر جو خشکی ميں رہتے ھيں نجس ھيں ٰ
ناخن اور رطوبتيں بھی نجس ھيں ،ا لبتّہ دريائی کتا ا ور سؤر پاک ھيں۔
١۴
٨۔ کافر
مسئلہ  ١٠٧کافر يعنی وه شخص جو خدا يا حضرت خاتم االنبياء)ص( کی رسالت يا قيامت کا
منکر ھو يا خدا اور رسول)ص( ميں شک رکھتا ھو ،يا کسی کو خدا کا شريک گردانتا ھو يا خدا کے ايک
ھونے کے بارے ميں مشکوک ھو ،نجس ھے۔
اسی طرح خوارج يعنی وه افراد جو امام معصوم عليہ السالم کے خالف خروج کريں ،غالت يعنی
وه افراد جو کسی بھی امام عليہ السالم کی خدائی کے قائل ھوں يا يہ کہتے ھوں کہ خدا ان ميں حلول کر
گيا ھے اور نواصب يعنی ھر وه فرد جو کسی بھی امام عليہ السالم يا جناب سيده حضرت فاطمہ زھرا عليھا
السالم کا دشمن ھو)نجس ھيں( اور )اسی طرح( ھر وه فرد جو ضروريات دين مثالً نماز اور روزے ميں
ت دين ميں سے ھے ،منکر ھوجائے نجس ھے۔
سے کسی کا يہ جاننے کے باوجود کہ ضروريا ِ
ٰ
اقوی يہ ھے کہ پاک ھيں ،اگر چہ احوط يہ کہ ان سے
اور اھل کتاب يعنی يھودی اور عيسائی
پرھيز کيا جائے۔
حتی اس کے بال ،ناخن اور رطوبتيں بھی نجس ھيں۔
مسئلہ  ١٠٨کافر کا تمام بدن ٰ
مسئلہ  ١٠٩اگر نابالغ بچے کے باپ ،ماں ،دا دا اور دادی کافر ھوں تو وه بچہ بھی نجس ھے
سوائے اس کے کہ مميز ھو اور اسالم کا اظھار کرتا ھواور اگر ان ميں سے ايک بھی مسلمان ھو تو بچہ
پاک ھے مگر يہ کہ مميز ھو اور کفر کا اظھار کرتا ھو۔
مسئلہ  ١١٠جس شخص کے متعلق يہ علم نہ ھو کہ مسلمان ھے يا نھيں تو وه پاک مانا جائے گا
ليکن اس پر اسالم کے دوسرے احکام کا اطالق نھينھوگا ،مثالًنہ ھی وه مسلمان عورت سے شادی کرسکتا
ھے اور نہ ھی اسے مسلمانوں کے قبرستان ميں دفن کيا جا سکتا ھے۔
مسئلہ  ١١١جو شخص چوده معصومين عليھم السالم ميں سے کسی ايک کو بھی دشمنی کی بناپر
گالی دے ،نجس ھے۔
٩۔ شراب
مسئلہ  ١١٢شراب اور نشہ ٓاور نبےذ نجس ھے۔ اس کے عالوه بھنے والی نشہ آور چيزوں ميں
سوائے فقاّع کے کہ جس کا حکم بعد ميں آئے گا ،احتياط مستحب اجتناب ھے ا ور اگر بھنگ و چرس کی
طرح بھنے والی نہ ھوں تو پاک ھيں چاھے ان ميں کوئی چيز ڈال کر انھيں رواں بنا ديا جائے۔
مسئلہ  ١١٣صنعتی الکحل جو دروازے ،کھﮍکياں ،ميزيں اورکرسياں وغيره رنگنے کے لئے
استعمال ھوتی ھيں ان کی تمام قسميں پاک ھيں۔
مسئلہ  ١١۴اگر انگور يا انگور کے رس ميں پکانے پر ابال آجائے تو پاک ھيں ليکن ان کا کھانا
پينا حرام ھے اور اگر آگ کے عالوه کسی اور چيز سے ابال آجائے تو ان کا کھانا پينا حرام ھے اور احتياط
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کی بنا پر نجس ھيں۔
منقی ،کشمش اور ان کے رس ميں اگرچہ ابال بھی آجائے ،پاک ھيں اور ان
مسئلہ  ١١۵کھجور،
ٰ
کا کھانا حالل ھے۔
 ١٠۔ فقاّع )ج َو کی شراب(
ب ج َوکہتے ھيں نجس ھے ليکن وه
مسئلہ  ١١۶فقّاع جو کہ َجوسے تيار ھوتی ھے اور اسے آ ِ
پانی جو طب کے قاعدے کے مطابق َجو سے حاصل کيا جاتا ھے اور ماء الشعير کھالتا ھے پاک ھے۔
مسئلہ  ١١٧جو شخص فعل حرام سے جنب ھوا ھو اس کاپسينہ پاک ھے ليکن احتياط واجب يہ
ھے کہ اس کے ساته نماز نہ پﮍھی جائے اور حالت حيض ميں بيوی سے صحبت کرنا بھی حرام سے جنب
ھونے کا حکم رکھتا ھے۔
مسئلہ  ١١٨اگر کوئی شخص ان اوقات ميں بيوی سے جماع کرے جن ميں جماع حرام ھوتا
ھے ،مثالً رمضان المبارک ميں دن کے وقت ،تو اس کا پسينہ پاک ھے ليکن احتياط واجب يہ ھے کہ اس
کے ساته نماز نہ پﮍھے۔
مسئلہ  ١١٩اگر حرام سے جنب ھونے واال غسل کے بجائے تيمم کرے اور تيمم کے بعد اسے
پسينہ آجائے تو احتياط واجب کی بنا پراس پسينے کا حکم وھی ھے جو تيمم سے پھلے والے پسينے کا تھا۔
١۵
مسئلہ  ١٢٠اگر کوئی شخص حرام سے جنب ھوجائے اور پھر اس عورت سے جماع کرے جو
اس کے لئے حالل ھے تو اس کے لئے احتياط واجب يہ ھے کہ اس پسينے کے ساته نماز نہ پﮍھے ،اور
اگر پھلے اس عورت سے جماع کرے جو حالل ھو اور بعد ميں حرام کا مرتکب ھو تو اس کا پسينہ حرام
سے جنب ھونے والے کے پسينے کا حکم نھيں رکھتا۔
مسئلہ  ١٢١انسانی نجاست کھانے والے اونٹ کا پسينہ احتياط کی بنا پر نجس ھے۔ اس کے
عالوه ھر اس حيوان کا پسينہ جسے انسانی نجاست کھانے کی عادت ھو اگر چہ پاک ھے ليکن ان ميں سے کسی کے ساته
نماز جائز نھيں ھے۔
نجاست ثابت ھونے کے طريقے
مسئلہ  ١٢٢کسی بھی چيز کی نجاست تين طريقوں سے ثابت ھوتی ھے:
(١يہ کہ خود انسان کو يقين يا اطمينان ھوجائے کہ فالں چيز نجس ھے اور اگر کسی چيز کے
متعلق گمان ھو کہ نجس ھے تو اس سے پرھيز کرنا ضروری نھيں ھے ،لہذايسے قھوه خانوں اور ھوٹلوں
سے کھانا کھانے ميں ،جھاں الپروا اور نجاست و طھارت کا لحا ظ نہ رکھنے والے افراد بھی کھانا کھاتے
ھوں ،جب تک انسان کو اطمينان نہ ھو جائے کہ اس کے لئے اليا جانے واال کھانا نجس ھے ،کوئی حرج نھيں۔
(٢جس شخص کے اختيار ميں کوئی چيز ھو وه اس کے بارے ميں کھے کہ نجس ھے جب کہ وه
جھوٹا نہ سمجھا جاتا ھو مثالً کسی شخص کی بيوی يا نوکر يامالزمہ جب کہ وه جھوٹے نہ ھوں کھيں کہ
برتن يا کوئی دوسری چيز جو ان کے اختيار ميں ھے نجس ھے۔
(٣دو عادل مرد کھيں کہ ايک چيز نجس ھے تو وه نجس ھوگی ،بلکہ ايک عادل شخص يا ايک
قابل اعتماد شخص جو خواه عادل نہ بھی ھو کسی چيز کے بارے ميں کھے کہ نجس ھے ا ور اس کی بات
کے برخالف بات کا گمان نہ ھو تو اس چيزسے اجتناب کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٢٣اگر کوئی شخص مسئلے سے عدم واقفيت کی بنا پر يہ نہ جان پائے کہ ايک چيز نجس
ھے يا پاک مثالً اسے يہ علم نہ ھو کہ خون پاک ھے يا نجس توضروری ھے کہ مسئلہ پوچه لے اور مسئلہ
معلوم ھونے تک احتياط کرے ،ليکن اگر مسئلہ جانتا ھو اور کسی چيز کے بارے ميں صرف شک ھو کہ
پاک ھے يا نھيں مثالً اسے شک ھو کہ وه چيز خون ھے يا نھيں يا يہ تو جانتا ھو کہ خون ھے ليکن يہ نہ
جانتا ھو کہ مچھر کا خون ھے يا انسان کا،تو وه چيز پاک ھوگی اور اس کے بارے ميں چھان بين کرنا يا
پوچھنا ضروری نھيں ھے۔
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مسئلہ  ١٢۴اگر کسی نجس چيز کے بارے ميں شک ھو کہ پاک ھوئی ھے يا نھيں تو وه نجس
ھے اور اگر کسی پاک چيز کے بارے ميں شک ھو کہ نجس ھوگئی ھے يا نھيں تو وه پاک ھے اور اگر
کوئی شخص ان چيزوں کے نجس يا پاک ھونے کے متعلق معلوم بھی کر سکتا ھو تو تحقيق ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٢۵اگر کوئی شخص جانتا ھو کہ جو دو برتن يا دو کپﮍے وه استعمال کرتا ھے ان ميں
سے ايک نجس ھو گيا ھے ليکن اسے يہ علم نہ ھو کہ ان ميں سے کون سا نجس ھوا ھے تو ضروری ھے
کہ دونوں سے اجتناب کرے اور مثال کے طور پر اگر يہ نہ جانتا ھو کہ خود اس کا کپﮍا نجس ھوا ھے يا
کسی دوسرے کا جو اس کے زير اختيار نھيں ھے اور کسی دوسرے شخص کی ملکيت ھے تو اپنے
کپﮍے سے اجتناب کرنا ضروری نھينھے۔
پاک چيز کيسے نجس ھوتی ھے
مسئلہ  ١٢۶اگر ايک پاک چيز ايک نجس چيز سے متصل ھوجائے اور دونوں يا ان ميں سے
ايک اس قدر تر ھو کہ ايک کی رطوبت دوسری تک پھنچ جائے تو پاک چيز بھی نجس ھوجائے گی ،ليکن
اگر تری اتنی کم ھو کہ رطوبت ايک شے سے دوسری شے تک نہ پھنچے تو پھر پاک چيز نجس نہ ھوگی۔
اور مشھور قول ھے کہ جو چيز نجس ھو گئی ھو وه خود دوسری چيز کو مطلقا ً نجس کر ديتی
ھے ،ليکن يہ حکم پھلے واسطے کے عالوه ،جب کہ آب قليل يا دوسرے مايعات کے عالوه کسی اور چيز
١۶
سے مالقات کرے ،محل اشکال ھے اوردوسرے اور تيسرے واسطے کے ذريعے نجس ھونے والی
چيزسے احتياط کی مراعات ترک نہ کی جائے۔
مسئلہ  ١٢٧اگر کوئی پاک چيز کسی نجس چيز کو لگ جائے اورشک ھو کہ ٓايا يہ دونوں ياان
ميں سے کوئی ايک تر تھی يا نھيں ،تو پاک چيز نجس نھيں ھوتی۔
مسئلہ  ١٢٨اگر دو چيزوں کے بارے ميں يہ علم نہ ھو کہ ان ميں سے کون سی پاک ھے اور
کون سی نجس ،جب کہ علم نہ ھو کہ پھلے يہ دونوں نجس تھيں اور پھر ان ميں سے کسی ايک کے ساته
ايک پاک اور تر چيز مس ھو جائے تو وه نجس نھيں ھوگی۔
مسئلہ  ١٢٩اگر زمين اور کپﮍا يا انھی جيسی اور چيزوں ميں منتقل ھونے والی رطوبت ھو تو
ان کے جس جس حصے کو نجاست لگے گی وه نجس ھو جائے گا اور باقی حصہ پاک رھے گا۔ يھی حکم
کھيرے ،خربوزے اور ان جيسی چيزوں کے بارے ميں ھے۔
مسئلہ  ١٣٠جب شيرے ،تيل ،گھی يا ايسی ھی کسی اور چيز کی صورت ايسی ھو کہ اگر اس
کی کچه مقدار نکال لی جائے تو اس کی جگہ خالی نہ رھے تو جوں ھی وه ذره بھر بھی نجس ھوگا سارے
کا سارا نجس ھو جائے گا ،ليکن اگر اس کی صورت ايسی ھو کہ نکالنے کے مقام پر جگہ خالی رھے
اگرچہ بعد ميں پر ھوجائے ،تو صرف وھی حصہ نجس ھوگا جسے نجاست لگی ھے ،ل ٰہذا اگر چوھے کی
مينگنی اس ميں گر جائے تو جھاں وه مينگنی گری ھے وه جگہ نجس اور باقی پاک ھوگی۔
مسئلہ  ١٣١اگر مکھی يا اس جيسی کوئی اور جاندار چيزايک ايسی تر چيز پر بيٹھے جو نجس
ھو اور بعد ازانايک تراور پاک چيز پر جا بيٹھے اور يہ يقين ھوجائے کہ اس جاندار کے ساته نجاست تھی
تو پاک چيز نجس ھو جائے گی اور اگر يقين نہ ھو تو پاک رھے گی۔
مسئلہ  ١٣٢اگر بدن کے کسی حصے پر پسينہ ھو اور وه حصہ نجس ھوجائے اور پھر پسينہ اس
جگہ سے بہہ کر بدن کے دوسرے حصوں تک چال جائے تو جھاں جھاں پسينہ بھے گا بدن کے وه حصے
نجس ھوجائيں گے ،ليکن اگر پسينہ آگے نہ بھے تو باقی بدن پاک رھے گا۔
مسئلہ  ١٣٣جوگاڑھی اخالط )بلغم( يا غير بلغم ناک يا گلے سے خارج ھوتی ھيں اگر ان ميں خون
ھو تو وه مقام جھاں خون ھوگا نجس اور باقی حصہ پاک ھوگا ل ٰہذا اگر يہ اخالط ناک يا ھونٹوں کے باھر
لگ جائيں تو بدن کے جس مقام کے بارے ميں يقين ھو کہ نجاست واال حصہ وھاں پھنچا ھے وه نجس ھوگا
اور جس مقام کے بارے ميں شک ھو کہ وھاں نجاست واال حصہ پھنچا ھے يا نھيں وه پاک ھوگا۔
مسئلہ  ١٣۴اگر ايک ايسا لوٹا جس کے پيندے ميں سوراخ ھو نجس زمين پر رکه ديا جائے اور اس
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کا پانی بھنا بند ھو کر لوٹے کے نيچے اس طرح جمع ھو جائے کہ اسے اور لوٹے کے پانی کو ايک ھی
پانی سمجھا جائے تو لوٹے کا پانی نجس ھو جائے گاليکن اگر لوٹے کا پانی تيزی سے بہتا رھے تو نجس
نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ١٣۵اگر کوئی چيز بدن ميں داخل ھو کر نجاست سے جاملے ليکن بدن سے باھر آنے پر
نجاست سے آلوده نہ ھو تو وه چيز پاک ھے ،چنانچہ اگر انيما کا سامان يا اس کاپانی پاخانہ کے مخرج ميں
داخل کيا جائے يا سوئی ،چاقو يا کوئی اور ايسی چيز بدن ميں گھس جائے اور باھر نکلنے پر نجاست سے
آلوده نہ ھو تو نجس نھيں ھے۔ اسی طرح اگر تھوک اور ناک کا پانی جسم کے اندر خون سے جاملے ليکن
باھر نکلنے پر خون آلوده نہ ھو پاک ھے۔
احکام نجاسات
مسئلہ  ١٣۶قرآن مجيد کی تحرير اور ورق کو نجس کرنا جب کہ يہ فعل قرآن مجيد کی بے حرمتی
کا باعث ھو بال شبہ حرام ھے اور اگر نجس ھوجائے تو فوراً پاک کرنا ضروری ھے ،بلکہ اگر بے حرمتی
کا پھلو نہ بھی نکلے تب بھی احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١٣٧اگر قرآن مجيد کی جلد نجس ھو جائے اور اس سے قرآن مجيد کی بے حرمتی ھو
توضروری ھے کہ جلد کو پاک کيا جائے۔
مسئلہ  ١٣٨قرآن مجيد کو کسی خشک عين نجس پر رکھنا اگر بے حرمتی کا سبب ھو تو حرام ھے
اور اسے اٹھانا واجب ھے۔
١٧
مسئلہ  ١٣٩قرآن مجيد کو نجس روشنائی سے لکھنا خواه ايک حرف ھی کيوں نہ ھو اسے نجس
کرنے کا حکم رکھتا ھے ،اور اگر لکھا جا چکا ھو تو اسے پانی سے دھو کر يا ايسے ھی کسی اور طريقے
سے مٹانا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١۴٠اگر کافر کو قرآن مجيد دينا قرآن مجيد کی بے حرمتی کا باعث ھو تو حرام ھے اور
اس سے قرآن مجيد لے لينا واجب ھے۔
مسئلہ  ١۴١اگر قرآن مجيد کا ورق يا کوئی ايسی چيز جس کا احترام ضروری ھو مثالً ايسا کاغذ
تعالی ،پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم يا معصومين عليھم السالم ميں سے کسی کا نام
جس پر ﷲ
ٰ
لکھا ھوا ھو ،بيت الخالء ميں گر جائے تو اس کا باھر نکالنا اور اسے دھونا واجب ھے خواه اس پر کچه
رقم ھی کيوں نہ خرچ کرنی پﮍے اور اگر اس کا باھر نکالنا ممکن نہ ھو تو ضروری ھے کہ اس وقت تک
اس بيت الخالء کو استعمال نہ کيا جائے جب تک يہ يقين نہ ھوجائے کہ وه گل کر ختم ھو گيا ھے۔
اسی طرح اگر خاک شفا بيت الخالء ميں گرجائے اور اس کا نکالنا ممکن نہ ھو تو جب تک يہ يقين
نہ ھو جائے کہ وه بالکل ختم ھو چکی ھے اس بيت الخالء کو استعمال نھيں کيا جاسکتا۔
عين نجس يا نجس شده چيز کا کھانا پينا حرام ھے۔ يھی حکم کسی اور کو
مسئلہ  ١۴٢کسی ِ
کھالنے پالنے کا ھے ليکن بچے يا پاگل کو کھالنا جائزھے اور اگر بچہ يا ديوانہ شخص نجس غذا کھائے
يا پئے يا نجس ھاته سے غذا کو نجس کردے اور کھائے تو اسے روکنا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١۴٣ايسی نجس چيز کا بيچنا يا عاريةً دينا جو پاک ھو سکتی ھو اشکال نھيں رکھتا ،ھاں اگر
عاريةً لينے واال يا خريدار اس کو کھانے پينے جيسی چيزوں ميں استعمال کرنے واال ھو تو اسے نجاست
کے بارے ميں بتانا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١۴۴اگر ايک شخص کسی دوسرے کو نجس چيز کھاتے يا نجس لباس سے نماز پﮍھتے
ديکھے تو اسے اس بارے ميں کچه کھنا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١۴۵اگر کسی کے گھر کا کوئی حصہ يا فرش نجس ھو اور وه ديکھے کہ اس کے گھر
آنے والوں کا بدن ،لباس يا کوئی اور چيز تری کے ساته نجس جگہ سے جا لگی ھے تو اگر صاحب خانہ
اس کا سبب ھو اور ممکن ھو کہ نجاست کھانے پينے کی چيزوں ميں سرايت کر جائے گی تو ان لوگوں کو
اس بارے ميں آگاه کردينا ضروری ھے۔
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مسئلہ  ١۴۶اگر ميزبان کو کھانا کھانے کے دوران پتہ چلے کہ غذا نجس ھے تو اس کے لئے
ضروری ھے کہ مھمانوں کو اس کے متعلق آگاه کردے ليکن اگر مھمانوں ميں سے کسی کو اس بات کا علم
ھو جائے تو اس کے لئے دوسروں کو بتانا ضروری نھيں ،البتہ اگر وه ان کے ساته يوں گھل مل کر رہتا ھو
کہ ان لوگوں کے نجس ھونے کی وجہ سے وه خود بھی نجس کھانے پينے ميں مبتال ھوجائے گا
توضروری ھے کہ کھانا کھا چکنے کے بعد انھيں اطالع دے دے۔
مسئلہ  ١۴٧اگر کوئی ادھار لی ھوئی چيز نجس ھو جائے اور اس کا مالک اسے کھانے پينے
ميں استعمال کرتا ھو جيسے برتن تو ادھار لينے والے پر واجب ھے کہ مالک کو اس کے نجس ھوجانے
کے متعلق بتادے ،ليکن اگر اس چيز کی نوعيت لباس کی ھو تو اس کے نجس ھونے کی اطالع مالک کو
دينا ضروری نھيں خواه يہ علم ھو کہ وه اس لباس کے ساته نماز پﮍھتا ھے سوائے اس کے کہ لباس کا
مالک واقعی پاک لباس کے ساته نماز پﮍھنا چاھے کہ اس صورت ميں احتياط واجب يہ ھے کہ نجاست کی
اطالع دے دی جائے۔
مسئلہ  ١۴٨اگر بچہ کھے کہ کوئی چيز نجس ھے يا يہ کہ اس نے کسی چيز کو دھوليا ھے تو اس
کی بات پر اعتبار نھينکيا جا سکتا ليکن اگر بچہ مميز ھو اور کھے کہ اس نے ايک چيز پانی سے دھوئی
ھے جب کہ وه بچہ قابل اعتماد ھو اور اس کی بات کے بر خالف بات کا گمان نہ ھو تو اس کی بات قبول
کر لی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی چيز کی نجاست کی اطالع دے تب بھی يھی حکم ھے۔

توضيح المسائل

مطھرات
مسئلہ  ١۴٩باره چيزيں نجاست کو پاک کرتی ھيں اور انھينمطھرات کھا جاتاھے:
) (١پانی
١٨
) (٢زمين
) (٣سورج
) (۴استحالہ
) (۵انقالب
) (۶انتقال
) (٧اسالم
) (٨تبعيت
) (٩عين نجاست کا زائل ھو جانا
) (١٠نجاست خور جانور کا استبراء
) (١١مسلمان کا غائب ھو جانا
) (١٢ذبح کئے گئے جانور کے بدن سے معمول کے مطابق خون کا نکل جانا۔
ان سب کے تفصيلی احکام آئنده مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔
١۔ پانی
مسئلہ  ١۵٠پانی چار شرائط کے ساته نجس چيز کو پاک کرتاھے:
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عرق بيد نجس چيز کو پاک نھيں کر
(١پانی مطلق ھو ،لہذامضاف پانی جيسے گالب کا پانی يا
ِ
سکتا ھے۔
(٢پانی پاک ھو۔
(٣نجس چيز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے اور جس دھونے کے بعد مزيد دھونا
ضروری نہ ھو تو يہ بھی ضروری ھے کہ پانی کی بو ،رنگ يا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل نہ جائے،
ليکن ٓاخری دھونا نہ ھونے کی صورت مينپانی کے بدل جانے ميں کوئی حرج نھيں ،مثالًاگر کسی چيز کو
دو مرتبہ دھونا ضروری ھو تو خواه پانی کا رنگ ،بويا ذائقہ پھلی مرتبہ دھونے کے وقت بد ل جا ئے ليکن
دوسری مرتبہ استعمال کئے جانے والے پانی ميں ايسی کوئی تبديلی رونما نہ ھو تو وه چيز پاک ھو جائے
گی۔
(۴نجس چيزکوپاک کرنے کے بعد اس مينعين نجاست کے ذرات باقی نہ رھيں۔
١٩
نجس چيز کو قليل پانی يعنی ايک کرُسے کم پانی سے پاک کرنے کی کچه اور شرائط بھی ھيں
جن کا ذکر بعد ميں کيا جائے گا۔
مسئلہ  ١۵١نجس برتن کے اندرونی حصے کو قليل پانی سے تين مرتبہ دھونا ضروری ھے،
جب کہ ک ُر يا جاری پانی ميں ايک مرتبہ دھونا کافی ھے ليکن وه برتن جس ميں سے کتے نے کوئی
سياّل)بھنے والی(چيز پی ھو تو پھلے ضروری ھے کہ اسے پاک مٹی سے مانجه کرمٹی ہٹالی جائے اور
پھر پانی ملی ھوئی مٹی سے مانجھا جائے۔ ان دونوں طريقوں کو اختيار کرنااحتياط واجب کی بنا پر
ضروری ھے اور اس کے بعد پانی ڈال کر برتن سے مٹی صاف کر ليں اورپھر ک ُر يا جاری پانی سے ايک
مرتبہ يا احتياط واجب کی بنا پرقليل پانی سے دو مرتبہ دھوئيں۔
کتے کے چاٹے ھوئے برتن کو پاک کرنے کے لئے بھی احتياط واجب کی بناپريھی طريقہ اختيار
کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١۵٢جس برتن ميں کتے نے منہ ڈاال ھو اگر اس کامنہ اتنا تنگ ھو کہ اسے مٹی سے
مانجھانہ جا سکتا ھو ،چنانچہ ممکن ھو تو کپﮍا يا اسی طرح کی کوئی چيز لکﮍی پر لپيٹ کراس کی مدد
سے برتن کو مٹی سے مانجھے ،پھر اس مٹی کو صاف کر کے دوباره پانی ملی ھوئی مٹی سے مانجھے،
)خيال رھے(ان دونوں طريقوں کو اختيار کرنا احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے۔ اگر يہ ممکن نہ ھو تو
پھر مٹی برتن ميں ڈال کر زور سے ھالنے کے ذريعے اس طريقے پر عمل کريں ،پھرپچھلے مسئلے
مينبتائے گئے طريقے کے مطابق برتن کو دھوليں۔
مسئلہ  ١۵٣جس برتن ميں سؤرنے کوئی سيال )بھنے والی( چيز پی ھو يا صحرائی چوھا مر گيا
ھو ،اسے سات مرتبہ دھونا ضروری ھے ،خواه قليل پانی سے دھويا جائے يا ک ُر يا جاری پانی سے اور
بنابر احتياط واجب يھی حکم اس برتن کا ھے جسے سؤر نے چاٹا ھو۔
مسئلہ  ١۵۴شراب سے نجس شده برتن کو تين مرتبہ دھونا ضروری ھے۔ اس ميں قليل ،ک ُر اور
جاری پانی ميں کوئی فرق نھينھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ سات مرتبہ دھوئے۔
مسئلہ  ١۵۵جو کوزه نجس مٹی سے بنايا گيا ھو يا ا س ميں نجس پانی سرايت کر گيا ھو ،تو اسے
ک ُر يا جاری پانی ميں ڈالنے پر جھاں جھاں پانی پھنچے گا ،کوزه پاک ھو جائے گا اور اگر کوزے کے
اندرونی اجزاء کو بھی پاک کرنا مقصود ھو تو اسے کرُيا جاری پانی ميں اتنی دير تک پﮍے رھنے دينا
ضروری ھے کہ پانی تمام کوزے ميں سرايت کر جائے اور اگر اس کوزے ميں کوئی ايسی رطوبت ھو جو
پانی کو کوزے کے اندرونی حصوں تک نہ پھنچنے دے تو ضروری ھے کہ اسے خشک کرنے کے بعد
کرُيا جاری پانی ميں ڈاال جائے۔
مسئلہ  ١۵۶نجس برتن کو قليل پانی سے دو طريقے سے دھويا جا سکتا ھے:
(١برتن کو تين مرتبہ پانی سے بھرا جائے اور ھر مرتبہ خالی کر ديا جائے۔
(٢برتن ميں تين بار مناسب مقدار ميں پانی ڈاليں اور ھر بار پانی کو اس ميں يوں گھمائيں کہ وه
تمام نجس مقامات تک پھنچ جائے اور پھر اسے پھينک ديں۔
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مسئلہ  ١۵٧اگر ايک بﮍا برتن مثالًديگ يا مرتبان نجس ھو جائے تو تين بار پانی سے بھرنے اور
ھربار خالی کرنے کے بعد پاک ھو جاتا ھے۔ اسی طرح اگر اس ميں تين مرتبہ اوپر سے اس طرح پانی
اُنڈيليں کہ اس کی تمام نجس اطراف تک پھنچ جائے اور ھر بار اس کی تہہ ميں جمع شده پانی کو باھر نکال
ديں تو پاک ھو جائے گا اور احتياط واجب يہ ھے کہ دوسری اور تيسری بار جس برتن کے ذريعے پانی
باھر نکالنا ھو،اسے بھی دھو ليا جائے۔
مسئلہ  ١۵٨نجس تانبے وغيره کو ،جنھيں پگھاليا جاتا ھے ،اگر پانی سے دھو ليا جائے تو اس کا
ظاھری حصہ پاک ھو جائے گا۔
مسئلہ  ١۵٩پيشاب سے نجس شده تنور ميناگر اوپر سے اس طرح پانی ڈاال جائے کہ اس کی
تمام نجس اطراف تک پھنچ جائے تو تنور پاک ھو جائے گا اور اگر تنور پيشاب کے عالوه کسی اور چيز
سے نجس ھو تو نجاست دور کرنے کے ساته مذکوره طريقے کے مطابق اس ميں ايک بار پانی ڈالنا کافی
ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ عين نجاست کو زائل کرنے کے بعد پانی ڈاال جائے اور بہتر يہ ھے کہ
تنور کی تہہ ميں ايک گﮍھا کھود ليا جائے جس ميں پانی جمع ھو سکے ،پھر اس پانی کو نکال ليا جائے
اور گﮍھے کوپاک مٹی سے پُر کر ديا جائے۔
٢٠
مسئلہ  ١۶٠اگر کسی نجس چيز کو ُکر يا جاری پانی ميں ايک مرتبہ يوں ڈبو دياجائے کہ پانی
اس کے تمام نجس مقامات تک پھنچ جائے تو وه پاک ھو جائے گی اور قالين اور لباس وغيره کو نچوڑنا يا
اس جيسا کوئی طريقہ جيسے ملنا يا پاؤں مارناضروری ھے اور اگر لباس يا اسی طرح کوئی اور چيز
پيشاب سے نجس ھو جائے تو جاری يا ک ُر پانی سے ايک مرتبہ دھونا کافی ھے۔
مسئلہ  ١۶١پيشاب سے نجس شده چيز کو اگر قليل پانی سے دھونا مقصود ھو تو جب اس پر
ايک مرتبہ پانی ڈاال جائے اور وه اس سے جدا ھو جائے اس طرح کہ پيشاب اس چيز کے اندر باقی نہ
رھے تو دوسری مرتبہ اس کے اوپر پانی ڈالنے سے وه چيز پاک ھو جائے گی ،ليکن لباس اور قالين وغيره
ميں ضروری ھے کہ ھر بار نچوڑنے يا ايسے ھی کسی طريقے سے اس کا غسالہ نکاال جائے۔ ) غسالہ يا
دھوون اس پانی کو کہتے ھيں جو کسی دھوئی جانے والی چيز سے دُھلنے کے دوران يا دھل جانے کے
بعد خود بخود ،نچوڑنے يا اس جيسے کسی طريقے سے نکلتا ھے(
مسئلہ  ١۶٢جو چيز ايسے شيرخوار بچے کے پيشاب سے جس نے کوئی غذا کھانا شروع نہ
کی ھو ،نجس ھو جائے اگر اس پر ايک مرتبہ اس طرح پانی ڈاال جائے کہ نجس مقامات تک پھنچ جائے تو
وه چيز پاک ھو جائے گی ،ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ مزيد ايک بار اس پر پانی ڈاال جائے اور لباس و
قالين وغيره کو نچوڑنا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١۶٣جو چيز پيشاب کے عالوه کسی اور چيز سے نجس ھو جائے ،اسے قليل پانی سے پاک
کرنے کا طريقہ يہ ھے کہ عين نجاست زائل کرنے کے ساته ايک مرتبہ اس پر پانی ڈال ديں جو اس چيز
سے نکل جائے اور احتياط واجب يہ ھے کہ پانی عين نجاست کو زائل کرنے کے بعد ڈاال جائے ،جب کہ
لباس جيسی چيزوں ميں نچوڑنے وغيره کے ذريعے غسالہ نکالنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١۶۴دھاگوں سے بنی ھوئی نجس چٹائی کو پاک کرنے کے لئے ضروری ھے کہ نچوڑنے
يا اس جيسے کسی طريقے سے اس کا غسالہ نکال ديا جائے ،خواه اسے ُکر يا جاری پانی سے پاک کيا
جائے يا قليل پانی سے۔
مسئلہ  ١۶۵اگر گندم ،چاول يا صابن وغيره کا ظاھری حصہ نجس ھو جائے تو وه ک ُر يا جاری پانی
ميں ڈبونے سے پاک ھو جاتاھے ،ليکن اگر ان کا اندرونی حصہ نجس ھو جائے تو ان کے پاک کرنے کا
طريقہ نجس کوزے کو پاک کرنے کے طريقے کی طرح ھے جو مسئلہ نمبر”  “ ١۵۵ميں بيان ھو چکا ھے۔
مسئلہ  ١۶۶اگر انسان شک کرے کہ نجس پانی صابن کے اندر پھنچا ھے يا نھيں تو اس کا
اندرونی حصہ پاک ھے۔
مسئلہ  ١۶٧اگر چاول يا گوشت يا ايسی ھی کسی چيز کا ظاھری حصہ پيشاب کے عالوه کسی اور
چيز سے نجس ھو جائے اور اسے ايک پاک طشت ميں رکه کر ،اس پر پانی ڈاليناور اس پانی کو بھا ديں
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

تو وه چيز اور طشت دونوں پاک ھو جائيں گے ،اور اگر يہ چيزيں پيشاب سے نجس ھوئی ھوں تو دو مرتبہ
پانی ڈال کر بھانا ضروری ھے۔
ان دونوں صورتوں ميں اگر برتن پيالہ يا اس جيسی کوئی چيز ھو تو بنا براحتياط واجب تين مرتبہ
پانی ڈال کر بھانا ضروری ھے اور وه چيزينجن کو پاک کرنے کے لئے نچوڑنا ضروری ھے جيسے لبا
س تو ضروری ھے کہ اسے نچوڑ کر ا س کا غسالہ نکال ليا جائے۔
مسئلہ  ١۶٨جس نجس لباس کو نيل يا اس جيسی کسی چيز سے رنگا گيا ھو ،اگر ک ُر يا جاری پانی
ميں ڈبو يا جائے يا قليل پانی سے دھويا جائے اور نچوڑتے وقت اس سے مضاف پانی نہ نکلے تو پاک ھو
جائے گا۔
مسئلہ  ١۶٩اگر کپﮍے کو ک ُر يا جاری پانی ميں دھويا جائے او رمثال کے طور پر بعد ميں کائی
وغيره کپﮍے ميں نظر ٓائے اور يہ احتمال نہ ھو کہ يہ کپﮍے کے اندر پانی کے پھنچنے مينرکاوٹ بنی
ھے تو وه کپﮍا پاک ھے۔
مسئلہ  ١٧٠اگر لباس يا اس سے ملتی جلتی چيز کے دھونے کے بعد اس ميں مٹی يا صابن کے
ذرات نظر ٓائيں تو وه پاک ھے ،ليکن اگر نجس پانی مٹی يا صابن کے اندر پھنچ چکا ھو تو مٹی اور صابن
کا ظاھر پاک اور ان کا باطن نجس رھے گا۔
مسئلہ  ١٧١جب تک کہ کسی چيز سے عين نجاست کو ہٹا نہ ديا جائے وه پاک نھيں ھو سکتی
ھے ،ليکن اگر نجاست کی بويا رنگ باقی ره جائے تو اس ميں کوئی اشکال نھيں ھے ،ل ٰہذا اگر خون کو
لباس سے بر طرف کر دينے اور پانی سے دھونے کے بعد بھی اس ميں خون کا رنگ باقی رھے تو وه
٢١
پاک ھو جائے گا ،ليکن اگر کسی چيز ميں بو يا رنگ کی وجہ سے يہ احتمال پيدا ھو کہ اس ميں نجاست
کے ذرّے باقی ره گئے ھيں تو وه چيز نجس ھو گی۔
مسئلہ  ١٧٢اگر ک ُر ياجاری پانی ميں بدن کی نجاست کو دور کيا جائے تو بدن پاک ھو جاتا ھے يھاں
تک کہ پيشاب کی نجاست ميں بھی ايک سے زياده بار دھونا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١٧٣اگر نجس غذا دانتوں کے ريخوں ميں ره جائے اور پانی منہ ميں بھر کر يوں
گھماياجائے کہ تمام نجس غذا تک پھنچ جائے تو غذا کا ظاھر پاک ھو جائے گا۔
مسئلہ  ١٧۴اگر سر اور چھرے کے بالوں کو قليل پانی سے دھويا جائے تو اس سے غسالہ کا نکلنا
ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٧۵اگر بدن يا لباس کا کوئی حصہ قليل پانی سے دھويا جائے تو نجس مقام کے پاک ھونے
سے اس مقام سے متصل وه جگھيں بھی پاک ھو جائيں گی جن تک دھوتے وقت عموماًپانی پھنچ جاتا ھے
يعنی نجس مقام کی اطراف کو عليحده سے دھونا ضروری نھيں بلکہ وه نجس مقام کو دھونے کے ساته ھی
پاک ھو جاتے ھيں۔ اسی طرح اگر ايک پاک چيز ايک نجس چيز کے برابر رکه ديں اور دونوں پر پانی
ڈاليں تو اس کا بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١٧۶نجس گوشت يا چربی کو دوسری عام چيزوں کی طرح پانی سے دھويا جائے گا۔ يھی
صورت اس بدن اور لباس کی ھے جس پر تھوڑی بہت چکنائی ھو جو پانی کو بدن يا لباس تک پھنچنے
سے نہ روکے۔
ً
مسئلہ  ١٧٧اگر مثالبرتن يا بدن نجس ھو جائے اور بعد ميں اتنا چکنا ھو جائے کہ پانی اس تک نہ
پھنچ سکے اور اس برتن يا بدن کو پاک کرنا مقصود ھو تو ضروری ھے کہ پھلے چکنائی کو دور کيا
جائے تاکہ پانی برتن يا بدن تک پھنچ سکے۔
مسئلہ  ١٧٨جس نجس چيز ميں عين نجاست نہ ھو ،ک ُر پانی سے متصل نل کے نيچے ايک مرتبہ
دھونے سے پاک ھو جاتی ھے ،اسی طرح اگر عين نجاست اس کے اندر موجود ھو ليکن نل کے نيچے
پانی سے ياکسی اور چيز کے ذريعے اس کی عين نجاست بر طرف ھو جا ئے ا ور اب جو پانی اس چيز
سے گرے اس کی بو ،رنگ يا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل نہ رھا ھو تو نل کے پانی کے سے وه چيز
پاک ھو جائے گی ،ليکن اگر اس چيز سے گرنے والے پانی کی بو ،رنگ يا ذائقہ نجاست کی وجہ سے بدل
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جائے تو ضروری ھے کہ نل کا پانی اس کے اوپر اتنا ڈاليں کہ اب جو پانی اس سے جدا ھو اس ميں
نجاست کی وجہ سے کوئی تبديلی نہ ھو۔
مسئلہ  ١٧٩اگر کسی چيز کو پانی سے دھوئے اور يقين ھو جائے کہ پاک ھو گئی ھے اور بعد ميں
شک کرے کہ عين نجاست کو اس سے برطرف کيا تھا يا نھينتو ضروری ھے کہ اسے دوباره دھوئے اور
يقين يا اطمينان حاصل کرے کہ عين نجاست بر طرف ھو چکی ھے۔
مسئلہ  ١٨٠ايسی زمين جس کے اندر پانی جذب ھو جاتا ھے مثالً ريتيلی زمين ،اگر نجس ھو جائے
تو قليل پانی سے پاک ھو جاتی ھے۔
مسئلہ  ١٨١اگر وه زمين جس کا فرش پتھريا اينٹوں کا ھو ياکوئی اور سخت زمين جس مينپانی
جذب نہ ھوتا ھو نجس ھو جائے تو قليل پانی سے پاک ھو سکتی ھے ،ليکن ضروری ھے کہ اس پر اتنا
پانی ڈاالجائے کہ بھنے لگے۔ اب جو پانی اس کے اوپر ڈاال گيا تھا اگر کسی سوراخ )يا نالی وغيره(سے
نکل جائے تو ساری زمين پاک ھو جائے گی اور اگر پانی باھر نہ نکل سکے بلکہ کسی جگہ جمع ھو جائے
تو باقی زمين پاک ھو جائے گی ليکن يہ جگہ نجس رھے گی اور اس جگہ کو پاک کرنے کے لئے
ضروری ھے کہ کسی پاک چيز کے ذريعے جمع شده پانی کو نکال ليا جائے اور بہتر يہ ھے کہ پانی جمع
کرنے کے لئے گﮍھا کھود ليا جائے تاکہ پانی اس ميں جمع ھو جائے اور اس کے بعد پانی کو اس سے
نکال کر گﮍھے کو پاک مٹی سے پر کر ديا جائے۔
مسئلہ  ١٨٢اگر نمک کی کان کے پتھر يا اس جيسی کسی اور چيز کاظاھری حصہ نجس ھو جائے
تو قليل پانی سے اس صورت ميں پاک ھو سکتا ھے کہ پانی مضاف نہ ھوجائے۔
مسئلہ  ١٨٣اگر پگھلی ھوئی نجس شکر سے قندبناليں اور اسے ک ُر يا جاری پانی ميں ڈال ديں تو وه
پاک نھيں ھوتی۔
٢٢
٢۔ زمين
مسئلہ  ١٨۴زمين تين شرائط کے ساته پاؤں کے نچلے حصے اورجوتے کے تلوے جو کہ نجس
زمين پر چلنے يا پاؤں رکھنے کی وجہ سے نجس ھو گئے ھوں ،پاک کرتی ھے:
(١زمين پاک ھو
(٢خشک ھو
(٣عين نجاست مثالً خون اور پيشاب يا نجس شده چيزمثالًنجس کيچﮍجو پاؤں يا جوتے کے تلوے
ميں لگا ھوا ھو راستہ چلنے يا زمين پر رگﮍنے کی وجہ سے ہٹ جائے۔ زمين ميں يہ بھی ضروری ھے کہ
يا مٹی ھو يا پتھر ،اينٹ يا اس جيسی چيزوں سے بنی ھو۔ قالين ،گھاس ،چٹائی يا ان ھی جيسی کسی چيزپر
چلنے سے پاؤں اور جوتے کے تلوے پاک نھيں ھوتے۔
مسئلہ  ١٨۵پاؤں يا جوتے کے نجس تلوے کا ڈامر يا لکﮍی کے بنے ھوئے فرش پر چلنے سے
پاک ھو نا محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ١٨۶پاؤں يا جوتے کے تلوے کو پاک کرنے کے لئے بہتر ھے کہ پندره ھاته يا اس سے
زياده فاصلہ زمين پر چلے خواه پندره ھاته سے کم چلنے يا پاؤں زمين پر رگﮍنے سے نجاست دور ھو گئی ھو۔
مسئلہ  ١٨٧پاک ھونے کے لئے پاؤنيا جوتے کے نجس تلوے کا تر ھونا ضروری نھيں بلکہ خشک
بھی ھوں تو زمين پر چلنے سے پاک ھو جاتے ھيں۔
مسئلہ  ١٨٨جب پاؤں يا جوتے کا نجس تلوا زمين پر چلنے سے پاک ھو جائے تو اس کے اطراف
کے اتنے حصے بھی جنھيں عموما ً کيچﮍ لگ جاتی ھے پاک ھو جاتے ھيں۔
مسئلہ  ١٨٩اگر کسی ايسے شخص کے ھاته کی ہتھيلی يا گھٹنا نجس ھو جائے جو ھاتھوں اور
گھٹنوں کے بل چلتا ھو تو اس کے راستہ چلنے سے اس کی ہتھيلی يا گھٹنے کا پاک ھونا محل اشکال ھے۔
يھی صورت الٹھی اور مصنوعی ٹانگ کے نچلے حصے ،چوپائے کے نعل ،موٹر گاڑيوں اور تانگے
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وغيره کے پھيوں کی ھے۔
مسئلہ  ١٩٠اگر زمين پر چلنے کے بعد نجاست کی بو يا رنگ يا باريک ذرے جو نظر نھيں
ٓاتے ،پاؤں يا جوتے کے تلوے سے لگے ره جائيں تو کوئی حرج نھيں اگر چہ احتياط مستحب کہ ھے کہ
زمين پر اس قدر چال جائے کہ وه بھی زائل ھو جائيں۔
مسئلہ  ١٩١جوتے کا اندرونی حصہ زمين پر چلنے سے پاک نھيں ھوتا اور زمين پر چلنے سے
موزے کے نچلے حصے کا پاک ھونا محل اشکال ھے۔
٣۔ سورج
مسئلہ  ١٩٢زمين ،عمارت اور دروازه و کھﮍکی کی طرح وه چيزيں جو عمارتوں ميں استعمال
ھوتی ھيناور اسی طرح ديوار کے اندر ٹھونکی ھوئی کيل کو پانچ شرطوں کے ساته پاک کرتا ھے :
(١نجس چيز گيلی ھو ،ل ٰہذا اگر خشک ھو تو ضروری ھے کہ اسے کسی طرح تر کر ليا جائے
تاکہ سورج اسے خشک کرے۔
(٢اگر اس چيز ميں عين نجاست ھو تو اس سے پھلے کہ وه جگہ سورج کے ذريعے خشک ھو،
عين نجاست کو ہٹاديا جائے۔
(٣کوئی چيز دھوپ پﮍنے مينرکاوٹ نہ ڈالے ،پس اگر دھوپ پردے ،بادل يا ايسی ھی کسی چيز
کے پيچھے سے نجس چيزپرپﮍے اوراسے خشک کر دے تو وه چيزپاک نھيں ھو گی ،البتہ اگر رکاو ٹ
اتنی نازک ھو کہ دھوپ کو نہ روکے تو کوئی حرج نھيں ھے۔
(۴سورج اکيال ھی نجس چيز کہ خشک کرے ،ل ٰہذا مثال کے طور پر اگر نجس چيز ھوا اور دھوپ
سے خشک ھو تو پاک نھيں ھوتی۔ ھاں ،اگرھوا اتنی ھلکی ھو کہ يہ نہ کھاجاسکے کہ نجس چيز کو خشک
کرنے ميں اس نے بھی کوئی مدد کی ھے تو پھر کوئی حرج نھيں۔
(۵عمارت کے جتنے حصے ميں نجاست سرايت کرگئی ھے دھوپ اسے ايک ھی مرتبہ ميں
خشک کردے ،پس اگرايک مرتبہ دھوپ نجس زمين اور عمارت پر پﮍے اور اس کا سامنے واال حصہ
خشک کرے اور دوسری مرتبہ نچلے حصے کو خشک کرے تو اس کا سامنے واال حصہ پاک ھو جائے
گااور نچال حصہ نجس رھے گا۔
٢٣
مسئلہ  ١٩٣سورج سے نجس چٹائی اورزمين ميں اگے ھوئے درخت وگھاس وغيره کاپاک ھونامحل
اشکال ھے۔
مسئلہ  ١٩۴اگر دھوپ نجس زمين پر پﮍے اور اس کے بعد انسان شک کرے کہ دھوپ پﮍنے کے
وقت زمين تر تھی يا نھيں ،يا تری دھوپ کے ذريعے خشک ھوئی يا نھيں تو وه زمين نجس ھو گی ،اسی
طرح اگر شک کرے کہ دھوپ پﮍنے سے پھلے عين نجاست بر طرف ھوئی تھی يا نھينيا يہ کہ کوئی چيز
دھوپ کے پھنچنے ميں رکاوٹ تھی يا نھيں تو پھر بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١٩۵اگر دھوپ نجس ديوار کے ايک طرف پﮍے اور اس کے اس حصے کو بھی خشک کر
دے جس پر دھوپ نھيں پﮍی تو ديوار کی دونوں اطراف پاک ھو جائيں گی۔
۴۔ استحالہ
مسئلہ  ١٩۶اگر کوئی نجس چيز پاک چيز کی صورت ميں يوں تبديل ھو جائے کہ عرف کی
نگاھوں ميں اس کی حقيقت ھی بدل جائے تو وه پاک ھو جاتی ھے ،مثال کے طور پر لکﮍی جل کر راکه
ھو جائے يا کتا نمک کی کان ميں گر کر نمک بن جائے ،ليکن اگر اس چيز کی حقيقت نہ بدلے مثالً گيھوں
کو پيس کر ٓاٹا بنا ليا جائے يا روٹی پکا لی جائے تو وه پاک نھيں ھو گا۔
مسئلہ  ١٩٧مٹی کا کوزه اور دوسری چيزيں جو نجس مٹی سے بنائی جائيں نجس ھيں اور وه کوئلہ
جسے نجس لکﮍی سے تيار کيا گيا ھو احوط يہ ھے کہ اس سے اجتناب کيا جائے۔
مسئلہ  ١٩٨ايسی نجس چيز جس کے متعلق علم نہ ھو کہ ٓايا اس کا استحالہ ھوا يا نھيں تو اگر
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موضوع نجس باقی ھے يا نھيں ،نجس ھے۔
شک کی بنياد يہ ھو کہ
ِ
۵۔ انقالب
ً
مسئلہ  ١٩٩اگر شراب خود بخود يا کوئی چيزمثالسرکہ يا نمک مالنے سے سرکہ بن جائے تو
پاک ھو جاتی ھے۔
مسئلہ  ٢٠٠وه شراب جو نجس انگور يا اس جيسی چيز سے بنائی جائے اور وه اسی برتن ميں
سرکہ بن جائے تو وه پاک نھيں ھو گی اور اگر اس کو کسی دوسرے پاک برتن ميں ڈال ديں اور پھر سرکہ
بن جائے تب بھی بنا بر احتياط پاک نھيں ھو گی اور يھی حکم اس وقت ھے جب شراب ميں کوئی اور
نجاست مل جائے اور اس ميں مل کر ختم ھو جائے۔
مسئلہ  ٢٠١وه سرکہ جو نجس انگور ،کشمش يا کھجور سے تيا ر کيا جائے نجس ھے۔
مسئلہ  ٢٠٢اگر انگور يا کھجور کے باريک چھلکے بھی ساته ھوں اور ان مينسرکہ ڈال ديا
جائے تو کوئی حرج نھيں بلکہ اسی ميں کھيرے اور بينگن وغيره ڈالنے ميں بھی اشکال نھيں ھے خواه
انگور يا کھجور کے سرکہ بننے سے پھلے ھی ڈالے جائيں سوائے اس کہ کے سرکہ بننے سے پھلے جان
لے کہ يہ نشہ ٓاور ھو چکے ھيں۔
ٓ
ٓ
مسئلہ  ٢٠٣اگر انگور کے رس ميں اگ پر رکھنے سے ابال اجائے تو وه حرام ھو جاتا ھے اور
اگر وه اتنا ابل جائے کہ اس کا دو تھائی حصہ ختم ھو جائے اور ايک تھائی باقی ر ه جائے تو حالل ھو جاتا
ھے اور مسئلہ ”  “ ١١۴ميں بتايا جا چکا ھے کہ انگور کا رس آگ کے ذريعے ابلنے سے نجس نھيں ھوتا،
ھاں اگر بغير ٓاگ کے ابال ٓاجائے تو وه حرام اور بنا بر احتياط نجس بھی ھو جاتاھے اور احتياط واجب يہ
ھے کہ سرکہ بنے بغير پاک اور حالل نھيں ھو سکتا۔
مسئلہ  ٢٠۴اگر انگورکے رس کا دو تھائی حصہ بغير ابال ٓائے کم ھو جائے اور جو پانی بچے
اس ميں ابال ٓاجائے تو وه حرام ھے۔
مسئلہ  ٢٠۵اگر انگور کے رس کے متعلق يہ معلوم نہ ھو سکے کہ اس ميں ابال ٓاياھے يا نھيں
تو وه حالل ھے ليکن اگر اُبال ٓاجائے تو جب تک يہ يقين نہ ھو کہ اس کا دو تھائی کم ھو چکاھے ،حالل
نھيں ھوتا۔
مسئلہ  ٢٠۶اگر کچے انگور کے خوشے ميں کچه پکے انگور بھی ھوں اور جو رس اس
خوشے سے ليا جائے اسے لوگ انگور کا رس نہ کھيں اور اس ميں ابال ٓاجائے تو رس کا پينا حالل ھے۔
مسئلہ  ٢٠٧اگر انگور کا ايک دانہ کسی ايسی چيز ميں گر جائے جو ٓاگ پر ابل رھی ھو اور وه
بھی ابلنے لگے ليکن وه اس چيز ميں حل نہ ھو تو فقط اس دانے کا کھانا حرام ھے۔
٢۴
مسئلہ  ٢٠٨اگر چند ديگوں ميں شيره پکايا جائے تو جو کفگير ابال ميں ٓائی ھو ئی ديگ ميں ڈاال
جا چکا ھو اس کا ايسی ديگ ميں ڈالنا بھی جائز ھے جس ميں ابھی ابال نہ ٓايا ھو۔
مسئلہ  ٢٠٩جس چيز کے بارے ميں معلوم نہ ھو کہ يہ کچا انگور ھے يا پکا ،اگر اس ميں ابال
ٓاجائے تو حالل ھے۔
۶۔ انتقال
مسئلہ  ٢١٠اگر انسان يا خون جھنده رکھنے والے حيوان کے بدن کا خون ايسے حيوان کے بدن
ميں چال جائے جو خون جھنده نہ رکھتا ھو اور اس کے بدن کا حصہ سمجھا جانے لگے تو وه خون پاک ھو
جائے گا۔ اس کو انتقال کہتے ھيں۔
اسی طرح باقی تمام نجاسات بھی اگر اس حيوان کے بدن کا حصہ بن جائيں جس کے بدن ميں
منتقل ھوئی ھيں تو اسی حيوان کے اجزاء کا حکم ان پر جاری ھو گا ،ليکن اگر حيوان کے بدن کا حصہ نہ
بنيں بلکہ حيوان اس نجاست کے لئے ظرف کی طرح بن جائے تو نجس ھيں ،اسی لئے وه خون جو جونک
انسان کے بدن سے چوستی ھے چونکہ وه جونک کا خون نھيں کھالتابلکہ اسے انسان کا خون کہتے ھيں،
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

نجس ھے۔
مسئلہ  ٢١١اگر کوئی شخص اپنے بدن پر بيٹھے ھوئے مچھر کو مار دے اور نہ جانتا ھو کہ
اس مچھر سے نکال ھو ا خون مچھر ھی کا ھے يا اس کا اپنا چوسا جانے واال خون ھے ،پاک ھے اور يھی
حکم اس وقت ھے جب انسا ن جانتا ھو کہ اگرچہ يہ خون اس سے چوسا گياھے ليکن مچھر کے بدن کا
حصہ بن چکا ھے ،ھاں اگر خون چوسے جانے اور مچھر مارنے کے درميان فاصلہ اتنا کم ھو کہ اسے
انسان کا خون ھی کھا جائے يا معلوم نہ ھو سکے اسے مچھر کا خون کھا جائے گا يا انسان کا تو وه خون نجس شمار ھوگا۔
٧۔ اسالم
مسئلہ  ٢١٢اگر کوئی کافر کسی بھی زبان ميں خدا کی وحدانيت اور خاتم االنبياء حضرت
محمدمصطفی)ص( کی نبوت کی گواھی دے دے تو مسلمان ھو جاتا ھے اور اگرچہ وه مسلمان ھونے سے
پھلے نجس کے حکم ميں تھا ليکن مسلمان ھو جانے کے بعد اس کا بدن ،تھوک ،ناک کا پانی اور پسينہ پاک
ھو جاتا ھے ،ھاں مسلمان ھونے کے وقت اگر اس کے بدن پر کوئی عين نجاست ھو تو ضروری ھے کہ
اسے دور کرے اور اس مقام کو دھولے بلکہ اگر مسلمان ھونے سے پھلے ھی عين نجاست دور ھو چکی
ھو تب بھی احتياط واجب يہ ھے کہ اس مقام کو دھولے۔
مسئلہ  ٢١٣اگر کافر کے مسلمان ھونے سے پھلے اس کا لباس اس کی رطوبت سے اس کے
بدن سے مس ھو ا ھو اور اس کے مسلمان ھوتے وقت وه لباس اس کے بدن پر نہ ھو نجس ھے بلکہ اگر وه
لباس اس کے بدن پر ھو تب بھی احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ اس سے اجتناب کرے۔
مسئلہ  ٢١۴اگر کافر شھادتين پﮍه لے اور يہ معلوم نہ ھو کہ وه دل سے مسلمان ھو اھے يا نھيں
تو وه پاک ھے۔ اسی طرح اگريہ علم ھو بھی کہ وه دل سے مسلمان نھيں ھوا ليکن ايسی کوئی بات اس سے
ظاھر نہ ھوئی ھو جو توحيد اور رسالت کی شھادت کے منافی ھو تو وه پاک ھے۔
٨۔ تبعيت
مسئلہ  ٢١۵تبعيت کا مطلب يہ ھے کہ کوئی نجس چيز ،کسی دوسری چيز کے پاک ھونے کی
وجہ سے پاک ھو جائے۔
مسئلہ  ٢١۶اگر شراب سرکہ بن جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک جھاں تک شراب ابل کر
پھنچی ھو پاک ھو جاتا ھے اور اگر کپﮍا يا کوئی دوسری چيز بھی نجس ھوئی ھو جو عموماًاس پر رکھی
جاتی ھے وه بھی پاک ھو جاتی ھے ،ليکن اگر برتن کی بيرونی سطح اس شراب سے ٓالوده ھو جائے تو
احتياط واجب يہ ھے کہ شراب کے سرکہ بن جانے کے بعدا س سے پرھيز کيا جائے۔
مسئلہ  ٢١٧کافر کابچہ تبعيت کےذريعے دو صورتوں ميں پاک ھو جاتا ھے:
(١جو کافر مرد مسلمان ھو جائے اس کا بچہ طھارت ميں اس کے تابع ھے اور اسی طرح بچے
کا دادا يا بچے کی ماں يا دادی مسلما ن ھو جائيں تب بھی يھی حکم ھے۔
٢۵
(٢کافر کا بچہ کسی مسلمان کے ھاتھوں قيدی بناھو اوراس کے باپ يا اجدادميں سے کوئی اس
بچے کے ساته نہ ھو۔
اور ان دونوں صورتوں ميں بچے کے تبعيت کی بنا پر پاک ھونے کی شرط يہ ھے کہ وه مميز
اظھارکفر نہ کرے۔
ھونے کی صورت ميں
ِ
مسئلہ  ٢١٨وه تختہ يا سل جس پر ميت کوغسل ديا جائے اور وه کپﮍا جس سے ميت کی شرمگاه
ڈھانپی جائے نيز غسال کے ھاته ،يہ تمام چيزيں جو ميت کے ساته ھی دھل گئی ھيں ،غسل مکمل ھونے
کے بعد پاک ھو جاتی ھيں۔
مسئلہ  ٢١٩اگر کوئی شخص کسی چيز کو پانی سے دھوئے تو اس چيز کے پاک ھونے پر اس
شخص کا وه ھاته بھی جو اس چيز کے ساته ھی دھل چکا ھے ،پاک ھو جاتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢٠اگر لباس يا اس جيسی کسی چيز کو قليل پانی سے دھويا جائے اور معمول کے
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مطابق نچوڑ ديا جائے تاکہ جس پانی سے اسے دھويا گيا ھے وه نکل جائے تو جو پانی اس ميں ره جائے
وه پاک ھے ،اور اس لباس سے جدا ھو جانے والے پانی کا حکم مسئلہ نمبر” “ ٢٧ميں گذر چکا ھے۔
مسئلہ  ٢٢١جب نجس برتن کو قليل پانی سے دھويا جائے تو جو پانی برتن کو پاک کرنے کے
ليے اس پر ڈاال جائے اس کے بہہ جانے کے بعدجو پانی معمول کے مطابق اس ميں باقی ره جائے ،پاک
ھے اور وه پانی جو اس سے جدا ھو اس کا حکم مسئلہ نمبر” “ ٢٧ميں بيا ن ھو چکاھے۔
٩۔ عين نجاست کا دور ھونا
مسئلہ  ٢٢٢اگر کسی حيوان کا بدن عين نجاست مثالً خون يا نجس شده چيز مثالًنجس پانی سے
ٓالوده ھو جائے تو اس نجاست کے دور ھوتے ھی حيوان کا بدن پاک ھو جاتا ھے۔ يھی صورت انسانی بدن
کے اندرونی حصوں مثالًمنہ اور ناک کے اندر کی ھے مثال کے طور پر اگر مسوڑھوں سے خون نکلے
اور لعاب دھن ميں گھل کر ختم ھو جائے تو منہ کے اندرونی حصے کو پاک کرنا ضروری نھيں ھے،
ليکن اگر مصنوعی دانتونسے منہ کا خون لگ جائے تو احتياط واجب کی بنا پر انھيں پاک کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٢٣اگر دانتوں کے ريخوں ميں غذا ره جائے اور پھر منہ کے اندر خون نکل ٓائے تو
اگر انسان نہ جانتا ھو کہ خون غذا تک پھنچا ھے تو وه غذا پاک ھے ،ليکن اگر خون غذا تک پھنچ جائے تو
بنا بر احتياط نجس ھو جائے گی۔
مسئلہ  ٢٢۴ھونٹوں اور ٓانکه کی پلکوں کے وه حصے جو بند کرتے وقت ايک دوسرے سے مل
جاتے ھيں اور وه مقامات بھی جن کے بارے ميں انسان کو يہ علم نہ ھو کہ ٓايا انھيں اندرونی حصہ سمجھا
جائے يا ظاھری اور ان پر نجاست لگ جائے تو بنا بر احتياط پاک کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٢۵اگر نجس گردوغبار خشک کپﮍے ،قالين يا ايسی ھی کسی چيز پر بيٹه جائے چنانچہ
کپﮍے وغيره کو يوں جھاڑ ليا جائے کہ نجس مٹی يا خاک اس سے الگ ھو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی
تر چيزکپﮍے وغيره کو مس ھو جائے تو وه نجس نھيں ھوگی۔
 ١٠۔ نجاست کھانے والے حيوان کا استبرا
مسئلہ  ٢٢۶جس حيوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پﮍ گئی ھو اس کا پيشاب اور پاخانہ
نجس ھے اور اگر اسے پاک کرنا چاھيں تو ضروری ھے کہ اس کا استبرا کيا جائے يعنی اتنے عرصے
تک اسے نجاست نہ کھانے ديں اور بنابر احتياط پاک غذا ديں کہ پھر اسے نجاست کھانے واال نہ کھا
جاسکے۔
ھاں ،احتياط واجب يہ ھے کہ نجاست کھانے والے اونٹ کے ساته چاليس ،گائے کے ساته بيس،
بھيﮍ کے ساته دس ،مرغابی کے ساته پانچ اور گھريلو مرغی کے ساته تين دن اس طريقے پر عمل کيا
جائے اور اگر مقرره مدت گزر نے کے بعد بھی انھيں نجاست خورکھاجائے تومزيد اتنے عرصے تک
مذکوره طريقے پرعمل ضروری ھے کہ پھرانھيں نجاست خورنہ کھا جائے۔
 ١١۔ مسلمان کا غائب ھوجانا
مسئلہ  ٢٢٧اگر کسی مسلمان کے بدن يا لباس يا دوسری اشياء کے بارے ميں جو اس کے اختيا
ر ميں ھو ں مثالً برتن ،قالين وغيره ،نجاست کا يقين ھو جائے اور پھر وه مسلمان وھاں سے غير حاضر ھو
٢۶
جائے تو يہ اشيا ء اس شرط کے ساته پاک ھيں کہ انسان احتمال دے کہ اس شخص نے ان اشياء کو پاک کر
ليا ھو گا اور بنابر احتياط واجب ان شرائط کا خيا ل ر کھنا ضروری ھے:-
 (١جس چيز نے اس مسلمان کے لباس يا بدن کو نجس کيا ھے وه خود بھی اسے نجس سمجھتا
ھو ،ل ٰہذا اگر مثال کے طور پر اس کا لباس رطوبت کے ساته کافر کے بدن سے مس ھو گيا ھو ليکن وه
اسے نجس ھی نہ سمجھتا ھو تو اس کے چلے جانے کے بعد اس کے لباس کو پاک نھيں سمجھا جا سکتا۔
 (٢اسے علم ھو کہ اس کا بدن يا لباس نجس چيز سے لگ گيا ھے اور نجاست و طھارت کے
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معاملے ميں ال پروا بھی نہ ھو۔
 (٣انسان اس مسلمان کو وه چيز ايسے کام ميں استعمال کرتے ھو ئے ديکھے کہ جس ميں اس
کا پاک ھونا شرط ھو ،مثالً اسے اس لباس کے ساته نماز پﮍھتے ھوئے يا اس برتن ميں کھانا کھاتے ھوئے
ديکھے۔
 (۴اس بات کا احتمال ھو کہ وه مسلمان جانتا ھے کہ اس چيز کے ساته جس کام کو وه انجام
دے رھا ھے اس ميں طھارت شرط ھے ،ل ٰہذا مثال کے طور پر اگر وه مسلمان يہ نھيں جانتا کہ نمازپﮍھنے
والے کا لباس پاک ھونا ضروری ھے اور اس لباس کے ساته ھی نماز پﮍه رھا ھوجو نجس ھو گيا تھا تو
اس لباس کو پاک نھيں سمجھا جا سکتا۔
 (۵يہ کہ وه مسلمان بالغ ھو۔
مسئلہ  ٢٢٨اگر کسی انسان کو يقين يا اطمينان ھوجائے کہ جوچيزنجس ھوگئی تھی اب پاک
ھوگئی ھے يا دو عادل يا ايک عادل شخص اس کے پاک ھونے کی خبر دے ،اسی طرح اگر ايک قابل
اعتماد شخص جس کی کھی ھوئی بات کے برخالف بات کا گمان نہ ھو ،کسی چيزکے پاک ھونے کی خبر
دے تو وه چيز پاک ھے۔
اور يھی حکم اس نجس چيز کے بارے ميں ھے جو کسی شخص کے اختيار ميں ھو اور وه اس
کے پاک ھونے کی خبر دے ،جب کہ وه شخص نجاست وطھارت کے مسئلے ميں الپروا نہ سمجھا جاتا ھو
يا کسی مسلمان نے نجس چيز کو پاک کر ليا ھو اگرچہ معلوم نہ ھو کہ صحيح طرح پاک کيا ھے يا نھيں۔
مسئلہ  ٢٢٩جس شخص کو لباس دھونے کے لئے وکيل بنايا گيا ھو اور وه کھے کہ ميں نے
کپﮍے دھو دئے ھيں اور اس کے کھنے سے اطمينان حاصل ھوجائے يا وه شخص قابل اعتماد ھو او ر اس
کی کھی ھوئی بات کے بر خالف بات کا گمان نہ ھو تو وه لباس پاک ھے ،ليکن اگر لباس اس کے اختيار
ميں ھو جب کہ اس پر نجاست وطھارت کے مسئلے ميں ال پر وائی کا الزام بھی نہ ھو تو اطمينان کا حاصل
کرنا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣٠اگر کسی شخص کی يہ حالت ھوجائے کہ اسے کوئی نجس چيز دھوتے وقت يقين يا
اطمينان ھی نہ ٓاتا ھو تو وه طھارت کے مسئلے ميں عام افراد کے درميان رائج طريقے پر اکتفا کر سکتا ھے۔
 ١٢۔ معمول کے مطابق ذبيحہ کے خون کا بہہ جانا
مسئلہ  ٢٣١جيسا کہ مسئلہ ” “ ٩٨ميں بيان کيا جا چکاھے کہ جب کسی جانور کو شرعی طريقے
سے ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے معمول کے مطابق خون نکل جائے تو اس کے بدن کے اندر باقی
ره جانے واال خون پاک ھے۔
مسئلہ  ٢٣٢مذکوره باال حکم صرف حالل گوشت جانوروں کے بارے ميں ھے ،اور حرام
گوشت جانوروں ميں جاری نھيں ھوگا۔
برتنوں کے احکام
ّ
مسئلہ  ٢٣٣جو برتن کتے ،سو ٔر يا مردار کی کھال سے بنايا جائے اس ميں کسی چيز کا کھانا
پينا جب کہ تری اس کی نجاست کا موجب بنی ھو ،حرام ھے اور اس برتن کو وضو ،غسل اور ايسے
دوسرے کاموں ميں استعمال نھيں کيا جا سکتا جنھيں پاک چيز سے انجام دينا ضروری ھے اور احتياط
مستحب يہ ھے کہ کتے ،سو ٔراور مردار کے چمﮍے کو خواه وه برتن کی شکل ميں نہ بھی ھو استعمال نہ کيا جائے۔
٢٧
مسئلہ  ٢٣۴سونے اور چاندی کے برتنوں ميں کھانا پينا حرام ھے اور بنا بر احتياط واجب ان
برتنوں کا کسی بھی طرح کا استعمال يھاں تک کہ کمرے کو زينت دينا بھی جائز نھيں ھے ليکن انھيں
سنبھالنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔ البتہ سونے اور چاندی کے برتن بنانا ،ان برتنوں کو بنانے کی اجرت
لينا اور خريد وفروخت کرنا جائز ھے ،مگر يہ کہ زينت کے لئے بنائے جائيں کہ وه محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٣۵پيالی کا کنڈا جو سونے اور چاندی سے بنا ھوا ھو ،اگر اسے پيالی سے جدا کرنے
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کے بعد برتن کھا جائے تو ا س پر سونے اور چاندی کے برتنوں کا حکم جاری ھوگا ،ليکن اگر جدا کرنے
کے بعد اسے برتن نہ کھا جائے تو اس کے استعمال ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٢٣۶ايسے برتنوں کے استعمال مينکوئی حرج نھيں جن پر سونے اور چاندی کا پانی
چﮍھايا گيا ھو ،ليکن جس برتن پر چاندی کا کام کيا گيا ھو اس برتن کے چاندی کے کام والے مقام سے نہ
کوئی چيز کھائے ،نہ پئے۔
مسئلہ  ٢٣٧اگرکسی دھات کو سونے اور چاندی مينمخلوط کر کے برتن بنائے جائيں اور دھات
اتنی مقدار ميں ھو کہ اس برتن کو سونے اورچاندی کا برتن نہ کھا جائے تو اس کے استعمال ميں کوئی
حرج نھيں۔
مسئلہ  ٢٣٨اگر غذا سونے چاندی کے برتنوں ميں رکھی ھو اور کوئی شخص اس نيت سے کہ
سونے چاندی کے برتنوں ميں کھانا پينا حرام ھے اسے دوسرے برتنوں ميں انڈيل لے تو لوگوں کی نگاھوں
ميں دوسرے برتنوں ميں کھانا ،اگر پھلے برتن کا استعمال نہ سمجھا جاتا ھو تو ايسا کرنے ميں کوئی حرج
نھيں ھے۔
ے کے چلم کا سوراخوں واال ڈھکنا ،تلوار ،چھری يا چاقو کا ميان اور قر ٓان مجيد
مسئلہ  ٢٣٩حق ّ
رکھنے کا ڈبہ اگر سونے چاندی سے بنے ھوں تو کوئی حرج نھيں ھے۔ تاھم احتياط مستحب يہ ھے کہ
سونے چاندی کی بنی ھوئی عطردانی ،سرمہ دانی اور افيم دانی استعمال نہ کی جائے۔
مسئلہ  ٢۴٠مجبوری کی حالت ميں سونے چاندی کے برتنوں ميں ضرورت پوری ھونے کی حد
تک کھانے پينے ميں کوئی حرج نھيں ،ليکن اس سے زياده کھانا پينا جائز نھيں۔
مسئلہ  ٢۴١ايسے برتن کے استعمال ميں کوئی حرج نھيں جس کے بارے مينمعلوم نہ ھو کہ يہ
سونے چاندی کا ھے يا کسی اور چيز سے بنا ھوا ھے۔

توضيح المسائل

وضو
مسئلہ  ٢۴٢وضوميں واجب ھے کہ چھره اور دونوں ھاته دھوئے جائيں ،سر کے اگلے حصے
اور دونوں پاؤں کے سامنے والے حصے کا مسح کيا جائے۔
مسئلہ  ٢۴٣چھرے کو لمبائی ميں پيشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جھاں سر کے بال
اگتے ھيں ٹھوڑی کے ٓاخری کنارے تک دھونا ضروری ھے اور چوڑائی ميں بيچ کی انگلی اور انگوٹھے
کے پھيالؤميں جتنی جگہ ٓاجائے اسے دھونا ضروری ھے اور اتنی مقدار دھل جانے کا يقين حاصل کرنے
کے لئے ضروری ھے کہ اس مقدار کی اطراف سے بھی کچه دھولے۔
مسئلہ  ٢۴۴اگر کسی شخص کے ھاته يا چھره عام لوگوں کی نسبت بﮍے يا چھوٹے ھوں تو
ضروری ھے کہ عام لوگوں کو ديکھے کہ کھاں تک اپنا چھره دھوتے ھيں پھر وه بھی اتنا ھی دھوئے۔
ھاں ،اگر اس کے ھاته اور چھره دونوں عام لوگوں کی نسبت فرق کرتے ھوں ليکن ٓاپس ميں متناسب ھوں
تو ضروری ھے کہ پچھلے مسئلے ميں بيان شده کيفيت کے مطابق دھوئے۔
مسئلہ  ٢۴۵اگر اس بات کا احتمال ھو کہ بھوؤںٓ ،انکه کے گوشوں اور ھونٹوں پر ميل يا کوئی
اور ايسی چيز ھے جو پانی کے ان تک پھنچنے ميں مانع ھے اور اس کا يہ احتمال عقالئی ھو تو ضروری
ھے کہ وضو سے پھلے تحقيق کر لے تاکہ اگر کوئی ايسی چيز ھو تو اسے دور کر لے۔
مسئلہ  ٢۴۶اگر چھرے کی جلد بالوں کے نيچے سے نظر ٓاتی ھوتو پانی جلد تک پھنچانا
ضروری ھے اور اگر نظر نہ ٓاتی ھو تو بالوں کا دھونا کافی ھے اور ان کے نيچے تک پانی پھنچانا
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ضروری نھيں۔
مسئلہ  ٢۴٧اگر کسی شخص کو شک ھو کہ ٓايا اس کے چھرے کی جلد بالوں کے نيچے سے
نظر ٓاتی ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ بالوں کو دھوئے اور پانی کو جلد تک پھنچائے۔
٢٨
ٓ
مسئلہ  ٢۴٨ناک کے اندرونی حصے اور ھونٹوں اور انکھوں کے ان حصوں کا جو بند کرنے
پر نظر نھيں ٓاتے ،دھونا واجب نھيں ھے ،ليکن اس بات کا يقين حاصل کرنا ضروری ھے کہ جن جگھوں
کو دھونا ضروری ھے اس ميں سے کچه باقی نھيں رھا ھے اور جو شخص يہ نھيں جانتا تھا کہ واجب کی
انجا م دھی کے يقين تک دھونا ضروری ھے ،اگر نہ جانتا ھو کہ جو وضو اس نے کئے ھيں اس ميں اس
نے اس مقدار تک دھويا ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ اس وضو کے ساته پﮍھی گئی نماز کا وقت اگر
باقی ھے تو اسے نئے وضو کے ساته دوباره پﮍھے اورجن نمازوں کا وقت گذر چکا ھے ان کی قضا
کرے۔
مسئلہ  ٢۴٩ھاتھوں کو وضو ميں اوپر سے نيچے کی طرف دھونا ضروری ھے اور اگر نيچے
سے اوپر کی طرف دھوئے تو وضو باطل ھے اور بنا بر احتياط واجب چھرے کا بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٢۵٠اگر ھاته کو تر کر کے چھرے اور ھاتھوں پر پھيرا جائے اور ھاته ميں اتنی تری
ھوکہ ھاته پھيرنے سے ذرا سا پانی ان پر بھے تو کافی ھے۔
مسئلہ  ٢۵١چھره دھونے کے بعد ضروری ھے کہ پھلے داياں اور پھر باياں ھاته کھنی سے
انگليوں کے سروں تک دھويا جائے۔
مسئلہ  ٢۵٢کھنی کے مکمل طور پر دھل جانے کا يقين حاصل کرنے کے لئے ضروری ھے
کہ کھنی سے اوپر کی کچه مقدار بھی دھوئے۔
مسئلہ  ٢۵٣جس شخص نے چھره دھونے سے پھلے اپنے ھاتھوں کو کالئی تک دھويا ھو
ضروری ھے کہ وضو کرتے وقت انگليوں کے سروں تک دھوئے ،اگر وه صرف کالئی تک دھوئے گا تو
اس کا وضو باطل ھے۔
مسئلہ  ٢۵۴وضو ميں چھرے اور ھاتھوں کا دھونا پھلی مرتبہ واجب ،دوسری مرتبہ مستحب
اور تيسری مرتبہ يا اس سے زياده مرتبہ دھونا حرام ھے۔ جھاں تک يہ سوال ھے کہ کون سا دھونا پھال،
دوسرا يا تيسرا ھے اس کا تعلق اس بات سے ھے کہ اعضاء وضو کو وضوکی نيت سے دھويا جائے،
مثالًاگر تين مرتبہ چھرے پر پانی ڈالے اور تيسری مرتبہ وضو کے لئے دھونے کی نيت کرے ،تو کوئی
حرج نھيں اور تيسری مرتبہ دھونا پھال دھونا شمار ھو گا ،ليکن اگر تين مرتبہ چھرے پر پانی ڈالے اور ھر
مرتبہ وضو کے لئے دھونے کی نيت کرے تو تيسری مرتبہ پانی ڈالنا حرام ھے۔
مسئلہ  ٢۵۵ضروری ھے کہ دونونھاته دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے کا ،ھاته ميں ره
جانے والی وضو کے پانی کی تری سے مسح کرے اور احتياط واجب يہ ھے کہ مسح سيدھے ھاته کی
ہتھيلی کی طرف سے کيا جائے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ اوپر سے نيچے کی طرف انجام ديا جائے۔
مسئلہ  ٢۵۶سر کے چار حصوں ميں سے ايک حصہ جو پيشانی سے مالھو ا ھے ،مسح کر نے
کا مقام ھے۔ اس حصے ميں جھاں بھی اور جس انداز سے بھی مسح کرے کافی ھے اگرچہ مستحب ھے کہ
لمبائی ميں ايک انگلی کی لمبائی کے لگ بھگ اور چوڑائی ميں تين ملی ھوئی انگليوں کے لگ بھگ جگہ پر مسح کيا
جائے۔
مسئلہ  ٢۵٧يہ ضروری نھيں کہ سر کا مسح جلد پر کيا جائے بلکہ سر کے اگلے حصے کے
بالوں پر کرنا بھی درست ھے ليکن اگر کسی کے سر کے بال اتنے لمبے ھوں کہ مثالً کنگھا کرتے وقت
چھرے پر ٓاگريں يا سر کے کسی دوسرے حصے تک جا پھنچيں تو ضروری ھے کہ بالوں کی جﮍ پر يا
مانگ نکال کر سر کی جلد پر مسح کرے اور اگر وه چھرے پر ٓاگرنے والے يا سر کے دوسرے حصے
تک پھنچنے والے بالوں کو ٓاگے کی طرف جمع کر کے ان پر مسح کرے يا سر کے دوسرے حصوں کے
بالوں پر جو ٓاگے بﮍه ٓائے ھوں مسح کرے تو ايسا مسح باطل ھے۔
مسئلہ  ٢۵٨ضروری ھے سر کے مسح کے بعد ھاتھوں ميں بچ جانے والی وضو کے پانی کی
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تری سے پاؤں کے اوپری حصے کا مسح کرے۔ اس کی واجب مقدار پاؤں کی ايک انگلی سے لے کر گٹوں
کے ابھار تک ھے اور احتياط مستحب پاؤں کے جوڑ تک ھے۔ احتياط واجب يہ ھے کہ سيدھے پاؤں کا
مسح الٹے پاؤں سے پھلے کرے ،اسی طرح سيدھے ھاته سے سيدھے پاؤں اور الٹے ھاته سے الٹے پاؤں کا مسح کرے۔
مسئلہ  ٢۵٩پاؤں پر مسح کی چوڑائی جتنی بھی ھو کافی ھے ليکن افضل يہ ھے کہ پاؤں کے
پورے اوپری حصے کا مسح پوری ہتھيلی سے کيا جائے۔
٢٩
مسئلہ  ٢۶٠احتياط واجب يہ ھے کہ پاؤں کا مسح کرتے وقت ھاته انگليوں کے سروں پر رکھے
اور پھر پاؤں کے ابھار کی جانب کھينچے يا ھاته گٹوں کے ابھار يا پاؤں کے جوڑ پر رکه کر انگليوں کے
سروں کی طرف کھينچے ،يہ نہ ھو کہ پورا ھاته پاؤ نپر رکه کر تھوڑا سا کھينچ دے۔
مسئلہ  ٢۶١سر اور پاؤں کا مسح کرتے وقت ضروری ھے کہ ھاته کو ان پر کھينچے ،نہ کہ
ھاته کو رکه کر سر يا پاؤں کو حرکت دے ،ليکن ھاته کھينچنے کے وقت سر يا پاؤں کے معمولی حرکت
کرنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۶٢ضروری ھے کہ مسح کی جگہ خشک ھو ،ل ٰہذا اگر وه اس قدر تر ھو کہ ہتھيلی کی
تری اس پر اثر نہ کرے تو مسح باطل ھے۔ ھاں ،اگر اس پر نمی يا تری اتنی کم ھو کہ مسح کے بعد جو
تری نظر ٓائے اسے صرف ھاته کی تری کھا جائے تو اس ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۶٣اگر مسح کرنے کے لئے ہتھيلی پر تری باقی نہ رھی ھو تو کسی اور پانی سے تر
نھيں کيا جاسکتا ،بلکہ ايسی صورت ميں ضروری ھے کہ داڑھی کے اس حصے سے جو چھرے کی حدود
محل اشکال ھے۔
ميں ھے ،تری لے کر مسح کرے اور داڑھی کے عالوه کسی اور جگہ سے تری لے کر مسح کرنا
ِ
مسئلہ  ٢۶۴اگر ہتھيلی کی تری صرف سر کے مسح کے لئے کافی ھو تو سر کا مسح اس تری
سے کرے اور پاؤں کے مسح کے لئے داڑھی سے ،جو چھرے کی حدود ميں داخل ھے ،تری حاصل
کرے۔
مسئلہ  ٢۶۵موزے اور جوتے پر مسح کرنا باطل ھے۔ ھاں ،اگر سخت سردی کی وجہ سے يا
چور يا درندے وغيره کے خوف سے جوتے يا موزے نہ اتار سکے تو احتياط واجب يہ ھے کہ موزے اور
جوتے پر مسح کرے اور تيمم بھی کرے۔
مسئلہ  ٢۶۶اگر پاؤں کا اوپر واال حصہ نجس ھو اور مسح کرنے کے لئے اسے پاک نہ کيا جا
سکتا ھو تو ضروری ھے کہ تيمم کرے۔
ارتماسی وضو
مسئلہ  ٢۶٧ارتماسی وضو يہ ھے کہ انسان چھرے اور ھاتھوں کو وضو کی نيت سے پانی ميں
ڈبودے ليکن ارتماسی طريقے سے دھلے ھوئے ھاته کی تری سے مسح کرنے ميں اشکال ھے۔ لہذا ،اگر
باياں ھاته ارتماسی طريقے سے دھوئے تو اس ہتھيلی کی طرف سے کچه مقدار پانی ميں نہ ڈالے بلکہ
سيدھے ھاته سے اس حصے کو دھو لے۔
احتياط واجب کی بنا پر اعضائے وضو کوپانی سے باھر نکالنے پر ارتماسی وضو محقق نھيں ھوتا۔
مسئلہ  ٢۶٨ارتماسی وضو ميں ھاتھوں کو اوپر سے نيچے کی طرف دھونا ضروری ھے۔ پس
اگر ھاتھوں کو پانی ميں وضو کے قصد سے ڈبوئے تو ضروری ھے کہ کھنيوں کی طرف سے داخل
کرے۔ اسی طرح احتياط واجب کی بنا پر چھرے کو پيشانی کی طرف سے پانی ميں داخل کرے۔
مسئلہ  ٢۶٩وضو ميں بعض اعضاء کو ارتماسی اور بعض کو غير ارتماسی طريقے سے
دھونے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
وضو کے وقت کی مستحب دعائيں
مسئلہ  ٢٧٠جو شخص وضو کر رھا ھو اس کے لئے مستحب ھے کہ:
جب پانی ھاته ميں لے تو کھے:
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ِبس ِْم ّ
ﷲِ َو ِبا ّ ِ اَللّھُ ﱠم اجْ َع ْل ِن ْی ِمنَ التﱠوﱠا ِب ْينَ َواجْ َع ْل ِن ْی ِمنَ ْال ُمتَطَھ ِﱢر ْينَ
اور کلی کرتے وقت يہ کھے:
ٰ
ٔ
ْ
َ
ْ
ک
اَللّھُ ﱠم لَقﱢنِ ْی ُح ﱠجتِ ْی يَوْ َم ا َٔل ْ◌قَا َ
ک َو ا ط◌لِ ْق لِ َسانِ ْی بِ ِذک ِر َ
اور ناک ميں پانی ڈالتے وقت يہ دعا پﮍھے :
ٰ
ی ِر ْي َح ْال َجنﱠ ِة َواجْ َع ْلنِی ِم ﱠم ْن يﱠ ُش ﱡم ِر ْي َحھَا َو َروْ َحھَا َو ِط ْيبَہَا
اَللّھُ ﱠم الَ تُ َح ﱢر ْم َعلَ ﱠ
چھره دھوتے وقت يہ دعا پﮍھے :
٣٠
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ﱡ
َ
َ
ْ
ْ
جْ
ﱢضْ
ْ
ْ
جْ
اَ ٰللّھُ ﱠم بَي
َو ِھ ْی يَوْ َم تس َود فِي ِہ ال ُوجُوْ هُ َوال ت َس ﱢود َو ِھ ْی يَوْ َم تبيَضﱡ فِي ِہ ال ُوجُوْ هُ
داياں ھاته دھوتے وقت يہ دعا پﮍھے:
ْ
ً
اَ ٰللّھُ ﱠم ا َع ْ
اس ْبنِ ْی ِح َسابا ي ِﱠس ْيرًا
اریْ َو َح ِ
ٔ◌ ِطنِ ْی ِکتَابِ ْی بِيَ ِم ْينِ ْی َو ْال ُخ ْل َد فِی ال َجن ِ
َان بِيَ َس ِ
باياں ھاته دھوتے وقت يہ دعا پﮍھے:
ٰ
ٰ
ْ
ْطنِ ْی ِکتَا ِبی ِب ِش َمالِی َوالَ ِم ْن ﱠو َرا ِء ظَھ ِْریْ َوالَ تَجْ َعلھَا َم ْغلُوْ لَةً ِٕالی ُعنُقِ ْی َو ا َع ُ
ک ِم ْن
ٔ◌وْ ُذ ِب َ
اَللّھُ ﱠم الَ تُع ِ
ان
ﱡمقَطﱠ َعا ِ
ت النﱢ ْي َر ِ
سر کا مسح کرتے وقت يہ دعا پﮍھے :
ٰ
ک
ک َو َع ْف ِو َ
ک َوبَ َر َکاتِ َ
اَللّھُ ﱠم َغ ﱢشنِ ْی بِ َرحْ َمتِ َ
پاؤں کا مسح کرتے وقت يہ دعا پﮍھے:
قْ
ک َعنﱢی يَا َذا ْال َجالَ ِل َو ْا ِٕال ْک َر ِام
اَ ٰللّھُ ﱠم ثَبﱢ ْتنِ ْی َعلَی ال ﱢ
اط يَوْ َم ت َِزلﱡ ِف ْي ِہ ْاال َ
ض ْي َ
ص َر ِ
ٔ◌دَا ُم َواجْ َعلْ َس ْع ِي ْی فِی َما يُرْ ِ
اور مستحب ھے کہ جب وضو کر لے تو يہ پﮍھے :
ش ْ◌ہ ُد ا َٔن ْ◌ الﱠ ا ٰلہ االﱠ ٰ ّ ٰ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
اجْ
ي
ﱢر
ھ
ط
ت
م
ال
م
ی
ن
ل
ع
ِ نَ َوال َح ْمد ِ ِ َربﱢ ال َعال ِمينَ
ا َٔ َ
ﷲُ اَللّھُ ﱠم اجْ َع ْل ِنی ِمنَ التﱠوﱠا ِب ْينَ َو َ ِ ِ نَ ُ
ِٕ َ ِٕ
وضو صحيح ھونے کی شرائط
وضو صحيح ھونے کی چند شرائط ھيں :
پھلی شرط :وضو کا پانی پاک ھو۔
دوسری شرط :وضو کا پانی مطلق ھو۔
مسئلہ  ٢٧١نجس يا مضاف پانی سے وضو باطل ھے ،چاھے وضو کرنے واال شخص اس کے
نجس يا مضاف ھونے کے بارے ميں علم ھی نہ رکھتا ھو يا بھول گيا ھو اور اگر وه اس وضو کے ساته
نماز پﮍه چکا ھو توضروری ھے کہ صحيح وضو کے ساته دوباره پﮍھے۔
مسئلہ  ٢٧٢اگر مٹی ملے ھوئے مضاف پانی کے عالوه کوئی اور پانی وضو کے لئے نہ ھو
اور نماز کا وقت تنگ ھو تو ضروری ھے کہ تيمم کر لے ليکن اگر وقت تنگ نہ ھو تو ضروری ھے کہ
پانی کے صاف ھونے کا انتظار کرے يا اسے صاف کر کے وضو کر لے۔
تيسری شرط :يہ کہ وضو کا پانی مباح ھو اور احتياط واجب کی بناپر جس فضاميں وضو کر
رھا ھے وه بھی مباح ھو۔
مسئلہ  ٢٧٣غصبی پانی يا ايسے پانی سے جس کے مالک کی رضايت پر دليل نہ رکھتا ھو،
وضو کرنا حرام اور باطل ھے اور اگر وضوکا پانی غصبی جگہ پر گرے اور اس کے عالوه وضو کرنے
کے لئے کوئی جگہ بھی نہ ھو تو ضروری ھے کہ تيمم کرے اور اگر اس جگہ کہ عالوه کھيں وضو کر
سکتا ھو تو ضروری ھے کہ وھاں وضو کرے اور اگر کوئی شخص گناه کرتے ھوئے وھيں وضو کرلے
محل اشکال ھے۔
تو اس وضو کا صحيح ھونا
ِ
مسئلہ  ٢٧۴کسی مدرسے کے ايسے حوض سے وضو کرنا کہ جس کے بارے ميں انسان نہ
جانتا ھو کہ يہ حوض تمام افراد کے لئے وقف ھے يا فقط مدرسے کے طالب کے لئے  ،جائز نھيں ھے اور
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اگر انسان کو ،چاھے عام لوگوں کو وضو کرتا ھوا ديکه کر ھی سھی ،يہ اطمينان ھو جائے کہ يہ تمام افراد
کے لئے وقف ھے تو کوئی حرج نھيں ھے۔
ٓ
مسئلہ  ٢٧۵جو شخص کسی مسجد ميں نما ز نہ پﮍھنا چاہتا ھو اور يہ بھی نہ جانتا ھو کہ ايا اس
مسجد کا حوض تما م افراد کے لئے وقف ھے يا صرف اس مسجد ميں نماز پﮍھنے والوں کے لئے تو اس
کے لئے ا س حوض سے وضو کرنا صحيح نھيں ھے ،ليکن اگر عموماًوه لوگ بھی اس حوض سے وضو
کرتے ھوں جو اس مسجد ميں نماز نہ پﮍھنا چاہتے ھوں اور ان کے وضو کرنے سے عموميت وقف کا
اطمينان حاصل ھو جائے تو اس حوض سے وضو کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٧۶سرائے ،مسافر خانوں اور ايسے ھی دوسرے مقامات کے حوض سے ان لوگوں
کے لئے جو ان ميں مقيم نہ ھوں ،وضو کرنا اس صورت ميں صحيح ھے جب ا ن کے مالکان کی رضايت
کا اطمينان ھو جائے ،چاھے يہ اطمينان وھاں نہ رھنے والے لوگوں کے وضو کرنے سے حاصل ھو۔
مسئلہ  ٢٧٧بﮍی نھروں سے وضو کرنے ميں کوئی حرج نھيں ھے اگرچہ انسان ان کے مالک
کی رضايت کا علم نہ رکھتا ھو ،ليکن اگر ان نھروں کا مالک وضو کرنے سے منع کرے يا يہ کہ انسان کو
٣١
علم ھو کہ اس کا مالک راضی نھيں ھے تو ان سے وضو کرنا جائز نھيں ھے۔ يھی حکم احتياط واجب کی
بنا پر اس وقت ھے جب مالک بچہ يا پاگل ھو يا يہ نھر کسی غاصب کے قبضے ميں ھو يا گمان ھو کہ
مالک راضی نھيں ھے۔ ھاں ،نھروں اور قناتوں کے اس پانی سے جو ٓابادی مثالًديھات سے گزرتا ھے،
وضو کرنے پينے اور اس جيسے دوسرے کام لينے ميں کوئی حرج نھيں چاھے ان کا مالک بچہ يا پاگل ھی کيوں نہ ھو۔
مسئلہ  ٢٧٨اگر کوئی شخص بھول جائے کہ پانی غصبی ھے اور اس سے وضو کر لے تو اس
کا وضو صحيح ھے ،ليکن اگر خود پانی کو غصب کيا ھو اور بعد ميں اس کا غصبی ھونا بھول کر وضو
محل
نا
ھو
باطل
کا
کر لے تو اگر اس نے غصب سے توبہ نہ کی ھو ،اس کا وضو باطل ھے اور اگر توبہ کر چکا ھو تو اس
ِ
اشکال ھے۔
چوتھی شرط  :يہ کہ وضو کے پانی کا برتن مباح ھو۔
پانچويں شرط:وضو کے پانی کا برتن احتياط واجب کی بنا پر سونے اور چاندی کا نہ ھو۔
ان دو شرائط کی تفصيل اگلے مسائل ميں ٓارھی ھے۔
مسئلہ  ٢٧٩اگر وضو کا پانی غصبی برتن ميں ھو اور اس کے عالوه کوئی اور پانی نہ ھو تو
اگر وه اس پانی کو شرعی طريقے سے دوسرے برتن ميں انڈيل سکتا ھو تو ضروری ھے کہ اسے کسی
دوسرے برتن مينانڈيل لے ،پھر اس سے وضو کرے اور اگر يہ ممکن نہ ھو تو ضروری ھے کہ تيمم
کرے يا اگر کوئی پانی موجود ھو تو اس سے وضو کرے۔ ھاں ،ان دونوں صورتوں ميں اگر وه معصيت
کرے اور پانی کو اس ميں سے اٹھائے اور اٹھا نے کے بعدوضو کرے تو اس کا وضو صحيح ھو گا۔
اسی طريقے سے اگر سونے يا چاندی کے برتن سے وضو کرے تو وضو صحيح ھے چاھے دوسرا پانی ھو يا نہ ھو۔
اگر غصبی برتن سے ارتماسی وضو کرے تو وضو حرام اور باطل ھے چاھے دوسرا پانی ھو يا
نہ ھو ،ليکن اگر سونے اور چاندی کے برتن ميں ارتماسی وضو کرے تو اس کا وضو جائز اور صحيح ھونا محل اشکال
ھے۔
مسئلہ  ٢٨٠جس حوض ميں مثالًايک اينٹ يا ايک پتھر غصبی ھو اور عرف عام ميں اس حوض
ميں سے پانی نکالنا اس اينٹ يا پتھر پر تصرف نہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نھيں اور اگر تصرف سمجھا
جائے اور اس کے عالوه کوئی اور پانی بھی نہ ھو تو ضروری ھے کہ تيمم کرے اور اگر اس کے عالوه
کوئی اور پانی موجود ھو تو اس کی ذمہ داری ھے کہ اس پانی سے وضو کرے ،ليکن اگر دونوں صورتوں
ميں معصيت کرتے ھوئے پانی اٹھائے اور اٹھانے کے بعد وضو کرے تو اس کا وضو صحيح ھے۔ جب کہ
دونوں صورتوں ميں ارتماسی وضو کرنا ،اگر غصبی چيز ميں تصرف سمجھا جائے تو باطل ھے۔
مسئلہ  ٢٨١ائمہ عليھم السالم يا امام زادگان کے صحن ميں جو پھلے قبرستان تھا اگر کوئی
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حوض يا نھر کھودی جائے اور يہ علم نہ ھو کہ صحن کی زمين قبرستان کے لئے وقف ھو چکی ھے تو
اس حوض يا نھر کے پانی سے وضو کرنے ميں کوئی حرج نھيں۔
چھٹی شرط:وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ھوں اگر چہ يہ طھارت
وضو کے دوران معتصم پانی سے دھوتے وقت حاصل ھو جائے۔ معتصم اس پانی کوکہتے ھيں جو نجاست
کے ملنے سے نجس نہ ھو جيسے بارش کا پانی ،ک ُر يا جاری پانی۔
مسئلہ  ٢٨٢اگر وضو مکمل ھونے سے پھلے وه جگہ جس کو دھويا يا مسح کيا جاچکا ھو نجس
ھو جائے تو وضو صحيح ھو گا۔
مسئلہ  ٢٨٣اگر اعضاء وضوکے عالوه انسان کے بدن کا کوئی حصہ نجس ھو تو اس کا وضو
صحيح ھے ليکن اگر پيشاب يا پاخانے کی جگہ پاک نہ کی ھو تو احتياط مستحب يہ ھے کہ انھيں پاک
کرنے کے بعد وضو کرے۔
مسئلہ  ٢٨۴اگر اعضاء وضو ميں سے کوئی ايک نجس ھو اور وضو کرنے کے بعد شک کرے
کہ وضو سے پھلے اس جگہ کو پاک کيا تھا يا نھيں ،تو اگر وضو کرتے وقت وه اس جگہ کے پاک يا نجس
ھونے کے بارے ميں متوجہ نھيں تھا تو اس کا وضو باطل ھے اور اگر جانتا ھو يا احتمال رکھتا ھو کہ
متوجہ تھا تو اس کا وضو صحيح ھے اور دونوں صورتوں ميں نجس جگہ کو پاک کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٨۵اگر چھرے يا ھاتھوں پر کوئی ايسی خراش يا زخم ھو جس کا خون نہ رک رھا ھو
اورپانی اس کے لئے مضر بھی نہ ھو تو ضروری ھے کہ اس عضو کے صحيح وسالم اجزاء کو دھونے
٣٢
کے بعد وضو کے مسئلہ نمبر” “ ٢۴٩ميں بيان شده طريقے کے مطابق ترتيب کا خيال رکھتے ھوئے زخم يا
خراش والے حصے کو کرُيا جاری پانی ميں ڈبو دے اور اسے اس قدر دبائے کہ خون ٓانا بند ھو جائے اور
ھاته کو پانی کے نيچے ھی زخم يا خراش پر وضو کی نيت سے اوپر سے نيچے کی طرف پھيرے تاکہ
پانی اس پر جاری ھوجائے ،اس کے بعد بقيہ وضو کو انجام دے اور اس بات کا خيال رکھے کہ مسح ھاته کی تری سے ھی
انجام پائے۔
ساتويں شرط:وضو اور نما زکے لئے وقت ميں گنجائش ھو۔
مسئلہ  ٢٨۶اگر وقت اتنا تنگ ھو کہ وضو کرنے کی صورت ميں ساری کی ساری نما زيا اس
کا کچه حصہ وقت کے بعد پﮍھنا پﮍے تو ضروری ھے کہ تيمم کر لے ليکن اگر تيمم اور وضو کے لئے
يکساں وقت درکار ھو تو پھر وضو کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٨٧جس شخص کے لئے نماز کا وقت تنگ ھونے کے باعث تيمم کرنا ضروری ھو اور
وه اس نيت سے کہ وضو کرنا مستحب ھے يا کسی ايسے مستحب کام مثالً قر ٓان مجيد پﮍھنے کے لئے
وضو کرے جس کے لئے شريعت ميں وضو کرنے کا حکم آيا ھے تو اس کا وضو صحيح ھے ،ليکن اگر
اس نماز کو پﮍھنے کے لئے اس طرح وضو کرے کہ اگر باوضو ھو کر نمازپﮍھنے کا حکم نہ ھوتا
تووضو کا اراده بھی نہ ھوتا ،تو يہ وضو باطل ھے۔
آٹھويں شرط:وضو قصد قربت اور خلوص کے ساته کرے۔ ”قصد قربت“سے مراد يہ ھے کہ عمل
کو اس چيز کے ارادے سے جسے خداوند متعال سے نسبت دے رھا ھے مثالًا س کے حکم کی بجا ٓاوری يا
اس کی محبوبيت حاصل کرنے کے لئے انجام دے۔
مسئلہ  ٢٨٨وضو کی نيت زبان پر النا يا دل مينگزارناضروری نھيں ھے بلکہ اگر کوئی
شخص وضو کے تمام افعال ﷲ تعالی کے لئے بجا الئے تو کافی ھے۔
نويں شرط:وضو کو بيان شده ترتيب کے مطابق انجام دے ،يعنی پھلے چھره ،اس کے بعد داياں
اور پھر باياں ھاته دھوئے اس کے بعد سر کا اور پھر پاؤں کا مسح کرے اور بنا بر احتياط واجب بائيں پاؤں
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کا مسح دائيں پاؤنکے بعد کرے۔
دسويں شرط:وضو کے افعال پے درپے انجام دے۔
مسئلہ  ٢٨٩اگر وضو کے افعال کے درميان اتنا فاصلہ ھو جائے کہ جب وه کسی عضو کو
دھونا يا اس پر مسح کرنا چاھے تو اس پھلے والے اعضاء کی رطوبت خشک ھو چکی ھو تو اس کا وضو
باطل ھے اور اگر جس عضو کو دھونا يا اس پر مسح کرنا ھے ،صرف اس سے پھلے دھوئے ھوئے يا
مسح کئے ھوئے عضو کی تری خشک ھو گئی ھومثالًباياں ھاته دھوتے وقت صرف دائيں ھاته کی تری
خشک ھو چکی ھو ليکن چھره تر ھو ،تو وضو صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٩٠اگر وضو کے افعال پے درپے انجام دے ليکن موسم يا بدن کی گرمی يا ايسی ھی
کسی وجہ سے پچھلے حصوں کی رطوبت خشک ھو جائے تو اس کا وضو صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٩١وضو کے دوران چلنے پھرنے ميں کوئی حرج نھيں ،ل ٰہذا اگر کوئی شخص چھره
اور ھاته دھونے کے بعد چند قدم چلے اور پھر سر او ر پاؤں کا مسح کرے تو اس کا وضو صحيح ھے۔
گيارھويں شرط:انسان خود اپنا چھره اور ھاته دھوئے اور سر اور پاؤں کا مسح کرے۔ اگر کوئی
دوسرا اسے وضو کرائے يا اس کے چھرے يا ھاتھوں پر پانی ڈالنے يا سر اور پاؤں کا مسح کرنے ميں اس
کی مدد کرے تو اس کا وضو باطل ھے۔
مسئلہ  ٢٩٢اگر کوئی شخص خود وضو نہ کر سکتا ھو تو ضروری ھے کہ کسی کو نائب بنائے
جو اس کو وضو کرائے اور اگر نائب مزدوری مانگے جب کہ مزدوری دينا ممکن ھو اور باعث حرج نہ
ھو تو ضروری ھے کہ اسے مزدوری دے ،ليکن ضروری ھے کہ وضو کی نيت خود کرے اور بنا بر
احتياط واجب نائب بھی وضو کی نيت کرے اور مسح خود کرے اور اگر مسح خود نہ کر سکتا ھو تو نائب
مسح کی جگھوں پر اس کا ھاته کھينچے اور اگريہ بھی ممکن نہ ھو تو نائب اس کے ھاته سے رطوبت لے
کر اس کے سر اور پاؤں کا مسح کرے۔
مسئلہ  ٢٩٣وضو کے جو بھی افعال انسان خود انجام دے سکتا ھو ضروری ھے کہ ان کی
انجام دھی ميں دوسروں سے مدد نہ لے۔
بارھويں شرط:وضو کرنے والے کے لئے پانی کے استعمال ميں کوئی رکاوٹ نہ ھو۔
٣٣
مسئلہ  ٢٩۴جس شخص کو خوف ھو کہ وضو کرنے سے بيمار ھو جائے گا تو ضروری ھے
کہ وضو نہ کرے اور جس شخص کو خوف ھو کہ پانی وضوميں استعمال کرنے سے پياسا ره جائے گا تو
اگر پياس بيماری کا باعث بنے تو ضروری ھے کہ وضو نہ کرے اور اگر بيماری کا باعث نہ ھو تو اختيار
ھے کہ وضو کرے يا تيمم کرے اور اگر نہ جانتا ھو کہ پانی کا استعمال اس کے لئے مضر ھے اور وضو
کرلے اگر چہ بعد ميں اسے معلوم ھوجائے کہ پانی کا استعمال اس کے لئے مضر تھا ليکن ضرر،
ضررحرام نہ تھا ،تواس کا وضو صحيح ھے۔
ِ
مسئلہ  ٢٩۵اگر چھرے اور ھاتھوں کو اتنے کم پانی سے دھونا جس سے وضو صحيح ھو جاتا
ھے ضرر رساں نہ ھو اور اس سے زياده ضرر رساں ھو تو ضروری ھے کہ کم مقدار سے ھی وضو کرلے۔
تيرھويں شرط:اعضائے وضو تک پانی پھنچنے ميں کوئی رکاوٹ نہ ھو۔
مسئلہ  ٢٩۶اگر کسی شخص کو معلوم ھو کہ اس کے اعضائے وضو پر کوئی چيز لگی ھوئی
ھے ليکن اس کے بارے ميں اسے شک ھو کہ ٓايا وه چيز پانی کے ان اعضا ء تک پھنچنے ميں رکاوٹ ھے
يا نھيں تو ضروری ھے کہ يا تو اس چيز کو ہٹا دے يا پانی کو اس کے نيچے تک پھنچائے۔
مسئلہ  ٢٩٧اگرمعمول کے مطابق بﮍھے ھوئے ناخنوں کے نيچے ميل ھو تو وضو کرنے ميں
کوئی حرج نھيں ھے۔ ھاں ،ناخنوں کو کاٹ دينے کی صورت ميں وضو کے لئے اسے برطرف کرنا
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ضروری ھے اور اگر ناخن معمول سے زياده بﮍھے ھوئے ھوں تو جو ميل معمول سے زياده والی مقدار
کے نيچے ھے اسے برطرف کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٩٨اگر کسی شخص کے چھرے ،ھاتھوں ،سر کے اگلے حصے يا پاؤں سے اوپر والے
حصے پر جل جانے سے يا کسی اور وجہ سے ورم ھو جائے تو اسے دھو لينا اور اس پر مسح کر لينا
کافی ھے اور اگر اس ميں سوراخ ھو جائے تو پانی جلد کے نيچے پھنچانا ضروری نھيں بلکہ اگر جلد کا
ايک حصہ اکھﮍ جائے تب بھی جو حصہ نھيں اکھﮍا اس کے نيچے تک پانی پھنچانا ضروری نھيں ،ليکن
جب اکھﮍی ھوئی جلد کبھی بدن سے چپک جاتی ھو اور کبھی اٹه جاتی ھو تو ضروری ھے کہ اسے کاٹ
دے يا اس کے نيچے پانی پھنچائے۔
مسئلہ  ٢٩٩اگر کسی شخص کو شک ھو کہ اس کے وضو کے اعضاء سے کوئی چيز چپکی
ھوئی ھے يا نھيں اور اس کا يہ احتمال لوگوں کی نظر ميں بھی درست ھو مثالً ،گارے سے کوئی کام
کرنے کے بعد شک ھو کہ گارا اس کے ھاته سے لگا ره گياھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ تحقيق کر لے
يا اپنے ھاتھوں کو اتنا ملے کہ اطمينان ھو جائے کہ اگر اس پر گارا ره گياتھا تو اب دور ھو گيا ھے يا پانی
اس کے نيچے پھنچ گيا ھے۔
مسئلہ  ٣٠٠دھونے يا مسح کرنے کی جگہ پر اگر ميل ھو ليکن وه ميل پانی کے جلد تک
پھنچنے ميں رکاوٹ نہ ڈالے تو کوئی حرج نھيں۔ اسی طرح اگر پلستر وغيره کا کام کرنے کے بعد سفيدی
ھاته پر لگی ره جائے جو پانی کو جلد تک پھنچنے سے نہ روکے تو اس ميں بھی کوئی حرج نھيں ،ليکن
اگر شک ھو کہ ان چيزوں کی موجودگی پانی کے جلد تک پھنچنے ميں مانع ھے يا نھيں تو انھيں دور کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٣٠١اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پھلے جانتا ھو کہ وضو کے بعض اعضاء پر
ايسی چيز موجود ھے جو ان تک پانی پھنچنے ميں مانع ھے اور وضو کے بعد شک کرے کہ وضو کے
دوران ا ن اعضاء تک پانی پھنچا ھے يا نھيں ،اگر اسے وضو کے دوران غافل ھونے کا يقين نہ ھو تو ا س
کا وضو صحيح ھے۔
مسئلہ  ٣٠٢اگر وضو کے بعض اعضاء پر کوئی ايسی رکاوٹ ھو جس کے نيچے پانی کبھی
خود بخود چال جاتا ھے اور کبھی خود نھيں پھنچ پاتا اور انسان وضو کے بعد شک کرے کہ پانی اس کے
نيچے پھنچا ھے يا نھيں ،اگر جانتا ھو کہ وضو کے وقت اس سے غافل تھا تو ضروری ھے کہ دوباره وضو کرے۔
مسئلہ  ٣٠٣اگر وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو پر کوئی ايسی چيز ديکھے جو پانی کے
پھنچنے ميں رکاوٹ ھو اور وه نہ جانتا ھو کہ وضو کرتے وقت يہ رکاوٹ موجود تھی يا بعد ميں ٓائی ھے
تو اگر وضو کرتے وقت جانتا ھواس امر سے غافل تھا تو ضروری ھے کہ دوباره وضو کرے اور اگر اس
امر کی طرف متوجہ تھا تو اس کا وضو صحيح ھے۔
٣۴
مسئلہ  ٣٠۴اگر وضو کرنے کے بعد شک کرے کہ جو چيز پانی کے پھنچنے ميں مانع ھے
وضو کے اعضاء پر تھی يا نھيں تو اگر وضو کرتے وقت اس امر سے غافل ھونے کا علم نہ ھو تو اس کا
وضو صحيح ھے۔
احکام وضو
افعال وضو اور شرائط ميں بہت شک کرتا ھو ،اگر اس کا شک
مسئلہ  ٣٠۵اگر کوئی شخص
ِ
وسواس کی حد تک پھنچ جائے تو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے۔
مسئلہ  ٣٠۶جس شخص کو شک ھو کہ اس کا وضو باطل ھوا ھے يا نھيں تو سمجھے کہ اس
کا وضو باقی ھے ،ليکن اگر اس نے پيشاب کرنے کے بعد استبرا کئے بغير وضو کر ليا ھو اور وضو کے
بعد اس سے ايسی رطوبت خارج ھو جس کے بارے ميں نہ جانتا ھو کہ پيشاب ھے يا کوئی اور چيز تو اس کا وضو باطل
ھے۔
مسئلہ  ٣٠٧اگر کسی شخص کو شک ھو کہ اس نے وضو کيا ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ وضو کرے۔
مسئلہ  ٣٠٨جس شخص کو معلوم ھو کہ اس نے وضو کيا ھے اور اس سے حدث بھی واقع ھو
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گيا ھے مثالًاس نے پيشاب کيا ھے ،ليکن اسے يہ معلوم نہ ھو کہ کون سی چيز پھلے واقع ھوئی ھے ،اگر
يہ صورت نماز سے پھلے پيش ٓائے تو ضروری ھے کہ وضو کرے اوراگر نما زکے دوران يہ صورت
پيش ٓائے تو ضروری ھے کہ نما زتوڑ کر وضو کرے اور اگر نمازکے بعد يہ صورت پيش ٓائے تو جو نما
زپﮍه چکا ھے اس شرط پر صحيح ھے کہ نما زشروع کرتے وقت غفلت کا يقين نہ ھو ،البتہ اگلی نمازوں
کے لئے وضو کرنا ضروری ھے۔
ٓ
مسئلہ  ٣٠٩اگر کسی شخص کو وضو کے بعد يا وضو کے دوران يقين اجائے کہ اس نے بعض
جگھيں نھيں دھوئيں يا ان کا مسح نھينکيا ،جب کہ جن اعضاء کی باری ان سے پھلے تھی ان کی تری
زياده وقت گزر جانے کی وجہ سے خشک ھو چکی ھو تو ضروری ھے کہ دوباره وضو کرے ،ليکن اگر
وه تری خشک نہ ھوئی ھو يا گرمی يا ايسی ھی کسی وجہ سے خشک ھو گئی ھو تو ضروری ھے کہ
بھولی ھوئی اور اس کے بعد ٓانے والی جگھوں کو دھوئے يا ان کا مسح کرے۔ اسی طرح وضو کے دوران
کسی عضو کے دھونے يا مسح کرنے کے بارے ميں شک کی صورت ميں اسی حکم پر عمل کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٣١٠اگر کسی شخص کو نماز پﮍھنے کے بعد شک ھو کہ اس نے وضو کيا تھا يا نھيں
تو اس صورت ميں کہ اسے يقين نہ ھو کہ شروع کرتے وقت وه اس بات سے غافل تھا تو اس کی نماز
صحيح ھے۔ البتہ دوسری نماز وں کے لئے ضروری ھے کہ وضو کرے۔
مسئلہ  ٣١١اگر کسی شخص کو نما زکے دوران شک ھو کہ وضو کيا تھا يا نھيں تو اس کی
نماز باطل ھے اور ضروری ھے کہ وضو کرکے نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٣١٢اگر کوئی شخص نماز کے بعد يہ جان لے کہ اس کا وضو باطل ھو گيا تھا ليکن
شک کرے کہ نماز کے بعد باطل ھوا تھا يا اس سے پھلے ،تو جو نما زپﮍه چکا ھے وه صحيح ھے۔
مسئلہ  ٣١٣اگر کوئی شخص ايسے مرض ميں مبتال ھوکہ اس کا پيشاب قطره قطره ٹپکتاھويا
پاخانہ روکنے پر قادر نہ ھو ،اگر اسے يقين ھو کہ نماز کے اول وقت سے ٓاخر وقت تک اسے اتنا وقفہ مل
جائے گا کہ وضو کر کے نماز پﮍه سکے تو ضروری ھے کہ اس وقفے کے دوران نماز پﮍھے اور اگر
اسے وضو اور نما زکے صرف واجب افعال انجام دينے کا وقت ملے تو ضروری ھے کہ اس وقفے ميں
وضو ونماز کے صرف واجبات کو انجام دے اور مستحبات کو چھوڑ دے۔
مسئلہ  ٣١۴اگر اس شخص کو وضو اور نما زپﮍھنے کے کی مقدار کے برابر وقفہ نہ ملتا ھو
اور نماز کے دوران ايک يا چند بار پيشاب يا پاخانہ اس سے خارج ھو تا ھو ،اگر اسی نما زکو ايک وضو
سے پﮍھے تو کافی ھے ،اگر چہ احتياط مستحب يہ ھے کہ جب بھی پيشاب يا پاخانہ خارج ھو مواالت ختم
ھونے سے پھلے وضو کرے اور بقيہ نماز کو مکمل کرے۔
مسئلہ  ٣١۵جس شخص کا پيشاب ياپاخانہ پے درپے خارج ھوتو وه ايک وضو سے کئی نمازيں
پﮍه سکتا ھے سوائے اس کے کہ کسی دوسرے حدث ميں مبتال ھو جائے اور بہتر يہ ھے کہ ھر نماز کے
لئے ايک وضو کرے ،ليکن بھولے ھوئے سجدے وتشھد اور نماز احتياط کے لئے دوسرا وضو ضروری
نھيں ھے۔
٣۵
مسئلہ  ٣١۶جس شخص کا پيشا ب ياپاخانہ پے درپے خارج ھوتا ھو اس کے لئے ضروری نھيں
کہ وضو کے بعد فوراًنماز پﮍھے اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ وضو کے فوراًبعد نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٣١٧جس شخص کا پيشاب ياپاخانہ پے درپے خارج ھوتا ھو وضو کے بعد بنابر احتياط
مستحب ان چيزوں کو مس کرنے سے پرھيز کرے جنھيں مس کرنا محدث پر حرام ھے۔
مسئلہ  ٣١٨جس شخص کو قطره قطره پيشاب ٓاتاھو ضروری ھے کہ نماز ميں خود کو ايک
ايسی تھيلی کے ذريعے پيشاب سے بچائے جس ميں روئی يا کوئی اور چيز رکھی ھو جو پيشاب کو دوسری
جگھوں پر نہ پھنچنے دے اور احتياط واجب يہ ھے کہ ھر نماز سے پھلے مقام پيشاب کو پاک کرے سوائے اس صورت
کے کہ باعث حرج ھو۔
اور ظھر وعصر يا مغرب وعشا کو مال کر پﮍھنے کی صورت ميں دوسری نماز کے لئے مقام پيشاب کو پاک کرنا ضروری
نھيں ھے۔
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اور اگر کوئی شخص پاخانہ روکنے پر قادر نہ ھو تو ضروری ھے کہ جھاں تک ممکن ھو نماز
پﮍھنے کی مقدار تک پاخانہ دوسری جگہ تک پھنچنے سے روکے اور بنابر احتياط واجب ھر نماز کے
لئے مقام پاخانہ کو پاک کرے ،سوائے اس صورت ميں کہ باعث حرج ھو۔
مسئلہ  ٣١٩جو شخص پيشاب يا پاخانہ روکنے پر قدرت نہ رکھتا ھو ،ضروری ھے کہ ممکنہ
حد تک حرج نہ ھونے کی صورت ميں نماز پﮍ ھنے کی مقدار تک پيشاب وپاخانہ کو نکلنے سے روکے،
اور اگر ٓاسانی سے اس مرض کا عالج ھو سکتا ھو تو ضروری ھے کہ اس کا عالج کرائے۔
مسئلہ  ٣٢٠جو شخص پيشاب يا پاخانہ روکنے پر قدرت نھيں رکھتا ،صحت يا ب ھونے کے بعد
ضروری نھيں ھے کہ جو نمازيں اس نے بيماری کی حالت ميں اپنی ذمہ داری کے مطابق پﮍھی تھيں ،ان
کی قضا کرے ليکن اگر نما زکے وقت کے دوران مرض سے شفا پا جائے تو ضروری ھے کہ اس وقت ميں پﮍھی ھوئی
نماز کو دھرائے۔
مسئلہ  ٣٢١جو شخص اپنی ريح روکنے پر قادر نہ ھو ضروری ھے کہ ان لوگوں کے وظيفے
کے مطابق عمل کرے جو پيشاب يا پاخا نہ روکنے پر قدرت نھيں رکھتے۔
وه چيزيں جن کے لئے حدث سے پاک ھونا ضروری ھے
مسئلہ  ٣٢٢چه چيزوں کے لئے وضو کرنا واجب ھے:
صحت ھے۔
شرط
وضو
ميں
نمازوں
مستحب
اور
 (١نماز ميت کے عالوه تمام واجب نمازونکے لئے
ِ
 (٢بھولے ھوئے سجدے اور تشھد کی قضا کے لئے اور تشھد بھولنے کی وجہ سے انجام دئے
جانے والے سجده سھو کٔے لئے اور اگر ان کے اور نماز کے درميان اس سے کوئی حدث سر زد ھوا ھو
مثالًپيشاب کر ديا ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ نماز دوباره پﮍھے۔ ھاں ،مذکوره سجده سھوکے عالوه
دوسرے موارد ميں وضو کرنا واجب نھينھے۔
 (٣حج وعمرے کے واجب طواف کے لئے ۔
 (۴اگر کسی نے وضو کرنے کی نذر کی ھو ،عھد کيا ھو يا قسم کھائی ھو۔
 (۵جب کسی نے نذر کی ھو کہ اپنے بدن کے کسی حصے کو قر ٓان کے حروف سے مس
کرے گا ،جب کہ يہ نذر صحيح ھو ،مثالًقرآن کو بوسہ دينا۔
 (۶نجس قرآن کو پاک کرنے يا قرآن کو ايسی جگہ سے نکالنے کے لئے جھاں قرآن کا ھونا
توھين کا باعث ھو ،جب کہ صورت حال يہ ھو کہ انسان اپنے ھاته يا بدن کے کسی حصے کو قرآن کے
حروف سے مس کرنے پر مجبور ھو ،ليکن اگر وضو کے لئے رکنا قرآن کی بے احترامی کا باعث ھو تو
ضروری ھے کہ بغير وضو ھی قرآن کو اس جگہ سے نکالے يا اگر نجس ھو گيا ھو تو اسے پاک کرے۔
مسئلہ  ٣٢٣جو شخص باوضو نہ ھو اس کے لئے قرآن کے حروف کو مس کر نا ،يعنی بدن کا
کوئی حصہ قرآن کے حروف سے لگانا ،حرام ھے ليکن اگر بال کھال کے تابع شمار نہ ھو ں تو انھيں قرآن
کے حروف سے مس کرنے ميں کوئی حرج نھيں اور اگر قرآن کا اردو يا کسی اور زبان مينترجمہ کيا گيا
ھو تو خداون ِدمتعال کے اسم ذات اور اسماء صفات کے عالوه کومس کرنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٣٢۴بچے اور ديوانے کو قرآن مجيد کے الفاظ کو مس کرنے سے روکنا واجب نھيں،
ليکن اگر ان کے ايسا کرنے سے قرآن مجيد کی بے حرمتی ھوتی ھو تو انھيں روکنا ضروری ھے۔
٣۶
مسئلہ  ٣٢۵جو شخص باوضو نہ ھو اس کے لئے ﷲ تعالی کی ذات او ر اس کی صفات کے
ناموں کو خواه کسی بھی زبان ميں لکھے ھوں مس کرنا حرام ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ چوده
معصومين عليھم السالم کے اسماء مبارک کو بھی بغير وضو کے مس نہ کيا جائے۔
مسئلہ  ٣٢۶اگر کوئی شخص نما زکا وقت ٓانے سے پھلے باطھارت ھونے کے ارادے سے
وضو يا غسل کرے تو صحيح ھے اور نماز کے وقت کے نزديک بھی اگر نما ز کے لئے تيار ھونے کی
نيت سے وضو کرے تو کوئی حرج نھيں ،بلکہ مستحب ھے۔
مسئلہ  ٣٢٧اگر کسی کو يقين ھو يا شرعی دليل رکھتا ھو کہ نما زکا وقت داخل ھو چکا ھے اور
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وه واجب کی نيت سے وضو کرے جب کہ اس کا قصد وجوب سے مقيد نہ ھو اور وضو کے بعد معلوم ھو
کہ وقت داخل نھيں ھوا تھا تو اس کاوضو صحيح ھے۔
مسئلہ  ٣٢٨انسان کے لئے مستحب ھے کہ ھر اس کام کے لئے جس کے صحيح ھونے کے
لئے وضو کرنا اگر چہ شرط نھيں ليکن اس عمل کے کمال ميں معتبر ھے ،وضو کرے۔ مثالًواجب طواف
شرط صحت ھے۔
اور نماز طواف کے عالوه باقی تمام مناسک حج کے لئے  ،کيونکہ ان دو ميں وضو کرنا
ِ
اسی طرح نماز ميت پﮍھنے ،ميت کو قبر ميں داخل کرنے ،مسجد جانے ،قر ٓان پﮍھنے اور لکھنے اور
سوتے وقت وضو کرنا مستحب ھے۔ يہ بھی مستحب ھے کہ جو شخص با وضو ھو وه دوباره وضو کرے۔
مذکوره باال کاموں ميں سے کسی ايک کے لئے بھی وضو کرنے کی صورت ميں انسان ھر وه کام
انجام دے سکتا ھے جس کے لئے وضو کرنا ضروری ھے مثالًاس وضو سے نماز پﮍه سکتا ھے يا واجب
طواف کر سکتا ھے۔
مبطالت وضو
مسئلہ  ٣٢٩سات چيزيں وضو کر باطل کرتی ھيں :
(٢پيشاب وپاخانہ ،جب کہ اپنی طبيعی جگہ سے نکلے يا عادت کے مطابق غير طبيعی جگہ ١،
نکلے۔ اسی طرح احتياط واجب کی بنا پر بغير عادت کے غير طبيعی مقام سے پيشاب يا پاخانہ نکلنے پر بھی وضو باطل ھو
جاتا ھے۔
وه تری جو پيشاب سے شباہت رکھتی ھو اور استبرا سے پھلے نکلے پيشاب کا حکم رکھتی ھے۔
 (٣طبيعی مقام سے نکلنے والی ٓانتوں کی ريح اور پاخانے کے مورد ميں بيان شده تفصيل کے
مطابق غير طبيعی مقام سے نکلنے والی ريح بھی جب کہ اس مقام کا دو مخصوص ناموں ميں سے ايک نام رکھا جا سکے۔
 (۴نيند ،جو اس وقت ثابت ھوگی جب کان سن نہ سکيں۔
 (۵عقل کو زائل کر دينے والی چيزيں جيسے ديوانگی ،مستی ،بے ھوشی وغيره۔
 (۶عورتوں کا استحاضہ جس کی تفصيل بعد ميں ٓائے گی۔
 (٧جنابت۔
جبيره وضوکے احکام
وه چيز جس سے زخم يا ٹوٹی ھوئی ہڈی کو باندھا جاتا ھے اور وه دوا جو زخم يا ايسی ھی کسی
چيز پر لگائی جاتی ھے جبيره کھالتی ھے۔
مسئلہ  ٣٣٠اگر اعضاء وضو ميں سے کسی پر زخم يا پھوڑا ھو يا ہڈی ٹوٹی ھوئی ھو ،تو اگر
اس پر کوئی چيز نہ ھو اور پانی اس کے ليے مضر نہ ھو تو ضروری ھے کہ عام طريقے سے وضو کيا جائے۔
مسئلہ  ٣٣١اگر زخم پھوڑا يا ٹوٹی ھوئی ہڈی چھرے يا ھاتھونپر ھو اوراس پر کوئی چيز نہ
ھو جب کہ پانی ڈالنا اس کے لئے مضر ھو تو اگر اس پر گيال ھاته پھيرنا مضر نہ ھو تو ٹوٹی ھوئی ہڈی
کی صورت ميں ضروری ھے کہ اس پر گيال ھاته پھيرے ،جب کہ زخم يا پھوڑا ھونے کی صورت ميں
احتياط واجب يہ ھے کہ گيال ھاته پھيرے اور اس کے بعد احتياط مستحب کی بنا پر ايک پاک کپﮍا اس پر
رکه کر گيال ھاته کپﮍے پر بھی پھيرے۔
اور اگر يہ بھی مضر ھو يا زخم اور ٹوٹی ھوئی ہڈی وغيره نجس ھو جسے پاک نہ کيا جا سکتا ھو
تو زخم کی صورت ميں ضروری ھے کہ زخم کے اطراف کو وضو ميں بيان شده طريقے کے مطابق اوپر
٣٧
سے نيچے کی طرف دھوئے اور تيمم بھی ضروری نھيں ،البتہ احتياط مستحب يہ ھے کہ زخم پر پاک کپﮍا
رکه کر اس پر گيال ھاته پھيرے اور تيمم بھی کرے۔
اور ٹوٹی ھوئی ہڈی کی صورت ميں ضروری ھے کہ تيمم کرے اور احتياط واجب کی بنا پر
وضو بھی کرے اور اس پر پاک کپﮍارکه کر گيال ھاته پھير دے۔
مسئلہ  ٣٣٢زخم ،پھوڑا يا ٹوٹی ھوئی ہڈی کسی کے سر يا پاؤں کے اوپر والے حصے ميں ھو
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اور اس پر کوئی چيز بھی نہ ھو ،اگر وه اس پر مسح نہ کر سکتا ھو ،يعنی مثال زخم مسح کے سارے مقام
پر پھيال ھوا ھو يا سالم حصوں پر مسح کرنا بھی ممکن نہ ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ ايک پاک کپﮍا
زخم وغيره پر رکه کر ھاته ميں بچی ھوئی وضو کی تری سے اس پر مسح کرتے ھوئے وضو بھی کرے
اور تيمم بھی کرے۔
مسئلہ  ٣٣٣اگر پھوڑے ،زخم يا ٹوٹی ھوئی ہڈی کو کسی چيز سے باندھا گيا ھو ،اگر اس کا کھو لنا
مشقت کا باعث نہ ھو اور پانی بھی اس کے لئے مضر نہ ھو تو ضروری ھے کہ اسے کھول کر وضو
کرے خواه زخم وغيره چھرے اور ھاتھوں پر ھو يا سر کے اگلے حصے يا پاؤں کے اوپر والے حصے پر ھو۔
مسئلہ  ٣٣۴اگر کسی شخص کا زخم ،پھوڑا يا ٹوٹی ھوئی ہڈی جو کسی چيز سے بندھی ھو اس کے
چھرے يا ھاتھوں پر ھواور اسے کھولنے يا پانی ڈالنے ميں ضرر يا مشقت ھو تو جتنی مقدار ميں ضرر
اور مشقت نہ ھو ،اسے دھوئے اور جبيره کے اوپر گيال ھاته پھيرے۔
مسئلہ  ٣٣۵اگر زخم کو کھوال نہ جاسکتا ھو ليکن خود زخم اور جو چيز ا س پر لگا ئی ھو پاک
ھوں اور زخم تک پانی پھنچانا ممکن ھو اور مضر اور باعث مشقت بھی نہ ھو تو ضروری ھے کہ پانی کو
زخم پر ترتيب کا خيال رکھتے ھوئے ،جس کا خيال رکھنا چھرے ميں احتياط واجب کی بنا پرھے،
پھنچائے ،ليکن اگر جبيره چھرے پر ھو اور پانی پھنچانے ميں ترتيب کا خيال رکھنا ممکن نہ ھو تو بنا بر
احتياط اسے دھوئے بھی اور ترتيب کا خيال رکھتے ھوئے گيال ھاته بھی پھيرے۔
اور اگر زخم يا وه چيز جو ا س کے اوپر رکھی ھے نجس ھو ،چنانچہ اسے پاک کر نا اور زخم
تک پانی پھنچانا ممکن ھو اور ضرر ومشقت نہ ھو تو ضروری ھے کہ اسے پاک کرے اور وضو کے
وقت پانی کو زخم تک پھنچائے۔
اور اگر زخم تک پانی پھنچانا ممکن نہ ھو يا ضرر يا مشقت ھو يا زخم نجس ھو اور اسے پاک
کرنا ممکن نہ ھو يا ضرر يا مشقت ھو تو ضروری ھے کہ زخم کے اطراف کو دھوئے اور اگر جبيره پاک
ھو تو اس کے اوپر گيال ھاته پھيرے ،اور اگر جبيره نجس ھو يا گيال ھاته اس کے اوپر نھيں پھير سکتے تو
ممکنہ صورت ميں پاک کپﮍا اس پر رکه کر احتياط واجب کی بنا پر تيمم بھی کرے اور اس کپﮍ ے پر گيال
ھاته بھی پھيرے اور حتی االمکان اس کپﮍ ے کو اس طرح رکھے کہ جبيره کا جزء سمجھا جائے اور اگر
دوسرا کپﮍا رکھنا يا اس پر گيال ھاته پھيرنا ممکن نہ ھو تو بنا بر احتياط واجب اس کے اطراف کو وضو
ميں بيا ن شده طريقے کے مطابق دھوئے اور تيمم بھی کرے۔
مسئلہ  ٣٣۶اگر جبيره تمام چھرے يا پورے ايک ھاته يا پورے دونوں ھاتھوں کو گھيرے ھوئے ھو،
احتياط واجب يہ ھے کہ وضوئے جبيره اور تيمم دونوں کرے۔
مسئلہ  ٣٣٧اگر جبيره تمام اعضاء وضو کو گھيرے ھوئے ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ
وضوئے جبيره اور تيمم دونوں کرے۔
مسئلہ  ٣٣٨جس شخص کی ہتھيلی اور انگليوں پر جبيره ھو اور وضو کرتے وقت اس پر گيال
ھاته پھيرا ھو تو وه سر اور پاؤں کا مسح اسی رطوبت سے کرے۔
مسئلہ  ٣٣٩اگر کسی شخص کے پاؤں کے اوپر والے پورے حصے پر جبيره ھو ليکن کچه
حصہ انگليوں کی طرف سے اورکچه حصہ پاؤنکے اوپر والے حصے کی طرف سے کہ جس پر مسح
واجب ھے ،کھال ھوا ھو تو ضروری ھے کہ جو جگھيں کھلی ھيں وھاں پاؤں کے اوپر والے حصے پر
اور جن جگھوں پر جبيره ھے وھاں جبيره پر مسح کرے۔
مسئلہ  ٣۴٠اگر چھرے ياھاتھوں پر ايک سے زياده جبيرے ھوں تو ان کا درميانی حصہ دھونا
ضروری ھے اور اگر سر ياپاؤں کے اوپر والے حصے پر چند جبيرے ھوں تو ان کے درميانی حصے کا
مسح کرنا ضروری ھے اور جھاں جبيرے ھوں وھاں جبيرے کے احکام پر عمل کرنا ضروری ھے۔
٣٨
مسئلہ  ٣۴١اگر جبيره زخم کے ٓاس پاس کے حصوں کو معمول سے زياده گھيرے ھوئے ھو
اور اس کو ہٹا نا بغير مشقت کے ممکن نہ ھوتو بنا بر احتياط واجب وضو ئے جبيره بھی کرے اور تيمم بھی
اور اگر جبيرے کی معمول سے زياده بﮍھی ھوئی مقدار کو ہٹانے ميں مشقت نہ ھو تو ضروری ھے کہ
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اسے ہٹا لے ،پس اگر زخم چھرے يا ھاتھوں پر ھو تو ان کو دھولے اور اگر سر يا پيروں کے اوپر والے
حصے پر ھوکہ جس کا مسح واجب ھے تو اس کا مسح کرے اور زخم کی جگہ پر جبيره کے احکام کے
مطابق عمل کرے۔
مسئلہ  ٣۴٢اگر اعضائے وضو پر زخم ،چوٹ يا ٹوٹی ھوئی ہڈی نہ ھو ليکن کسی اور وجہ سے
پانی ان کے لئے مضر ھو تو تيمم کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٣۴٣اگر اعضائے وضو ميں سے کسی جگہ کی رگ کٹوا کر خون نکلوايا ھواور اس مقام کو
ضرر کی وجہ سے نہ دھويا جاسکتا ھو تو اس پر زخم کے احکام جاری ھوں گے جن کا تذکره پچھلے
مسائل ميں ھو ا اور اگر کسی اور وجہ سے مثال خون نہ رکنے کی وجہ سے اسے دھونا ممکن نہ ھوتو
ضروری ھے کہ تيمم کرے۔
مسئلہ  ٣۴۴اگر وضو يا غسل کی جگہ پر کوئی ايسی چيز چپک گئی ھو جس کا اتارنا ممکن نہ
ث حرج ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ وضو يا غسل جبيره بھی کرے اور تيمم بھی۔
ھو يا باع ِ
مسئلہ  ٣۴۵غسل ميت کے عالوه غسل کی تمام اقسام ميں غسل جبيره وضوئے جبيره کی طرح
ھے اور احتياط واجب يہ ھے کہ اسے ترتيبی طريقے سے انجام دے ،ليکن اگر بد ن ميں زخم يا پھوڑا ھو
تو چاھے اس مقام پر جبيره ھو يا نہ ھو ،اگرچہ مکلف کے غسل يا تيمم ميں سے کسی ايک کو انجام دينے
پر صاحب اختيار ھونے کی دليل ھے ،ليکن احتياط واجب يہ ھے کہ غسل کرے اور ٹوٹی ھوئی جگہ ،زخم
اور پھوڑے کاحکم غسل ميں وھی ھے جو وضو ميں چھرے اور ھاتھوں کے سلسلے ميں بيان کيا
جاچکاھے۔
مسئلہ  ٣۴۶جس شخص کی ذمہ داری تيمم ھو اگر اس کے بعض اعضائے تيمم پر زخم ياپھوڑا
يا ٹوٹی ھوئی ہڈی ھو تو ضروری ھے کہ وضوئے جبيره کے احکام کے مطابق تيمم جبيره انجام دے۔
مسئلہ  ٣۴٧جس شخص کے لئے وضوئے جبيره يا غسل جبيره کے ساته نماز پﮍھنا ضروری
ھو ،اگر جانتاھو کہ نماز کے ٓاخری وقت تک اس کا عذر دور نھيں ھوگا ،تو وه اول وقت ميں نماز پﮍه
سکتاھے ،ليکن اگر اميد ھو کہ ٓاخر وقت تک عذر بر طرف ھو جائے گا تو بہتر ھے کہ صبر کرلے اور
عذر برطرف نہ ھونے کی صورت ميں نماز کو ٓاخر وقت ميں وضوئے جبيره يا
غسل جبيره کے ساته انجام
ِ
دے ،اور اگر اول وقت ميں نماز پﮍه چکا ھو اور ٓاخر وقت ميں عذر بر طرف ھوجائے تو ضروری ھے کہ
وضو يا غسل کرکے دوباره نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٣۴٨اگر کسی شخص نے ٓانکه کی بيماری کی وجہ سے پلکيں چپکا کر رکھی ھو ں يا
ٓانکه ميں درد کی وجہ سے پانی اس کے لئے مضر ھو تو ضروری ھے کہ تيمم کرے۔
مسئلہ  ٣۴٩جو شخص نہ جانتا ھو کہ ٓايا اس کا وظيفہ تيمم ھے يا وضو ئے جبيره تو ضروری
ھے کہ احتياط کرتے ھوئے وضو بھی کرے اور تيمم بھی کرے۔
مسئلہ  ٣۵٠جونمازيں انسان نے وضوء جبيره سے پﮍھی ھوں اور ٓاخر وقت تک عذر باقی رھا
ھو ،صحيح ھيں اور بعد کی نمازوں کو بھی اگر تمام وقت ميں عذر باقی رھے تو اسی وضو سے پﮍه سکتا
ھے اور جب بھی عذر ختم ھوجائے احتياط واجب کی بنا پر بعد کی نمازوں کے لئے وضو کرے۔

توضيح المسائل

واجب غسل
واجب غسل سات ھيں :
 (١غسل جنابت
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 (٢غسل حيض
 (٣غسل نفاس
 (۴غسل استحاضہ
مس ميت
 (۵غسل ِ
 (۶غسل ميت
 (٧وه غسل جو نذر ،قسم يا ان جيسی چيزوں کی وجہ سے واجب ھوجائے۔
جنابت کے احکام
مسئلہ  ٣۵١انسان دو چيزوں سے جنب ھوتا ھے:
 (١جماع
٣٩
 (٢منی کے خارج ھونے سے ،خواه وه نيند کی حالت ميں نکلے يا بيداری ميں ،کم ھو يا زياده،
شھوت سے نکلے يا بغير شھوت کے ،اختيار سے نکلے يا بغير اختيار کے۔
مسئلہ  ٣۵٢اگر کسی مرد کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ھو اور وه يہ نہ جانتا ھوکہ منی ھے يا
پيشاب يا کوئی اور چيز ،اگر وه رطوبت شھوت کے ساته اور اچھل کر نکلے اور اس کے نکلنے کے بعد
بدن سست پﮍ جائے تو وه رطوبت منی کا حکم رکھتی ھے ،ليکن اگر ان تين عالمتوں ميں سے ساری يا
کچه موجود نہ ھوں تو وه رطوبت منی کے حکم ميں نھيں ٓائے گی ،ليکن اگر بيمار ھو اور وه رطوبت
شھوت کے ساته نکلی ھو تو چاھے اچھل کر نہ نکلی ھواور اس کے نکلنے کے بعد جسم سست نہ پﮍا ھو،
تب بھی منی کے حکم ميں ھے اور اگر عورت شھوت کے ساته انزال کرے تو اس پر غسل جنابت واجب
ھے۔
مسئلہ  ٣۵٣اگر کسی ايسے مرد کے مقام پيشاب سے جو بيمار نہ ھو کوئی ايسا پانی خارج ھو ،جس
ميں ان مذکوره باال تين عالمات ميں سے کوئی ايک عالمت موجود ھو ليکن نہ جانتا ھو کہ بقيہ عالمات بھی
اس ميں موجود ھيں يا نھيں ،تو اگر اس پانی کے خارج ھونے سے پھلے اس نے وضو کيا ھوا ھو تو وھی
وضو کافی ھے اور اگر وضو نھيں کيا تھا تو صرف وضو کرنا کافی ھے۔
مسئلہ  ٣۵۴منی خارج ھونے کے بعد انسان کے لئے پيشاب کرنا مستحب ھے اور اگر پيشاب نہ
کرے اور غسل کے بعد اس سے کوئی رطوبت خارج ھو جس کے بارے ميں نہ جانتا ھوکہ منی ھے يا
کوئی اور رطوبت تو وه رطوبت منی کا حکم رکھتی ھے۔
مسئلہ  ٣۵۵اگر کوئی شخص جماع کرے اور عضو تناسل ختنہ گاه کی مقدار تک يا اس سے
زياده عورت کی شرمگاه ميں داخل ھوجائے تو خواه يہ دخول فرج ميں ھو يا دبر ميں ،دونوں جنب ھو
جائيں گے ،اگرچہ منی بھی خارج نہ ھوئی ھو اور اگر مرد سے جماع کرے تو پھلے سے باوضو نہ ھونے
کی صورت ميں احتياط واجب يہ ھے کہ وضو بھی کرے اور غسل بھی ورنہ غسل کرنا کافی ھے۔ مذکوره
باال حکم ميں بالغ ونابالغ ،عاقل وديوانے اور با اراده يا بے اراده کے درميان کوئی فرق نھيں۔
مسئلہ  ٣۵۶اگر کسی کو شک ھو کہ عضو تناسل ختنہ گاه تک داخل ھوا ھے يا نھيں ،تو اس پر
غسل واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ٣۵٧اگر کوئی شخص کسی حيوان کے ساته وطی کرے اور اس کی منی خارج ھو تو
صرف غسل کرنا کافی ھے اور اگر منی خارج نہ ھو ليکن وطی سے پھلے با وضو ھو تب بھی صرف
غسل کافی ھے اور اگر باوضو نہ ھو تو بنا بر احتياط واجب وضو بھی کرے اور غسل بھی۔
مسئلہ  ٣۵٨اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے ليکن خارج نہ ھو يا انسان کو شک ھو کہ منی
خارج ھوئی ھے يا نھيں تو اس پر غسل واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ٣۵٩جو شخص غسل نہ کرسکتا ھو ليکن تيمم کر سکتا ھو ،وه نما زکا وقت داخل ھونے
کے بعد بھی اپنی بيوی سے جماع کر سکتاھے۔
مسئلہ  ٣۶٠اگر کوئی شخص اپنے لباس ميں منی ديکھے اور جانتا ھو کہ اس کی اپنی منی ھے
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اور اس کے لئے غسل نہ کيا ھو تو ضروری ھے کہ غسل کرے اور جن نمازوں کے بارے ميں اسے يقين
ھو کہ وه اس نے منی خارج ھونے کے بعد پﮍھی ھيں ،اگر وقت باقی ھو تو ادا کرلے اور اگر وقت گزر
چکا ھو تو ان نمازوں کی قضا کرے ،ليکن جن نمازوں کے بارے ميں احتمال ھو کہ منی خارج ھونے سے
پھلے پﮍھی ھيں ان کی ادا ياقضا نھيں۔
وه چيزيں جو جنب پر حرام ھيں
مسئلہ  ٣۶١پانچ چيزيں جنب شخص پر حرام ھيں:
 (١اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجيد کے الفاظ ،ﷲ تعالی کے نام ،خواه کسی بھی زبان ميں
ھو اور باقی اسمائے حسنی سے مس کرنا۔ احتياط مستحب يہ ھے کہ پيغمبروں ،ائمہ اور حضرت زھرا
عليھا السالم کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کرے۔
 (٢مسجدا لحرام اور مسجد النبوی صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم ميں جانا ،خواه ايک دروازے سے
داخل ھو کر دوسرے دروازے سے نکل ٓائے۔
 (٣دوسری مسجدوں ميں ٹھھرنا ،ليکن اگر ايک دروازے سے داخل ھو کر دوسرے دروازے
سے نکل ٓائے تو کوئی حرج نھيں ھے اور اسی طرح ائمہ عليھم السالم کے حرم ميں ٹھھرنا حرام ھے اور
۴٠
احتياط واجب يہ ھے کہ ائمہ عليھم السالم کے حرم ميں ،حتی ايک دروازے سے داخل ھوکر دوسرے
دروازے سے نکلنے کی حد تک بھی نہ جائے۔
 (۴کسی چيز کو مسجد ميں رکھنے کے لئے اور اسی طرح بنا بر احتياط واجب کسی چيز کو
مسجد سے اٹھانے کے لئے داخل ھونا۔
 (۵ان ٓايات ميں سے کسی ٓايت کا پﮍھنا جن کے پﮍھنے سے سجده واجب ھو جاتا ھے اور وه
ٓايات چار سورتوں ميں ھيں :
ٓ
ٓ
ٰ
سوره)ح ٓم سجده(
 (١قر ٓان مجيد کی  ٣٢ويں سوره )ال ٓم تنزيل(  (٢قران مجيد کی  ۴١ويں
 (٣قر ٓان مجيد کی  ۵٣ويں سوره )والنجم(  (۴قر ٓان مجيدکی  ٩۶ويں سوره ) ٕاقرا(
اور بنابر احتياط واجب ان چار سورتوں کا بقيہ حصہ پﮍھنے سے پرھيز کرے۔ يھاں تک کہ ِبس ِْم
ٰ
ﱠحيْم کو ان سوروں کو قصد سے ،بلکہ ان کے بعض حصوں کو ان سوروں کے قصد سے
ﷲ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
ِّ
پﮍھنے سے بھی پرھيز کرے۔
وه چيزيں جو جنب شخص پر مکروه ھيں
مسئلہ  ٣۶٢نو چيزيں جنب شخص کے لئے مکروه ھيں :
(٢کھانا اور پينا ،ليکن وضو کرلے يا ھاته دھو لے تو مکروه نھيں ھے۔ ١،
 (٣ان سوروں کی سات سے زياده ٓايات کی تالوت کرنا جن ميں واجب سجده نھيں ھے۔
 (۴بدن کا کوئی حصہ قرآن کی جلد ،حاشيے يا حروف قر ٓان کی درميانی جگھوں سے مس کرنا۔
 (۵قر ٓا ن ساته رکھنا۔
 (۶سونا ،ليکن اگر وضو کرلے يا پانی نہ ھونے کے باعث غسل کے بدلے تيمم کرلے تو مکروه نھيں۔
 (٧مھندی اور اس جيسی چيزوں سے خضاب کرنا۔
 (٨بدن پر تيل ملنا۔
 (٩محتلم ھونے ،يعنی نيند ميں منی نکلنے کے بعد جماع کرنا۔
غسل جنابت
مسئلہ  ٣۶٣غسل جنابت بذات خود مستحب ھے اور ان واجبات کی وجہ سے واجب ھوجاتاھے جن
کے لئے طھارت شرط ھے۔ ھاں ،نماز ميت ،سجده سھو سوائے اس سجده سھوکے جو بھولے ھوئے تشھد
کے لئے ھوتا ھے ،سجده شکر اور قرآن کے واجب سجدوں کے لئے غسل جنابت ضروری نھيں ھے۔
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مسئلہ  ٣۶۴يہ ضروری نھيں کہ غسل کرتے وقت نيت کرے کہ واجب غسل کر رھا ھے يا
مستحب ،بلکہ اگر قصد قربت )جس کی تفصيل وضو کے احکام ميں گزر چکی ھے(اور خلوص کے ساته
غسل کرے تو کافی ھے۔
مسئلہ  ٣۶۵اگر کسی شخص کو يقين ھو يا اس بات پر شرعی دليل قائم ھوجائے کہ نما زکا وقت
داخل ھو چکاھے اور واجب کی نيت سے غسل کرلے ،ليکن اس کا اراده وجوب سے مقيد نہ ھو اور بعد
ميں معلوم ھو کہ غسل وقت سے پھلے کر ليا ھے تو اس کا غسل صحيح ھے۔
مسئلہ  ٣۶۶غسل چاھے واجب ھو يا مستحب دو طريقوں سے انجام ديا جاسکتا ھے:
(١ترتيبی  (٢ارتماسی
غسل ترتيبی
مسئلہ  ٣۶٧غسل ترتيبی ميں غسل کی نيت سے پھلے سر اور گردن اور بعد ميں بدن دھونا
ضروری ھے اور بنابر احتياط واجب بدن کو پھلے دائيں طرف اور بعد ميں بائيں طرف سے دھوئے۔ اگر
جان بوجه کر يا بھولے سے يا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے سر کو بدن کے بعد دھوئے تو يہ دھونا کافی
ھوگا ليکن بدن کو دوباره دھونا ضروری ھے اور اگر دائيں طرف کو بائيں طرف کے بعد دھوئے تو بنابر
۴١
احتياط واجب بائيں طرف کو دوباره دھوئے۔ پانی کے اندر تينوں اعضاء کو غسل کی نيت سے حرکت دينے
سے غسل ترتيبی کا ھوجانا محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٣۶٨بنا بر احتياط واجب ٓادھی ناف اور ٓادھی شرمگاه کو دائيں طرف اور ٓادھی کو بائيں
طرف کے ساته دھوئے اور بہتر يہ ھے کہ تمام ناف اور تمام شرمگاه کو دونوں اطراف کے ساته دھوئے۔
مسئلہ  ٣۶٩اس بات کا يقين پيدا کرنے کے لئے کہ تينوں حصوں يعنی سر وگردن ،دائيں طرف
اور بائينطرف کو اچھی طرح دھو ليا ھے ،جس حصے کو دھو ئے اس کے ساته دوسرے حصے کی کچه
مقدار بھی دھولے ،بلکہ احتياط مستحب يہ ھے کہ گردن کے دائيں کے طرف کے پورے حصے کو بدن
کے دائيں حصے اور گردن کے بائيں طرف کے پورے حصے کو بدن کے بائيں حصے کے ساته دھوئے۔
مسئلہ  ٣٧٠اگرغسل کرنے بعد معلوم ھو کہ بدن کاکچه حصہ نھيندھالھے اورمعلوم نہ ھوکہ وه
حصہ سر ،دائيں جانب يا بائيں جانب ميں سے کس جانب ھے توسر کودھوناضروری نھيں اوربائيں جانب
مينجس حصے کے نہ دھلنے کا احتمال ھو اسے دھونا ضروری ھے اور دائيں جانب ميں جس حصے کے
نہ دھلنے کا احتمال ھو احتياط کی بنا پر اسے بائيں جانب سے پھلے دھوئے۔
مسئلہ  ٣٧١اگرغسل کر نے کے بعدمعلوم ھو کہ بدن کا کچه حصہ نھيں د ھال تو اگروه حصہ
بائيں جانب ميں ھو تو فقط اس حصے کو دھونا کافی ھے اور اگرو ه حصہ دائيں جانب ھو تو اس حصے کو
دھونے کے بعد احتياط واجب کی بنا پر بائيں جانب کو بھی دھوئے اور اگروه حصہ سر وگردن ميں ھو تو
اس حصے کو دھونے کے بعد بدن دھوئے اوراحتياط واجب کی بنا پر دائيں جانب کو بائيں جانب سے پھلے دھوئے۔
مسئلہ  ٣٧٢اگرکوئی شخص غسل مکمل ھونے سے پھلے بائيں جانب کی کچه مقدار دھلنے ميں
شک کرے تو فقط اس مقدار کو دھونا کافی ھے ليکن اگربائيں جانب کی کچه مقدار دھونے کے بعد دائيں
جانب کی کچه مقدار دھلنے ميں شک کر ے تو احتياط واجب کی بنا پراسے دھونے کے بعد بائيں جانب بھی
دھوئے اور اگربدن کود ھوناشروع کرنے بعد سروگردن کی کچه مقدار کے دھلنے ميں شک کرے تو شک
کی کوئی حيثيت نھيں ھے اور اس کاغسل صحيح ھے۔
غسل ارتماسی
مسئلہ  ٣٧٣پورے بدن کوپانی ميں ڈبو دينے سے غسل ارتماسی ھوجاتاھے اورجب پھلے سے جسم
کاکچه حصہ پانی ميں موجودھواور پھرباقی جسم کوپانی ميں ڈبوئے توغسل ارتماسی صحيح ھونے ميں
اشکال ھے اوراحتياط واجب کی بنا پراس طرح غسل کرے کہ عرفاًکھاجائے کہ پورا بدن ايک ساته پانی ميں ڈوباھے۔
مسئلہ - ٣٧۴غسل ارتماسی ميں احتياط واجب کی بنا پرضروری ھے کہ جسم کاپھال حصہ پانی ميں
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داخل ھونے سے لے کر ٓاخری حصے کے داخل ھونے تک غسل کی نيت کوباقی رکھے۔
مسئلہ  ٣٧۵اگرغسل ارتماسی کے بعدمعلوم ھوکہ بدن کے کسی حصے تک پانی نھيں پھنچاھے
توچاھے اسے وه جگہ معلوم ھويانہ ھو ،دوباره غسل کرناضروری ھے۔
مسئلہ  ٣٧۶اگرغسل ترتيبی کے لئے وقت نہ ھوليکن ارتماسی کے لئے وقت ھوتوضروری ھے
کہ غسل ارتماسی کرے۔
مسئلہ  ٣٧٧جس شخص نے حج ياعمرے کااحرام باندھاھو وه غسل ارتماسی نھيں کرسکتا اور
روزه دارکے غسل ارتماسی کرنے کاحکم مسئلہ نمبر”  “ ١۶٢۵ميں ٓائے گا۔
غسل کے احکام
مسئلہ  ٣٧٨غسل ارتماسی ياترتيبی سے پھلے پورے بدن کاپاک ھوناالزم نھيں بلکہ غسل کی
نيت سے معتصم پانی ميں غوطہ لگانے يااس پانی کوبدن پرڈالنے سے بدن پاک ھوجائے توغسل صحيح
ھے اورمعتصم اس پانی کوکہتے ھيں جو نجاست سے فقط مل جانے سے نجس نھيں ھوتا ،جيسے بارش
کاپانی،کراورجاری پانی۔
مسئلہ  ٣٧٩حرام سے جنب ھونے واالاگرگرم پانی سے غسل کرے توپسينہ ٓانے کے باوجوداس
کاغسل صحيح ھے اوراحتياط مستحب ھے کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے۔
۴٢
مسئلہ  ٣٨٠اگرغسل ميں بدن کاکوئی حصہ دھلنے سے ره جائے توغسل ارتماسی باطل ھے
اورغسل ترتيبی کاحکم مسئلہ نمبر ”  “ ٣٧١ميں گذرچکاھے۔ ھاں ،وه حصے جنھيں عرفا ً باطن سمجھا جاتا
ھے جيسے ناک اورکان کے اندرونی حصے ،ان کودھوناضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٣٨١جس حصے کے بارے ميں شک ھو کہ بدن کا ظاھری حصہ ھے يا باطنی حصہ،
اگرمعلوم ھوکہ پھلے ظاھر تھا تو اسے دھوناضروری ھے اور اگر معلوم ھو کہ ظاھر نھيں تھا تو دھونا
ضروری نھيں ھے اور اگر گذشتہ حالت معلوم نہ ھو تو بنا براحتياط واجب اسے دھوئے۔
مسئلہ  ٣٨٢اگرگوشواره اوراس جيسی چيزوں کے سوراخ اس قدر کشاده ھوں کہ سوراخ
کااندرونی حصہ ظاھر شمار ھوتا ھو تو اسے دھوناضروری ھے اوراس صورت کے عالوه اسے
دھوناضروری نھيں۔
مسئلہ  ٣٨٣ھروه چيزجوپانی پھنچنے ميں رکاوٹ بنتی ھواسے بدن سے صاف کرناضروری ھے
اوراگراس چيزکے صاف ھونے کايقين کئے بغيرغسل ارتماسی کرے تو دوباره غسل کرناضروری ھے
اوراگرغسل ترتيبی کرے تواس کاحکم مسئلہ نمبر ”  “ ٣٧٢ميں گذرچکاھے۔
مسئلہ  ٣٨۴اگرغسل کرتے ھوئے شک کرے کہ پانی پھنچنے ميں رکاوٹ بننے والی کوئی
چيزاس کے بدن پرھے يا نھيں توضروری ھے کہ تحقيق کرے يھاں تک کہ اسے اطمينان ھوجائے کہ اس
کے بدن پرکوئی رکاوٹ نھيں ھے۔
مسئلہ  ٣٨۵بدن کاجزشمارھونے والے چھوٹے چھوٹے بالوں کوغسل ميں دھوناضروری ھے
اورلمبے بالوں کا دھونا ضروری نھيں ھے بلکہ اگر پانی کسی طريقے سے بال ترکئے بغيرکھال تک پھنچ
جائے توغسل صحيح ھے،ليکن اگربال گيلے کئے بغيرکھال تک پانی پھنچاناممکن نہ ھوتوضروری ھے کہ
بدن تک پانی پھنچانے کے لئے ان بالوں کوبھی دھوئے۔
مسئلہ  ٣٨۶وضوصحيح ھونے کی تمام گذشتہ شرائط غسل صحيح ھونے ميں بھی شرط ھيں،
جيسے پانی کا پاک اورمباح ھونا ،ليکن غسل ميں ضروری نھيں ھے کہ بدن کو اوپر سے نيچے کی جانب
دھويا جائے اور اس کے عالوه غسل ترتيبی ميں ايک حصہ د ھونے کے فوراًبعد دوسراحصہ دھونا بھی
ضروری نھيں ھے ،ل ٰہذا اگرسرو گردن دھونے کے بعد وقفہ کرے اورکچه دير بعد بدن دھوئے يادايانحصہ
دھوئے پھر کچه دير صبرکرنے کے بعد باياں حصہ دھوئے توکوئی حرج نھيں ھے۔ ھاں ،جو شخص
پيشاب وپاخانہ روکنے پر قدرت نہ رکھتاھو اگرغسل کر نے اورنماز پﮍھنے کی مدت تک روک سکے تو
ضروری ھے کہ فوراًغسل مکمل کرے اور اس کے بعدفوراً نماز بھی پﮍھے۔
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مسئلہ  ٣٨٧جو شخص حمام کے مالک کی اجرت نہ د ينے کا اراده رکھتا ھو يا اس کی اجازت
لئے بغيرادھار کی نيت سے حمام ميں غسل کرے تواگرچہ بعدميں حمام کے مالک کوراضی کرلے ،اس
کاغسل باطل ھے۔
مسئلہ  ٣٨٨اگرحمام کا مالک حمام ميں ادھار غسل کرنے پر راضی ھو ليکن کوئی شخص اس
کا ادھار ادا نہ کرنے يا مال حرام سے ادا کرنے کے ارادے سے غسل کرے تو اس کاغسل باطل ھے۔
مسئلہ  ٣٨٩اگرحمام کے مالک کو ايسے مال سے اجرت دے جس کا خمس ادا نہ کيا گيا ھو تو
يہ حرام ھے اوراس کاغسل باطل ھے۔
مسئلہ  ٣٩٠اگرحمام ميں حوض کے پانی ميں پاخانے کے مقام کو صاف کرے اورغسل کرنے
سے پھلے شک کرے کہ اس وجہ سے اب مالک غسل کرنے پر راضی ھے يا نھيں تو اس کا غسل باطل
ھے ،مگر يہ کہ غسل کرنے سے پھلے حمام کے مالک کوراضی کرلے۔
مسئلہ  ٣٩١اگرشک کرے کہ غسل کيا يا نھيں تو ضروری ھے کہ غسل کرے ،ليکن اگرغسل
کرنے کے بعد اس کے صحيح ھونے ميں شک کرے تواگر احتمال دے کہ غسل کرتے وقت متوجہ تھا تو
اس کا غسل صحيح ھے۔
مسئلہ  ٣٩٢اگرغسل کے دوران پيشاب جيسا کوئی حدث اصغر صادر ھو تو احتياط واجب کی
بنا پرغسل مکمل کرنے کے بعد غسل کا اعاده کرنے کے ساته ساته وضو بھی کرے مگر يہ کہ غسل
ترتيبی سے غسل ارتماسی کی طرف عدول کرلے۔
مسئلہ  ٣٩٣اگر وقت تنگ ھونے کی وجہ سے مکلف کی ذمہ داری تيمم کرنا تھی ليکن وه اس
خيال سے کہ غسل اور نمازکے لئے وقت ھے غسل کرے تو اگر اس نے جنابت سے طھارت حاصل کرنے
ياقر ٓان پﮍھنے وغيره کے ارادے سے غسل کيا ھو تو صحيح ھے ،ليکن اگرموجوده نمازپﮍھنے کے لئے
۴٣
اس طرح کے ارادے سے غسل کرے کہ اگريہ نماز واجب نہ ھوتی تو اس کا غسل کرنے کا کوئی اراده نہ
تھا تو اس صورت ميں اس کا غسل باطل ھے۔
مسئلہ  ٣٩۴جو شخص جنب ھوا ھو اور اس نے نماز پﮍھی ھو ،اگر شک کرے کہ اس نے
غسل کيا ھے يا نھيں تو اگر احتمال دے کہ نماز شروع کرتے وقت اس جانب متوجہ تھا تو اس کی نماز
صحيح ھے ليکن بعد والی نمازوں کے لئے غسل کرنا ضروری ھے اور اگر نمازکے بعد حدث اصغر
صادر ھوا ھو تو ضروری ھے کہ وضو بھی کرے اور پﮍھی ھوئی نماز کو بھی وقت باقی ھونے کی
صورت ميں دھرائے اور اگر وقت گذر چکا ھو تو اس کی قضا کرے۔
مسئلہ  ٣٩۵جس پرچندغسل واجب ھوں وه ان کو عليحده عليحده انجام دے سکتا ھے ،ليکن
پھلے غسل کے بعد باقی غسلوں کے لئے وجوب کی نيت نہ کرے اوراسی طرح سب کی نيت سے ايک
غسل بھی کرسکتاھے ،بلکہ اگران ميں سے کسی خاص غسل کی نيت کرے تو باقی غسلوں کے لئے بھی
کافی ھے۔
ٓ
ٓ
مسئلہ  ٣٩۶اگر بدن پر کسی جگہ قرانی ايت ياخداوند متعال کا نام لکھا ھو اور غسل ترتيبی کرنا
چاھے تو ضروری ھے کہ پانی اس طرح بدن پر ڈالے کہ اس حصے سے بدن کا کوئی حصہ مس نہ ھو
اور اگر ترتيبی وضو کرناچاھے اوراعضائے وضو پرکھيں ٓايت قر ٓانی لکھی ھو تب بھی يھی حکم ھے اور
اگر خدوند متعال کا نام ھو تب بھی احتياط واجب کی بنا پريھی حکم ھے اورغسل ووضوميں انبياء ،ائمہ
اورحضرت زھراء ع کے ناموں کے سلسلے ميں احتياط کا خيال رکھنا مستحب ھے۔
مسئلہ  ٣٩٧جس شخص نے غسل جنابت کيا ھو ضروری ھے کہ وه نمازکے لئے وضو نہ
ٓ
کرے ،بلکہ استحاضہ متوسطہ کے غسل کے عالوه واجب غسلوں اور مسئلہ نمبر ”  “ ۶۵٠ميں انے والے
مستحب غسلوں کے ساته بھی بغير وضو نماز پﮍه سکتا ھے اگرچہ احتياط مستحب ھے کہ وضو بھی کرے۔
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توضيح المسائل

استحاضہ
ٓ
عورت کو انے والے خونوں ميں سے ايک خون استحاضہ ھے اورجس عورت کوخون استحاضہ
ٓائے اسے مستحاضہ کہتے ھيں۔
مسئلہ  ٣٩٨خون استحاضہ اکثر اوقات زرد اور سرد ھوتا ھے اور شدت اورجلن کے بغير ٓانے
کے عالوه گاڑھا بھی نھيں ھوتا ھے ليکن ممکن ھے کبھی سياه يا سرخ اور گرم وگاڑھا ھو اور شدت وجلن
کے ساته ٓائے۔
مسئلہ  ٣٩٩استحاضہ کی تين قسميں ھيں :قليلہ،متوسطہ اورکثيره۔
استحاضہ قليلہ :يہ ھے کہ جو روئی عورت اپنے ساته رکھتی ھے خون فقط اس کے اوپر والے
حصے کو ٓالوده کرے اوراندر تک سرايت نہ کرے۔
استحاضہ متوسطہ :يہ ھے کہ خون روئی ميں سرايت کرجائے چاھے کسی ايک کونے ميں ھی،
ليکن عورتيں خون سے بچنے کے لئے عموما ً جو کپﮍا يا اس جيسی چيز باندھتی ھيں ،اس تک نہ پھنچے۔
استحاضہ کثيره :يہ ھے کہ خون روئی ميں سرايت کرکے کپﮍے تک پھنچ جائے۔
احکام استحاضہ
مسئلہ  ۴٠٠استحاضہ قليلہ والی عورت کے لئے ضروری ھے کہ ھر نمازکے لئے وضوکرے
اور احتياط واجب کی بنا پر روئی تبديل کرے اور اگر شرمگاه کے ظاھری حصے پر خون لگا ھو تو اسے
پاک کرنا ضروری ھے۔
نماز صبح کے لئے
ھر
کہ
ھے
وری
لئے
کے
عورت
والی
متوسطہ
مسئلہ  ۴٠١استحاضہ
ضر
ِ
غسل کرے اور دوسری صبح تک سابقہ مسئلے ميں مذکوره استحاضہ قليلہ کے وظيفے پرعمل کرے
نماز صبح کے عالوه کسی دوسری نماز سے پھلے يہ صورت حال پيش ٓائے تواس نمازکے
اورجب بھی
ِ
لئے غسل کرے اوردوسری صبح تک اپنی نمازوں کے لئے استحاضہ قليلہ والے کام انجام دے۔
جس نماز سے پھلے غسل ضروری تھا اگر عمداً يا بھول کر غسل نہ کرے تو بعد والی نماز سے
پھلے غسل کرے ،چاھے خون ٓارھا ھو يا رک چکا ھو۔
۴۴
مسئلہ  ۴٠٢استحاضہ کثيره والی عورت کے لئے سابقہ مسئلے ميں استحاضہ متوسطہ کے مذکوره
احکام پر عمل کرنے کے عالوه احتياط واجب کی بنا پر ھر نماز کے لئے کپﮍے کو تبديل يا پاک کر نا بھی
ضروری ھے اورضروری ھے کہ ايک غسل نمازظھر وعصر کے لئے اور ايک نماز مغرب وعشا کے
لئے انجام دے اور نماز ظھر وعصر اوراسی طرح مغرب وعشا کے درميان وقفہ نہ کرے اور اگر وقفہ
کردے تو دوسری نماز چاھے عصر ھو يا عشاء ،اس کے لئے غسل کرے اور استحاضہ کثيره ميں غسل،
وضو کی جگہ کافی ھے۔
ت نماز سے پھلے بھی ٓايا ھو تو اگر عورت نے اس خون کے
مسئلہ  ۴٠٣اگر خون استحاضہ وق ِ
لئے وضو يا غسل نہ کيا ھو تو ضروری ھے کہ نماز سے پھلے وضو يا غسل کرے اگر چہ اس وقت
مستحاضہ نہ ھو۔
مسئلہ  ۴٠۴جس مستحاضہ متوسطہ کے لئے وضواور غسل ضروری ھے ،ان دونونميں سے
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جسے بھی پھلے انجام دے صحيح ھے ،ليکن بہترھے کہ پھلے وضوکرے۔ھاں ،مستحاضہ کثيره
اگروضوکرناچاھے توضروری ھے کہ غسل سے پھلے کرے۔
مسئلہ  ۴٠۵مستحاضہ قليلہ اگر نماز صبح کے بعد متوسطہ ھوجائے تو ضروری ھے کہ نماز ظھر
وعصر کے لئے غسل کرے اوراگر نماز ظھر وع-صر کے بعد متوسطہ ھوجائے تو ضروری ھے کہ نماز
مغرب وعشا کے لئے غسل کرے۔
مسئلہ  ۴٠۶اگرمستحاضہ قليلہ يامتوسطہ نماز صبح کے بعدکثيره ھوجائے تو ضروری ھے کہ ايک
غسل نماز ظھر وعصر کے لئے اور ايک غسل نماز مغرب وعشا کے لئے کرے اور اگر نماز ظھر وعصر
کے بعد کثيره ھوجائے تو ضروری ھے کہ نماز مغرب وعشا کے لئے غسل کرے۔
مسئلہ  ۴٠٧مستحاضہ کثيره يامتوسطہ جب نماز کا وقت داخل ھونے تک اپنی حالت پرباقی ھو،
اذان صبح سے تھوڑی
اگرنمازکاوقت داخل ھونے سے پھلے نمازکے لئے غسل کرے توباطل ھے ليکن ِ
ديرپھلے جائزھے کہ قصدرجاء سے غسل کرکے نمازشب پﮍھے اورطلوع فجرکے بعداحتياط واجب کی بنا
پرنمازصبح کے لئے غسل کااعاده کرناضروری ھے۔
ِ
مسئلہ  ۴٠٨مستحاضہ عورت پرنمازيوميہ ،جس کاحکم گذرچکاھے ،کے عالوه ھرواجب ومستحب
نماز کے لئے ضروری ھے کہ مستحاضہ کے لئے ذکرشده تمام کاموں کوانجام دے اورمستحاضہ کثيره
ٰ
يافرادی پﮍھی ھوئی
وضوبھی کرے۔ اسی طرح اگرپﮍھی ھوئی نمازيوميہ کو احتياطا ً دوباره پﮍھنا چاھے
نمازيوميہ کوباجماعت پﮍھناچاھے تب بھی يھی حکم ھے اوراگراس نمازکوايسی فريضہ يوميہ کے وقت
ميں پﮍھناچاھے جس کے لئے غسل کياھے تواحتياط واجب کی بنا پردوباره غسل کرے۔ھاں ،اگرنمازکے
فوراً بعدنمازاحتياط،بھوالھواسجده ،بھوالھواتشھد يا تشھد بھولنے کی وجہ سے واجب ھونے واال سجده سھو
انجام دے تو استحاضہ والے کام انجام ديناضروری نھيں ھيں اورنمازکے سجده سھوکے لئے استحاضہ کے
کام بجاالنا ضروری نھيں ھيں۔
مسئلہ  ۴٠٩جس مستحاضہ کاخون رک گياھواس کے لئے فقط پھلی نمازکے لئے مستحاضہ والے
کام کرناضروری ھيں اوربعدوالی نمازوں کے لئے الزم نھيں ھيں۔
مسئلہ  ۴١٠اگرمستحاضہ کواپنے استحاضہ کی قسم معلوم نہ ھو تونماز پﮍھتے وقت ضروری
ھے کہ يااحتياط کے مطابق عمل کرے يااپنے استحاضہ کی تحقيق کرے مثالتھوڑی روئی شرمگاه ميں
داخل کرنے کے بعدنکالے اوراستحاضہ کی تينوں قسموں مينسے اپنے استحاضہ کی قسم معلوم ھونے کے
بعداس قسم کے وظيفے پرعمل کرے ،ليکن اگريہ جانتی ھوکہ جس وقت تک وه نمازپﮍھے گی اس کے
استحاضہ ميں تبديلی واقع نہ ھوگی تووه نمازکاوقت داخل ھونے سے پھلے بھی اپنے استحا ضہ کی تحقيق کرسکتی ھے۔
مسئلہ  ۴١١اگرمستحاضہ اپنے استحاضہ کی تحقيق کئے بغيرنمازميں مشغول ھوجائے
تواگرقصدقربت ھو اور اس نے اپنے وظيفے کے مطابق عمل کياھو ،مثالًاس کااستحاضہ قليلہ ھو اور اس
نے استحاضہ قليلہ کے وظيفے کے مطابق عمل کيا ھو تو اس کی نمازصحيح ھے اوراگرقصدقربت نہ
ھويااپنے وظيفے کے مطابق عمل نہ کياھومثالً اس کااستحاضہ متوسطہ ھواوراس نے استحاضہ قليلہ کے
وظيفے پرعمل کياھوتواس کی نمازباطل ھے۔
مسئلہ  ۴١٢اگرمستحاضہ اپنے استحاضہ کی تحقيق نہ کرسکتی ھو اور نہ ھی يہ جانتی ھوکہ
اس کااستحاضہ کس قسم کاھے تواحتياط واجب يہ ھے کہ زياده واال وظيفہ انجام دے تاکہ يقين ھوجائے کہ
اس نے اپنی شرعی ذمہ داری انجام دے دی ھے ،مثالاگرنہ جانتی ھوکہ اس کااستحاضہ قليلہ ھے يامتوسطہ
۴۵
تواستحاضہ متوسطہ والے کاموں کوانجام دے اوراگرنہ جانتی ھوکہ اس کااستحاضہ متوسطہ ھے ياکثيره
تواستحاضہ کثيره والے کام انجام دينے کے عالوه ھرنمازکيلئے وضو بھی کرے ،ليکن اگرجانتی ھوکہ
پھلے اس کااستحاضہ کس قسم کاتھاضروری ھے کہ اس قسم کے وظيفہ کے مطابق عمل کرے۔
مسئلہ  ۴١٣اگرخون استحاضہ ابتدائی مرحلہ ميں اندرھی موجودھواورباھرنہ ٓائے توعورت کے
غسل ياوضوکوباطل نھيں کرتااوراگرخون کی تھوڑی سی مقداربھی باھر ٓاجائے تووضواورغسل کوباطل
کرديتی ھے۔
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مسئلہ  ۴١۴اگر مستحاضہ عورت نماز کے بعد اپنی تحقيق کرے اور خون نہ ھو تو اگرچہ جانتی
ھو کہ خون دوبار ه ٓائے گا تب بھی اسی پھلے والے وضوسے نماز پﮍه سکتی ھے۔
مسئلہ  ۴١۵مستحاضہ اگرجانتی ھوکہ جب سے اس نے وضوياغسل شروع کياھے خون باھرنھيں
ٓاياھے تووه نماز کو اس وقت تک مو ٔخرکرسکتی ھے جب تک اسے اس حالت کے باقی رھنے کاعلم ھو۔
مسئلہ  ۴١۶اگرمستحاضہ جانتی ھوکہ نماز کا وقت گذرنے سے پھلے مکمل طورپرپاک
ھوجائے گی يانمازپﮍھنے کی مقدارميں اس کاخون رک جائے گا توضروری ھے کہ صبرکرے اورنمازاس
وقت پﮍھے جب پاک ھو۔
مسئلہ  ۴١٧اگروضواورغسل کے بعدخون باھر ٓانارک جائے اورمستحاضہ جانتی ھوکہ اگرنمازميں
اتنی تاخير کرے کہ جس وقت ميں وضو ،غسل اور اس کے بعد نماز ادا کی جا سکے ،تو مکمل پاک
ھوجائے گی توضروری ھے کہ نمازميں تاخير کرے اور جب مکمل پاک ھوجائے تو دوباره وضو اور
غسل کرکے نماز پﮍھے اوراگر وقت نماز تنگ ھوجائے تودوباره وضو اور غسل کرناضروری نھيں ھے،
بلکہ احتياط واجب کی بنا پرغسل کی نيت سے اوراسی طرح وضوکی نيت سے تيمم کرکے نمازپﮍھے۔
مسئلہ  ۴١٨مستحاضہ کثيره اورمتوسطہ جب مکمل طورپرخون سے پاک ھوجائے توضروری ھے
ٓ
کہ غسل کرے ،ليکن اگرجانتی ھوکہ ٓاخری نمازکے لئے غسل شروع کرنے کے بعدسے خون نھيں اياھے
اوروه مکمل پاک ھوگئی ھے تودوباره غسل کرناالزم نھيں ھے۔
مسئلہ  ۴١٩مستحاضہ قليلہ ،متوسطہ اورکثيره کے لئے ضروری ھے کہ اپنے وظيفہ پرعمل
کرنے کے بعدنمازميں تاخير نہ کرے سوائے اس مورد کے جو مسئلہ نمبر”  “ ۴١۵ميں گذرچکا ھے ،ليکن
نمازسے پھلے اذان واقامت کھنے ميں کوئی حرج نھينھے اورنمازميں قنوت اوراس جيسے دوسرے
مستحب کام بھی انجام دے سکتی ھے اوراگرنمازکے واجب اجزاء کی مقدارميں پاک ھوتواحتياط مستحب ھے کہ مستحبات
کوترک کرے۔
مسئلہ - ۴٢٠اگرمستحاضہ اپنے وضوياغسل کے وظيفے اور نمازکے درميان وقفہ کردے
توضروری ھے کہ اپنے وظيفے کے مطابق دوباره وضوياغسل کرکے بالفاصلہ نمازميں مشغول ھوجائے،
سوائے اس کے کہ جانتی ھوکہ اس حالت پر باقی ھے جومسئلہ نمبر ”  “ ۴١۵ميں گذرچکی ھے۔
اگرخون استحاضہ کااخراج مسلسل جاری رھے اورمنقطع نہ ھوتوضررنہ ھونے
مسئلہ ۴٢١
ِ
ٓ
کی صورت ميں ضروری ھے کہ غسل کے بعدخون کوباھرانے سے روکے اورالپرواھی کرنے کی
صورت ميں خون باھر ٓاجائے توضروری ھے کہ دوباره غسل کرے اوراگرنمازبھی پﮍه لی ھوتودوباره پﮍھے۔
مسئلہ  ۴٢٢اگرغسل کرتے ھوئے خون نہ رکے توغسل صحيح ھے ليکن اگرغسل کے دوران
استحاضہ متوسطہ کثيره ھو جائے تو شروع سے غسل کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۴٢٣احتياط مستحب ھے کہ مستحاضہ ،روزے والے پورے دن ميں جتنا ممکن ھوخون کو
باھر ٓانے سے روکے۔
مسئلہ  ۴٢۴مستحاضہ کثيره کاروزه اس حالت ميں صحيح ھے جب وه دن کی نمازوں کے واجب
غسل انجام دے اوراسی طرح احتياط واجب کی بنا پرجس دن روزه رکھنے کا اراده ھو اس سے پھلے والی
رات ميں نماز مغرب و عشا کے لئے بھی غسل کرے۔
مسئلہ  ۴٢۵اگرنمازعصرکے بعدمستحاضہ ھوجائے اورغروب تک غسل نہ کرے تو اس کا روزه
صحيح ھے۔
مسئلہ  ۴٢۶اگرمستحاضہ قليلہ ،نمازسے پھلے متوسطہ ياکثيره ھوجائے تو ضروری ھے کہ
مستحاضہ متوسطہ ياکثيره کے سلسلے ميں مذکوره احکام پر عمل کرے اوراگراستحاضہ متوسطہ کثيره
۴۶
ھوجائے توضروری ھے کہ مستحاضہ کثيره کے کام انجام دے۔ لہٰذا اگر استحاضہ متوسطہ کے لئے غسل
کياھوتواس کافائده نھيں ھے اورکثيره کے لئے دوباره غسل کرناضروری ھے۔
مسئلہ  ۴٢٧اگرنمازکے دوران مستحاضہ متوسطہ ،کثيره ھوجائے توضروری ھے کہ نماز توڑ دے
اور استحاضہ کثيره کا غسل اوراس کے دوسرے کام انجام دے کردوباره نمازپﮍھے اوراحتياط مستحب کی
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بنا پرغسل سے پھلے وضوکرے اور اگر غسل کے لئے وقت نہ ھو تو ضروری ھے کہ وضوکرکے غسل
کے بدلے تيمم کرے اوراگرتيمم کيلئے بھی وقت نہ ھوتو احتياط واجب کی بنا پراسی حالت ميں نمازتمام
کرے ،ليکن وقت ختم ھونے کے بعدقضاکرناضروی ھے۔
اسی طرح اگرنمازکے دوران مستحاضہ قليلہ ،متوسطہ ياکثيره ھوجائے توضروری ھے کہ
نمازتوڑ دے اور مستحاضہ متوسطہ يا کثيره کے وظائف انجام دے۔
مسئلہ  ۴٢٨اگرنمازکے دوران خون رک جائے اورمستحاضہ کومعلوم نہ ھوکہ اندربھی بند ھوا يا
نھيں اور نماز کے بعد معلوم ھوکہ بندھوگياتھاتووضواورغسل ميں سے جو وظيفہ تھااسے انجام دے
کردوباره نمازپﮍھے۔
مسئلہ  ۴٢٩اگرمستحاضہ کثيره ،متوسطہ ھوجائے توضروری ھے کہ پھلی نمازکيلئے کثيره والے
اوربعدوالی نمازوں کے لئے متوسطہ والے کام انجام دے ،مثال اگرنماز ظھرسے پھلے مستحاضہ کثيره،
متوسطہ ھو جائے تو ضروری ھے کہ نماز ظھر کے لئے غسل کرے اور نماز عصر ،مغرب اورعشا کے
لئے وضو کرے ،ليکن اگر نماز ظھر کے لئے غسل نہ کرے اورفقط نماز عصر پﮍھنے کا وقت باقی ھو
تونماز عصرکے لئے غسل کرناضروری ھے اور اگر نماز عصر کے لئے بھی غسل نہ کرے تو ضروری
ھے کہ نماز مغرب کے لئے غسل کرے اور اگر اس کے لئے بھی غسل نہ کرے اورفقط نمازعشا پﮍھنے
کاوقت ھو تو نماز عشا کے لئے غسل کرناضروری ھے۔
مسئلہ  ۴٣٠اگرھرنمازسے پھلے مستحاضہ کثيره کا خون رک جاتا ھو اور دوباره ٓاجاتاھوتوخون
رکنے کے وقت ميں اگر غسل کرکے نمازپﮍھی جا سکتی ھو تو ضروری ھے کہ اس وقت کے دوران ھی
غسل کرکے نمازپﮍھے اوراگرخون رکنے کا وقفہ اتناطويل نہ ھوکہ طھارت کرکے نمازپﮍه سکے تووھی
ايک غسل کافی ھے اوراگرغسل اورنمازکے کچه حصے کے لئے وقت ھو تو احتياط واجب کی بناپراس
وقت ميں غسل کرے نمازپﮍھے۔
مسئلہ  ۴٣١اگرمستحاضہ کثيره ،قليلہ ھوجائے توضروری ھے کہ پھلے نمازکے لئے کثيره والے
اوربعدوالی نمازوں کے لئے قليلہ والے کام انجام دے اوراگرمستحاضہ متوسطہ ،قليلہ ھوجائے توبھی
ضروری ھے کہ پھلی نمازکے لئے متوسطہ کے وظيفے اور بعد والی نمازوں کے لئے قليلہ کے وظيفے
پر عمل کرے۔
مسئلہ  ۴٣٢اگرمستحاضہ اپنے واجب وظيفے ميں سے کوئی ايک کام بھی ترک کرے تواس کی
نمازباطل ھے۔
مسئلہ  ۴٣٣جس مستحاضہ نے نمازکے لئے وضوياغسل کياھے احتياط واجب کی بنا پر حالت
اختيار ميں اپنے بدن کے کسی حصے کو قر ٓان کی عبارت سے مس نھيں کرسکتی اور اضطرار کی
صورت ميں جائز ھے ،ليکن احتياط کی بنا پر وضو کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۴٣۴جس مستحاضہ نے اپناواجب غسل انجام دياھے اس کے لئے مسجد مينجانا،مسجدميں
ٹھھرنا ،واجب سجدے والی ٓايت کی تالوت کرنااوراس کے شوھرکے لئے اس سے نزديکی کرنا حالل ھے،
اگرچہ اس نے نماز ادا کرنے کے لئے انجام دئے جانے والے دوسرے کام مثالً روئی اور کپﮍا تبديل کرنے
ٰ
اقوی يہ سارے کام غسل کے بغيربھی جائز ھيں اگرچہ ترک کرنا احوط
کا کام انجام نہ ديا ھو اور بنا بر
ھے۔
مسئلہ  ۴٣۵اگرمستحاضہ کثيره اورمتوسطہ نمازکے وقت سے پھلے واجب سجدے والی ٓايت
پﮍھنا،مسجدجانايااس کاشوھراس سے نزديکی کرناچاھے تو احتياط مستحب ھے کہ وه عورت غسل کرلے۔
مسئلہ  ۴٣۶مستحاضہ پرنماز ٓايات واجب ھے اورنماز ٓايات کے لئے بھی وه تمام کام ضروری ھيں
جونمازيوميہ کے لئے گزرچکے ھيں اوراحتياط کی بنا پرمستحاضہ کثيره وضوبھی کرے۔
مسئلہ  ۴٣٧جب بھی مستحاضہ پرنمازيوميہ کے اوقات ميں نماز ٓايات واجب ھوجائے اور دونوں
نمازوں کو بالفاصلہ پﮍھنا چاھے تب بھی ضروری ھے کہ يوميہ اور ٓايات دونوں نمازوں کے لئے عل ٰيحده
عل ٰيحده مستحاضہ کے وظائف پر عمل کرے۔
۴٧
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مسئلہ  ۴٣٨مستحاضہ کے لئے ضروری ھے کہ قضا نمازوں کی ادائيگی پاک ھونے تک
مو ٔخرکردے اورقضاکے لئے وقت تنگ ھونے کی صورت ميں ضروری ھے کہ ھرقضانمازکے لئے
ادانمازکے واجبات بجاالئے۔
مسئلہ  ۴٣٩اگرعورت جانتی ھوکہ اسے ٓانے واالخون زخم کاخون نھيں ھے اورشرعا ً اس پرحيض
ونفاس کا حکم بھی نھيں ھے توضروری ھے کہ استحاضہ کے احکام پر عمل کرے ،بلکہ اگر شک ھو کہ
خون استحاضہ ھے يادوسرے خونوں سے کوئی تو ان کی عالمت نہ ھونے کی صورت ميں احتياط واجب
کی بنا پراستحاضہ کے کام انجام دے۔
حيض
ً
حيض وه خون ھے جو غالبا ھر مھينے چند دنوں کے لئے عورتوں کے رحم سے خارج ھوتا ھے۔
عورت کو جب حيض کا خون ٓائے تو اسے حائض کہتے ھيں۔
مسئلہ  ۴۴٠حيض کا خون عموما ً گاڑھا و گرم ھوتا ھے اور اس کا رنگ سياه يا سرخ ھوتا ھے۔ يہ
شدت اور تھوڑی سی جلن کے ساته خارج ھوتا ھے۔
مسئلہ  ۴۴١ساٹه برس پورے کرنے کے بعد عورت يائسہ ھو جاتی ھے ،چنانچہ اس کے بعد
اسے جو خون ٓائے وه حيض نھيں ھے اور احتياط واجب يہ ھے کہ پچاس سال مکمل ھوجانے کے بعدسے
ساٹه سال کی عمر پوری ھونے تک يائسہ اور غير يائسہ دونوں کے احکام پر عمل کرے چاھے قريشی ھو
ايام عادت ميں خون ٓائے تو احتياط واجب کی
يا غير قريشی ،لہٰ ذا اس دوران اگر عالما ِ
ت حيض کے ساته يا ِ
بنا پر ان کاموں کو ترک کر دے جنھيں حائض ترک کرتی ھے اور مستحاضہ کے افعال بھی بجا الئے۔
مسئلہ  ۴۴٢اگر کسی لﮍکی کو نو سال کی عمر تک پھنچنے سے پھلے خون ٓائے تو وه حيض نھيں ھے۔
مسئلہ  ۴۴٣حاملہ اور بچے کو دوده پالنے والی عورت کو بھی حيض ٓانا ممکن ھے اور حاملہ
احکام حيض ميں کوئی فرق نھيں ھے۔ھاں ،اگر حاملہ عورت اپنی عادت کے ايام
وغير حاملہ کے درميان
ِ
شروع ھونے کے بيس روز بعد حيض کی عالمات کے ساته خون ديکھے تو احتياط واجب کی بنا پر اس
کے لئے ضروری ھے کہ حائضہ پر حرام کاموں کو ترک کردے اور مستحاضہ کے افعال بھی بجاالئے۔
مسئلہ  ۴۴۴جس لﮍکی کو معلوم نہ ھو کہ وه نو سال کی ھو چکی ھے يا نھيں  ،اگر اسے ايسا خون
آئے جس ميں حيض کی عالمات نہ ھوں تو وه حيض نھيں ھے اور اگر اس خون ميں حيض کی عالمات
موجود ھوں تو وه حيض ھے اور شرعا ً اس کی عمر پورے نو سال ھوگئی ھے۔
مسئلہ  ۴۴۵جس عورت کو شک ھو کہ يائسہ ھوگئی ھے يا نھيں ،اگر وه خون ديکھے اور نہ جانتی
ھو کہ يہ حيض ھے يا نھيں تو اس کی ذمہ داری ھے کہ خود کو يائسہ نہ سمجھے۔
مسئلہ  ۴۴۶حيض کی مدت تين دن سے کم اور دس دن سے زياده نھيں ھوسکتی۔
مسئلہ  ۴۴٧حيض کے لئے ضروری ھے کہ پھلے تين دن لگاتار ٓائے ،ل ٰہذا اگر مثال کے طور پر
کسی عورت کو دو دن خون ٓائے پھر ايک دن نہ ٓائے اور پھر ايک دن خون ٓاجائے تو وه حيض نھيں ھے،
اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ دوسری صورت جيسی صورتحال ميں ان کاموں کو ترک کردے جنھيں
حائض ترک کرتی ھے اور مستحاضہ کے افعال بھی بجا الئے۔
مسئلہ  ۴۴٨حيض کی ابتدا ميں خون کا باھر ٓانا ضروری ھے ،ليکن يہ ضروری نھيں کہ پورے تين
دن خون نکلتا رھے ،بلکہ اگر شرم گاه ميں بھی خون موجود ھو تو کافی ھے۔ھاں ،خون کا رحم ميں ھونا
کافی نھيں ھے ،البتہ اگر تين دنوں ميں تھوڑے سے وقت کے لئے کوئی عورت پاک ھو بھی جائے جيسا کہ
عورتوں کے درميان معمول ھے تب بھی وه حيض ھے۔
مسئلہ  ۴۴٩ضروری نھيں ھے کہ عورت پھلی اور چوتھی رات کو بھی خون ديکھے ليکن يہ
اذان صبح کے وقت سے
ضروری ھے کہ دوسری اور تيسری رات کو خون منقطع نہ ھو۔ پس اگر پھلے دن ِ
تيسرے دن غروب ٓافتاب تک متواتر خون ٓاتا رھے اور کسی وقت قطع نہ ھو تو بغير کسی اشکال کے وه
حيض ھے۔ اسی طرح سے اگر پھلے دن دوپھر سے خون ٓانا شروع ھو اور چوتھے دن اسی وقت قطع ھو
طلوع ٓافتاب سے شروع ھو کر تيسرے دن غروب تک رھے تو احتياط
تو وه بھی حيض ھے ،ليکن اگر
ِ
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۴٨
واجب کی بنا پر ان کاموں کو ترک کر دے جنھيں حائض ترک کرتی ھے اور مستحاضہ کے افعال بھی
بجاالئے۔
مسئلہ  ۴۵٠اگر کوئی عورت تين دن متواتر عالمات حيض کے ساته يا عادت کے ايام ميں خون
ت حيض کے ساته يا عادت کے ايام ميں خون ديکھے
ديکھے اور پاک ھوجائے ،چنانچہ اگر وه دوباره عالما ِ
تو جن دنوں ميں وه خون ديکھے اور جن دنوں ميں وه پاک ھو ،ان تمام دنوں کو مالکر اگر دس دنوں سے
زياده نہ ھوں تو جن دنوں ميں وه پاک تھی ،وه بھی حيض ھے۔
مسئلہ  ۴۵١اگر کسی عورت کو تين دن سے زياده اور دس دن سے کم خون ٓائے اور اسے يہ
علم نہ ھو کہ يہ خون پھوڑے يا زخم کا ھے يا حيض کا ،تو اگر خون ميں عالمات حيض موجود ھوں يا ايام
عادت ھوں تو ضروری ھے کہ اسے حيض قرار دے۔ اس صورت کے عالوه اگر جانتی ھو کہ سابقہ حالت
طھارت تھی يا سابقہ حالت کو نہ جانتی ھو تو اپنے آپ کو پاک سمجھے اور اگر جانتی ھو کہ سابقہ حالت
حيض تھی تو جھاں تک سابقہ حالت کے تمام خون اور مشکوک خون کا شرعا ً حيض ھونا ممکن ھو ،اسے
حيض قرار دے۔
مسئلہ  ۴۵٢اگر کوئی عورت خون ديکھے جسے تين دن نہ گزرے ھوں اور جس کے بارے ميں
ايام عادت ميں نہ ھو اور اس ميں صفات حيض نہ
اسے علم نہ ھو کہ زخم کا خون ھے يا حيض کا اور ِ
ھوں ،تواگر سابقہ حالت حيض ھو جيسا کہ سابقہ مسئلے ميں بيان ھوچکا ،تو ضروری ھے کہ اسے حيض
قرار دے ورنہ ضروری ھے کہ اپنی عبادات کو بجاالئے۔
مسئلہ  ۴۵٣اگر کسی عورت کو خون ٓائے اور اسے شک ھو کہ يہ خون حيض ھے يا استحاضہ ،
تو اس ميں حيض کی شرائط موجود ھونے کی صورت ميں ضروری ھے کہ اسے حيض قرار دے۔
مسئلہ  ۴۵۴اگر کسی عورت کو خون ٓائے اور اسے يہ معلوم نہ ھو کہ يہ حيض ھے يا بکارت کا
خون  ،توضروری ھے کہ يااپنے بارے ميں تحقيق کرے يعنی روئی کی کچه مقدار شرمگاه ميں رکھے اور
تھوڑی دير انتظار کرے پھر روئی باھر نکالے ،پس اگر خون روئی کے اطراف ميں لگا ھو تو خون بکارت
ھے اور اگر خون ساری روئی تک پھنچ چکا ھو تو حيض ھے اور يا احتياط کرتے ھوئے ان کاموں کو
بھی ترک کرے جو حائضہ پر حرام ھيں اور ان اعمال کو بھی انجام دے جو پاک عورت پر واجب ھيں۔
مسئلہ  ۴۵۵اگر کسی عورت کو تين دن سے کم خون ٓائے اور پاک ھو جائے اور پھر تين دن تک
ت حيض کے ساته ٓائے تو دوسرا خون حيض ھے اور پھال خون اگرچہ ايام عادت ميں ھو
ايام عادت يا عالما ِ
حيض نھيں ھے۔
حائضہ کے احکام
مسئلہ  ۴۵۶حائضہ پر چند چيزيں حرام ھيں:
اوّل :نماز جيسی عبادات جن کے لئے وضو ،غسل يا تيمم کرنا پﮍتا ھے۔ ان عبادات کے حرام
ت شرعی کے قصد سے انجام دينا جائز
ھونے سے مراد يہ ھے کہ
انھينحکم خدا کی بجاآوری اور مطلوبي ِ
ِ
نھيں ھے۔ ليکن نماز ميت جيسی عبادات جن کے لئے وضو ،غسل يا تيمم ضروری نھيں ھے ،انھيں انجام
دينے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
دوم:احکام جنابت ميں مذکوره تمام چيزيں جو مجنب پر حرام ھيں۔
ِ
سوم:فرج ميں جماع جو کہ مرد و عورت دونوں پر حرام ھے چاھے ختنہ گاه کی مقدار سے بھی
کم دخول ھو اور منی بھی نہ نکلے اور احتياط واجب کی بنا پر حائضہ کے ساته پشت کی جانب سے بھی
وطی کرنے ميں اجتناب کرے۔ ھاں ،حائضہ سے نزديکی کے عالوه بوسہ دينے اور چھيﮍ چھاڑ جيسی لذت
حاصل کرنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ۴۵٧جماع کرنا ان ايام ميں بھی حرام ھے جب عورت کا حيض قطعی نہ ھو ليکن اس پر
ٓ
ٓ
شرعا ً خون کو حيض سمجھنا ضروری ھو ،ل ٰہذا جو عورت دس دن سے زياده خون ديکھے اور ائنده انے
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والے حکم کی بنا پر ان ميں سے اپنی رشتہ دار خواتين کے حيض کی عادت والے ايام کو حيض قرار دينا
ضروری ھو تو ان ايام ميں اس کا شوھر اس سے نزديکی نھيں کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ۴۵٨اگر مرد بيوی سے حالت حيض ميں نزديکی کرے تو احتياط مستحب کی بنا پر ايام
حيض کے پھلے حصے ميناٹھاره ،دوسرے حصّے ميں نو اور تيسرے حصے ميں ساڑے چار چنے کے
برابر سکہ دار سونا بطور کفاره ادا کرے۔ مثالً جس عورت کو چه دن حيض ٓاتا ھو اگر اس کا شوھر پھلی
۴٩
اور دوسری رات يا دن ميں اس سے جماع کرے تو اٹھاره چنے کے برابر سونا ،تيسری اور چوتھی رات يا
دن ميں نَو چنے اور پانچويں اور چھٹی رات يا دن ميں نزديکی کرے تو ساڑھے چار چنے کے برابر
سونا دے اور عورت پر کفاره نھيں ھے۔
مسئلہ  ۴۵٩احتياط مستحب کی بنا پر حائضہ کے ساته پشت کی جانب سے نزديکی کرنے کا کفاره
سابقہ مسئلے کے مطابق ادا کرے۔
مسئلہ  ۴۶٠اگر سکہ دار سونا نہ ھو تو اس کی قيمت ادا کرے اور اگر اس کی قيمت ميں ،جماع
کرتے وقت اور فقير کو ادا کرتے وقت اختالف ھو تو فقير کو ادا کرتے وقت کی قيمت حساب کرے۔
مسئلہ  ۴۶١اگر کوئی اپنی بيوی کے ساته ايام حيض کے پھلے ،دوسرے اور تيسرے ھر ح ّ
صے
ميں جماع کرے تو احتياط مستحب کی بنا پر ھر حصّے کا کفاره دے جو مجموعا ً ساڑھے اکتيس چنے ھيں۔
مسئلہ  ۴۶٢اگر حائضہ سے متعدد بار نزديکی کرے تو احتياط مستحب ھے کہ ھر جماع کے لئے
عليحده کفاره دے۔
مسئلہ  ۴۶٣اگر مرد نزديکی کے دوران مطلع ھو جائے کہ بيوی حائضہ ھوگئی ھے تو ضروری
ھے کہ فوراً اس سے جدا ھو جائے اور اگر جدا نہ ھو تو احتياط مستحب کی بنا پر کفاره دے۔
مسئلہ  ۴۶۴اگرمرد حائضہ عورت سے زنا کرے يا نامحرم حائضہ کو بيوی سمجه کر اس کے ساته
جماع کرے تو احتياط مستحب کی بنا پر کفاره دے۔
مسئلہ  ۴۶۵جو شخص کفاره دينے کی قدرت نہ رکھتا ھو احتياط مستحب کی بنا پر ايک فقير کو
صدقہ دے اور اگر يہ بھی نہ کرسکے تو استغفار کرے۔
جاھل قاصر ھونے کی وجہ سے يا بھول کر اپنی بيوی سے حالت
مسئلہ  ۴۶۶اگر کوئی شخص
ِ
نھيں
کفاره
حيض ميں نزديکی کرے تو
جاھل مقصر ميں محل اشکال ھے۔
ليکن
ھے،
ِ
مسئلہ  ۴۶٧اگر بيوی کو حائضہ سمجھتے ھوئے اس سے نزديکی کرے اور بعد ميں معلوم ھو کہ
حائضہ نھيں تھی تو کفاره نھيں ھے۔
مسئلہ  ۴۶٨اگر عورت کو حالت حيض ميں طالق دے تو جيسا کہ طالق کے احکام ميں بتايا جائے
گا ،ايسی طالق باطل ھے۔
مسئلہ  ۴۶٩گر عورت خود کے بارے ميں حائضہ ھونے يا پاک ھونے کی خبر دے تو قبول کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۴٧٠اگر عورت نماز پﮍھتے ھوئے حائضہ ھو جائے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ۴٧١اگر عورت نماز پﮍھتے ھوئے شک کرے کہ حائضہ ھوئی يا نھيں تو اس کی نماز
صحيح ھے ،ليکن اگر نماز کے بعد معلوم ھو کہ نماز کے دوران حائضہ ھوگئی تھی تو اس حالت ميں
پﮍھی ھوئی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ۴٧٢خون حيض سے پاک ھونے کے بعد اگر نماز اور دوسری عبادتيں جن کے لئے وضو،
غسل يا تيمم ضروری ھوتا ھے ،انجام دينا چاھے تو ضروری ھے کہ غسل کرے اور اس کا طريقہ غسل
جنابت کی طرح ھے اور احتياط مستحب ھے کہ غسل سے پھلے وضو بھی کرے۔
مسئلہ  ۴٧٣حيض سے پاک ھونے کے بعد اگر چہ غسل نہ کيا ھو ،عورت کو طالق دينا صحيح
ھے اور اس وقت اس کا شوھر اس سے جماع بھی کرسکتا ھے ،ليکن جماع ميں احتياط واجب کی بنا
پرضروری ھے شرمگاه دھونے کے بعدھو اور احتياط مستحب ھے کہ غسل سے پھلے ،خصوصا ً جب
شديد خواھش نہ ھو ،مجامعت نہ کرے۔ ھاں ،مسجد ميں ٹھھرنے اور قر ٓان کے حروف کو مس کرنے
جيسے کام جو حائضہ پر حرام تھے ،جب تک غسل نہ کرے حالل نھيں ھوں گے۔
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مسئلہ  ۴٧۴اگر اتنا پانی نہ ھو جس سے وضو اور غسل دونوں کئے جا سکيں ليکن صرف غسل
کرنے کے لئے کافی ھو تو غسل کرنا ضروری ھے اور احتياط مستحب کی بنا پر وضوکے بدلے تيمم
کرے اور اگر صرف وضو کرنے کے لئے پانی ھو اور غسل کے لئے نہ ھو تو ضروری ھے کہ وضو
کرے اور غسل کے بدلے تيمم کرے اور اگر وضو اور غسل دونوں کے لئے پانی نہ ھو تو غسل اور وضو
کے بدلے ايک ايک تيمم کرے۔
مسئلہ  ۴٧۵عورت نے جو نمازيں حالت حيض ميں ترک کی ھيں ان کی قضا نھيں ھے اور نماز
ٓاِيات کا حکم مسئلہ نمبر ”  “ ١۵١۴ميں ٓائے گا ،جب کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرناضروری
۵٠
ھے۔ھاں ،معين نذر والے روزے يعنی نذر کی ھو کہ مثالً فالں دن روزه رکھوں گی اور اسی دن حائضہ ھو
تو احتياط واجب کی بنا پر قضا کرے۔
مسئلہ  ۴٧۶نماز کا وقت داخل ھونے کے بعد عورت جانتی ھو کہ اگر دير کی تو حائضہ ھو جائے
گی تو ضروری ھے کہ فوراً نماز پﮍھے اور اگر احتمال ھو تب بھی احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ۴٧٧اگر عورت اوّل وقت ميں نماز پﮍھنے ميں تاخير کرے اور اتنا وقت گذر جائے کہ وه
اپنے حال کے اعتبار سے ايک شرائط رکھنے والی اور مبطالت سے محفوظ نماز انجام دے سکتی ھو اور
حائضہ ھو جائے تو اس نماز کی قضا واجب ھے ۔ احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم اس وقت بھی ھے جب
وقت اتنا گذرا ھو کہ صرف حدث سے طھارت ،چاھے تيمم کے ذ ريعے ھی سھی ،کے ساته نماز ادا کر
سکتی ھو ،جب کہ اس کے لئے نماز کی باقی شرائط مثالً ستر پوشی يا خبث سے طھارت کا انتظام کرنا
ممکن نہ ھو۔
ٓ
مسئلہ  ۴٧٨اگر عورت نماز کے اخر وقت ميں خون سے پاک ھو جائے اور ابھی اتنا وقت باقی ھو
کہ غسل کرکے ايک يا ايک سے زياده رکعت نماز پﮍھی جا سکے تو ضروری ھے کہ نماز پﮍھے اور اگر
نہ پﮍھے تو اس کی قضا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۴٧٩اگر حيض سے پاک ھونے کے بعد عورت کے پاس نماز کے وقت ميں غسل کرنے کی
گنجائش نہ ھو ،ليکن تيمم کرکے وقت نماز ميں نماز پﮍه سکتی ھو تو احتياط واجب ھے کہ تيمم کر کے
نماز پﮍھے اور نہ پﮍھنے کی صورت ميں اس پر قضا نھيں ھے۔ البتہ اگر کسی اور وجہ سے اس کی
شرعی ذمہ داری تيمم ھو مثالً اس کے لئے پانی مضر ھو تو واجب ھے کہ تيمم کر کے نماز پﮍھے اور نہ
پﮍھنے کی صورت ميں قضا واجب ھے۔
مسئلہ  ۴٨٠اگر حيض سے پاک ھونے کے بعد عورت شک کرے کہ نماز کے لئے وقت ھے يا
نھيں تو ضروری ھے کہ اپنی نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ۴٨١اگر اس خيال سے کہ نماز کے مقدمات فراھم کر کے ايک رکعت نماز کے لئے بھی
وقت نھيں ھے ،نماز نہ پﮍھے ،پھر بعد ميں معلوم ھو کہ وقت تھا تو اس نماز کی قضا کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۴٨٢مستحب ھے کہ حائضہ ،نماز کے وقت ميں خود کو خون سے پاک کرے ،روئی اور
کپﮍے کو تبديل کرے ،وضو کرے اور اگر وضو نہ کرسکتی ھو تو تيمم کرکے کسی پاک جگہ رو بقبلہ ھو
کر بيٹھے اور نماز کی مقدار ميں ذکر ،تسبيح تھليل اور حمد ٰالھی ميں مشغول ھو۔
مسئلہ  ۴٨٣حائضہ کے لئے مھندی اور اس جيسی چيز سے خضاب کرنا اور بدن کے کسی حصّے
کو قر ٓان کے الفاظ کے درميانی حصّوں سے مس کرنا مکروه ھے۔ھاں ،قر ٓان ساته رکھنے اور پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں
ھے۔
حائضہ عورتوں کی اقسام
مسئلہ  ۴٨۴حائضہ عورتوں کی چه قسميں ھيں:
)اوّل( وقتيہ و عدديہ عادت والی عورت :يہ وه عورت ھے جو مسلسل دو ماه وقت معين پر خون
ديکھے اور اس کے ايام حيض کی تعداد بھی دونوں مھينوں ميں مساوی ھو مثالً مسلسل دو ماه مھينے کی پھلی سے ساتويں
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تک خون ديکھے۔
)دوم( و قتيہ عادت والی عورت :يہ وه عورت ھے جو مسلسل دو ماه تک وقت معين پر خون
ديکھے ليکن دونوں مھينوں ميں اس کے ايام حيض کی تعداد برابر نہ ھو مثالً مسلسل دو ماه پھلی سے خون
ديکھے ليکن پھلے مھينے ساتويں اور دوسرے مھينے ٓاٹھويں تاريخ کو خون سے پاک ھو۔
)سوم( عدديہ عادت والی عورت :يہ وه عورت ھے جس کے ايام حيض کی تعداد مسلسل دو ماه
ايک دوسرے کے برابر ھو ليکن ان دونونمھينوں ميں خون ديکھنے کا وقت ايک نہ ھو مثالً پھلے مھينے
پھلی سے پانچويں تک اور دوسرے مھينے باره سے ستره تاريخ تک خون ديکھے۔
اورايک مھينے ميں دو مرتبہ مساوی ايام ميں خون ديکھنے سے عادت طے ھونا محل اشکال
ھے ،مثالً مھينے کی ابتدا ميں پانچ روز اور دس يا زياده دنوں بعد دوباره پانچ روز خون ديکھے۔
)چھارم( مضطربہ :يہ وه عورت ھے جس نے چند ماه خون ديکھا ھو ليکن اس کی عادت ھی معين
نہ ھوئی ھو يا پرانی عادت بگﮍ گئی ھو اور نئی عادت طے نہ ھوئی ھو ۔
۵١
)پنجم( مبتدئہ :يہ وه عورت ھے جس نے پھلی مرتبہ خون ديکھا ھو۔
)ششم(ناسيہ :يہ وه عورت ھے جو اپنی عادت بھول گئی ھو
ان ميں سے ھر ايک کے مخصوص احکام ھيں جو ٓائنده مسائل ميں بيان ھوں گے۔
١۔وقتيہ و عدديہ عادت والی عورت
مسئلہ  ۴٨۵وقتيہ و عدديہ عادت والی خواتين کی دو اقسام ھيں:
)اوّل( وه عورت جو مسلسل دو ماه وقت معين پر حيض ديکھے اور وقت معين پر پاک ھو
جائے مثالً مسلسل دو ماه پھلی سے خون ديکھے اور ساتويں کو پاک ھو جائے۔ ل ٰہذا اس عورت کی عادت
مھينے کی پھلی سے ساتويں تک ھے۔
)دوم( وه عورت جو دو ماه مسلسل وقت معين پر حيض ديکھے اور تين يا اس سے زياده دن
گزرنے کے بعد ايک دن يا زياده ايام پاک رھے اور پھر دوباره حيض ديکھے ليکن خون والے اور درميانی
پاکی والے ايام کا مجموعہ دس دن سے زياده نہ ھو اور دونوں مھينوں ميں خون والے اور درميانی پاکی
کے ايام کا مجموعہ برابر ھو۔ ل ٰہذا اس کی عادت ان تمام ايام کی ھے کہ جن ميں خون ديکھا اور جن ميں
پاک رھی ھے ،البتہ يہ ضروری نھيں ھے کہ دونوں مھينوں ميں درميانی پاکی کے ايام مساوی ھوں ،مثالً
اگر پھلے مھينے پھلی سے تيسری تاريخ تک خون ديکھے اور پھر تين دن پاک گزرنے کے بعد دوباره تين
دن خون ديکھے اور دوسرے مھينے تين دن خون ديکھنے کے بعد تين دن سے کم يا زياده پاک رھے اور
دوباره خون ديکھے اور مجموعہ نو دن ھو تو اس صورت ميں پورے نو دن حيض ھيں اور اس عورت کی
عادت نو دن ھے۔
مسئلہ  ۴٨۶وقتيہ و عدديہ عادت والی عورت اگر اپنی عادت کے ايام ميں يا عادت سے اتنا پھلے
خون ديکھے کہ عرفا ً کھا جائے کہ اس کی عادت جلدی ٓاگئی ھے تو اگرچہ اس خون ميں حيض کی عالمات
نہ ھوں تب بھی ضروری ھے کہ حائضہ کے سلسلے ميں مذکوره احکام پر عمل کرے۔ھاں ،اگر بعد ميں
معلوم ھو کہ حيض نھيں تھا مثالً تين دن پورے ھونے سے پھلے پاک ھو جائے تو ضروری ھے کہ جن
عبادتوں کو ترک کيا تھا ان کی قضا کرے۔ يھی حکم اس وقت بھی ھے جب ايام عادت کی ابتدا ميں تاخير
سے خون ديکھے ليکن عادت سے باھر نہ ھو ،البتہ اگر ايام عادت کے تمام ھونے کے بعد خون ديکھے
اور اس ميں حيض کی کوئی عالمت نہ ھو تو اگر ايام عادت کے ختم ھونے کے دو يا زياده دنوں کے بعد
ھو تو حيض نھيں ھے اور اگردو دن سے کم مدت ھو تو احتياط واجب کی بنا پر تروک حائض اور افعال
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مستحاضہ ميں جمع کرے۔
مسئلہ  ۴٨٧وقتيہ اور عدديہ عادت والی عورت اگر عادت کے تمام ايام کے ساته ساته عادت سے
پھلے والے ايام ميں حيض کی عالمات کے ساته يا اس طرح خون ديکھے کہ عرفا ً کھا جائے کہ اس کی
عادت پھلے ٓاگئی ھے اور عادت کے بعد کے ايام ميں بھی حيض کی عالمات کے ساته خون ديکھے اور يہ
سب مجموعی طور پر دس دن سے زياده نہ ھو تو سب حيض ھے اور اگر زياده ھو تو فقط عادت واال خون
حيض ھے اور اس سے پھلے اور بعد واال استحاضہ ھے۔ ل ٰہذا عادت سے پھلے اور بعد والے ايام ميں ترک
کی ھوئی عبادات کی قضا ضروری ھے۔
اگر عادت کے تمام ايام کے ساته عادت سے پھلے والے ايام ميں حيض کی عالمات کے ساته يا
اس طرح کہ عرفا ً کھا جائے کہ اس کی عادت پھلے ٓاگئی ھے ،خون ديکھے جو مجموعی طور پر دس دن
سے زياده نہ ھو تو سب حيض ھے اور اگر دس دن سے زياده ھو تو فقط عادت کے ايام حيض ھيں اور
عادت سے پھلے واال خون استحاضہ ھے۔ لہٰذا ان ايام ميں ترک کی ھوئی عبادات کی قضا ضروری ھے۔
اگر عادت کے تمام ايام کے ساته ساته عادت کے بعد بھی حيض کی عالمات کے ساته خون
ديکھے جو مجموعی طور پر دس دن سے زياده نہ ھو تو سب حيض ھے اور اگر عادت کے بعد والے خون
ميں حيض کی عالمات نہ ھوں تو احتياط واجب کی بنا پر عادت کے بعد والے ايام ميں تروک حائض اور
افعال استحاضہ ميں جمع کرے ،البتہ اگر مجموعہ دس دن سے زياده ھو جائے تو عادت والے ايام حيض
اور باقی استحاضہ ھيں۔
مسئلہ  ۴٨٨وقتيہ اور عدديہ عادت والی عورت اگر عادت کے کچه دن اور عادت سے اتنا پھلے کہ
عرفا ً کھا جائے کہ اس کی عادت جلدی ٓاگئی ھے يا عادت سے پھلے حيض کی عالمات کے ساته خون
ديکھے جو مجموعی طور پر دس دن سے زياده نہ ھو تو سب حيض ھے اور اگر دس دن سے زياده ھو تو
عادت کے ايام ميں ٓائے ھوئے خون کے ساته عادت سے پھلے والے جن ايام کا مجموعہ اس کی عادت کے
۵٢
برابر ھو وه حيض ھے بشرطيکہ عادت سے پھلے والے خون کے بارے ميں عرفا ً کھا جاتا ھو کہ اس کی
عادت جلدی ٓاگئی ھے يا اس ميں حيض کی عالمات ھوں اور ان سے پھلے والے ايام کو استحاضہ شمار
کرے۔
اور اگر عادت کے کچه دن اور اس کے بعد چند دن خون ديکھے جو مجموعی طور پر دس دن
سے زياده نہ ھو اور عادت کے بعد والے خون ميں حيض کی عالمات بھی موجود ھوں تو سب کا سب
حيض ھے اور اگر عادت کے بعد والے خون ميں حيض کی عالمات موجود نہ ھوں ،تو عادت اور اس کے
بعد والے جتنے ايام مل کر عادت کے دنوں کی تعداد بنتی ھوان کو حيض قرار دے اور اس کے بعد دسويں
دن تک احتياط واجب کی بنا پر تروک حائض اور اعمال مستحاضہ ميں جمع کرے ۔ ھاں ،اگر سب مل کر
دس دن سے زياده ھو تو عادت کی مقدار کے ايام کو حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔
مسئلہ  ۴٨٩جو عورت عادت والی ھو ،اگر تين دن يا اس زياده خون ديکھنے کے بعد پاک ھو جائے
اور دوباره خون ديکھے اور دونوں خونوں کے درميان دس دن سے کم فاصلہ ھو اور خون ديکھنے والے
ايام کے ساته درميان ميں پاک رھنے والے ايام کا مجموعہ دس دن سے زياده ھو مثالً پانچ دن خون ديکھے
پھر پانچ دن پاک رھے اور دوباره پانچ دن خون ديکھے تو اس کی چند صورتيں ھيں:
 (١پھلی مرتبہ ديکھا ھوا سارا خون عادت کے ايام ميں ھو اور پاک ھونے کے بعد جو دوسرا
خون ديکھا ھو وه عادت کے دنوں ميں نہ ھو ،اس صورت ميں پھلے والے سارے خون کو حيض اور
دوسرے خون کو استحاضہ قرار دے۔ يھی حکم ھے جب پھلے خون کی کچه مقدار عادت ميں اور کچه
مقدار عادت سے پھلے ديکھے بشرطيکہ خون عادت سے اتنا پھلے ديکھے کہ عرفا ً کھا جائے کہ اس کی
عادت جلدی ٓاگئی ھے يا حيض کی عالمات کے ساته ھو ،چاھے عادت سے پھلے ھو يا عادت کے بعد ھو۔
 (٢پھال خون عادت کے ايام ميں نہ ھو اور دوسرے خون ميں سے سارا يا کچه خون پھلی
صورت ميں مذکوره طريقے کے مطابق عادت کے دنوں ميں ھو تو ضروری ھے کہ دوسری مرتبہ کے
سارے خون کو حيض اور پھلے خون کو استحاضہ قرار دے۔
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 (٣پھلے اور دوسرے خون ميں سے تھوڑی تھوڑی مقدار عادت کے ايام ميں ھو اور پھلی
مرتبہ کا جو خون عادت کے ايام ميں ھو وه تين دن سے کم نہ ھو تو اس صورت ميں يہ مقدار درميانی پاکی
اور دوسری مرتبہ کے عادت ميں ٓائے ھوئے خون کے ساته اگر دس دن سے زياده نہ ھو تو حيض ھے،
جب کہ پھلے خون ميں سے عادت سے پھلے واال اور دوسرے ميں سے عادت کے بعد واال خون استحاضہ
ھے مثالً اگر اس کی عادت مھينے کی تيسری سے دسويں تک ھو تو جب مھينے کی پھلی سے چھٹی تک
خون ديکھے پھر دو دن پاک رھے اس کے بعد پندرھويں تک خون ديکھے تو تين سے دس تک حيض ھے
اور پھلے ،دوسرے اور گياره سے پندره تک استحاضہ ھے۔
 (۴پھلے اور دوسرے خون ميں سے تھوڑی تھوڑی مقدار عادت مينھو ليکن پھلی مرتبہ کا جو
خون عادت ميں ھو تين دن سے کم ھو تو ضروری ھے کہ دونوں خونوں کے دوران تروک حائض اور
اعمال استحاضہ ميں جمع کرے اور درميانی پاکی کے دوران تروک حائض اور افعال طاھره ميں جمع
کرے۔
مسئلہ  ۴٩٠وقتيہ و عدديہ عادت والی عورت اگر عادت ميں خون نہ ديکھے اور عادت کے عالوه
کسی اور وقت اپنے حيض کے ايام کی مقدار ميں خون ديکھے تو حيض کی عالمات موجود ھونے کی
صورت ميں اس خون کو حيض قرار دے۔
مسئلہ  ۴٩١وقتيہ و عدديہ عادت والی عورت اگر اپنی عادت ميں خون ديکھے جو تين دن سے
کم نہ ھو ليکن اس خون کے ايام کی مقدار عادت کے ايام سے کم ھو يا زياده ھو اور پاک ھونے کے بعد
دوباره عادت کے ايام کے برابر حيض کی عالمات کے ساته خون ديکھے تو اگر ان دونوں خون اور
درميان کی پاکی کے ايام کا مجموعہ دس دن سے زياده نہ ھو تو سب کو حيض قرار دے اور زياده ھونے
کی صورت ميں عادت ميں ديکھے ھوئے خون کو حيض اور باقی خون کو استحاضہ قرار دے۔
مسئلہ  ۴٩٢وقتيہ و عدديہ عادت والی عورت اگر دس دن سے زياده خون ديکھے تو جو خون عادت
کے ايام ميں ديکھا ھو وه حيض ھے اگر چہ اس ميں حيض کی عالمات نہ ھوں اور جو خون عادت کے ايام
کے بعد ديکھا ھے استحاضہ ھے اگر چہ اس ميں حيض کی عالمات ھوں مثالً جس عورت کی عادت
مھينے کی پھلی سے ساتويں تک ھو ،اگر پھلی سے بارھويں تک خون ديکھے تو پھلے سات دن حيض ھيں
اور بعد والے پانچ دن استحاضہ ھيں۔
۵٣
٢۔وقتيہ عادت والی عورت
مسئلہ  ۴٩٣وقتيہ عادت والی عورتوں کی دو قسميں ھيں:
)اوّل( ايسی عورت ھے جو دو ماه مسلسل وقت معين پر خون ديکھے اور چند دنوں کے بعد
پاک ھو جائے ليکن خون ديکھنے کے دنوں کی تعداد دونوں مھينوں ميں مساوی نہ ھو ،مثالً دو ماه مسلسل
پھلی تاريخ سے خون حيض ديکھے ليکن پھلے مھينے ساتويں اور دوسرے مھينے ٓاٹھويں تاريخ کو خون
سے پاک ھو ،ل ٰہذا اس عورت کے لئے ضروری ھے کہ مھينے کی پھلی تاريخ کو اپنے حيض کی عادت کا
پھال دن قرار دے۔
)دوم( ايسی عورت ھے جو مسلسل دو ماه وقت معين سے تين يا زياده دن خون ديکھنے کے بعد
پاک ھو جائے اور دوباره خون ديکھے اور خون والے تمام ايام اور درميانی پاکی کے ايام کا مجموعہ دس
دن سے زياده نہ ھو ليکن دوسرے مھينے ميں پھلے کے مقابلے ميں کم يا زياده ھو مثالً پھلے مھينے ٓاٹه دن
اور دوسرے مھينے نو دن ھو۔ ايسی عورت کے لئے ضروری ھے کہ مھينے کے پھلے دن کو حيض کا
پھال دن قرار دے۔
مسئلہ  ۴٩۴وقتيہ عادت والی عورت اگر اپنی عادت کے وقت يا اس سے اتنا پھلے خون ديکھے کہ
عرفا ً کھا جائے کہ اس کی عادت جلدی ٓاگئی ھے يا ابتدا عادت ميں اتنی تاخير ھو کہ عرفا ً کھا جائے کہ اس
کی عادت ميں تاخير ھوگئی ھے تو اگرچہ اس خون ميں حيض کی عالمات نہ ھوں تب بھی ضروری ھے
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کہ حائضہ کے احکام پر عمل کرے۔ھاں ،اگر بعد ميں مثالً تين دن سے پھلے پاک ھونے کی وجہ سے
معلوم ھو جائے کہ حيض نھيں تھا تو ضروری ھے کہ ترک کی ھوئی عبادات کی قضا کرے۔
مسئلہ  ۴٩۵وقتيہ عادت والی عورت اگر دس دن سے زياده خون ديکھے اور حيض کی نشانيوں کے
ذريعے حيض کو پہچان نہ سکتی ھو تو ضروری ھے کہ اپنی رشتہ دار خواتين ،چاھے پدری ھوں يا
ايام عادت کی مقدار کو اپنا حيض قرار دے اور اگر ان
مادری اور چاھے زنده ھوں يا مر چکی ھوں ،کے ِ
کی عادت چه يا سات دن نہ ھو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ ان کی عادت اور چه يا سات دن
کے درميان کی مدت ميں حيض اور استحاضہ دونوں کے احکام پر عمل کرے۔ھاں ،رشتہ دار خواتين کے
حيض کی عادت کو اپنی عادت صرف اسی صورت ميں قرار دے سکتی ھے جب ان سب کے ايام حيض
کی تعداد مساوی ھو۔ لہذا ،اگر ان کے ايام حيض کی مقدار مساوی نہ ھو مثالً بعض کی عادت پانچ دن اور
دوسروں کی عادت سات دن ھو تو ان کی عادت کو اپنے لئے حيض قرار نھيں دے سکتی ھے۔
مسئلہ  ۴٩۶جس وقتيہ عادت والی عورت نے اپنی رشتہ دار خواتين کی عادت کو اپنا حيض قرار ديا
ھے اس کے لئے ضروری ھے کہ جو دن ھر ماه اس کی عادت کا پھال دن ھو اس دن کو حيض کا پھال دن
قرار دے۔ مثالً جو عورت ھر ماه پھلی تاريخ کو خون ديکھتی ھو اور کبھی سات اور کبھی ٓاٹه تاريخ کو پاک
ھوتی ھو اگر کسی مھينے باره دن خون ديکھے اور اس کی رشتہ دار خواتين کی عادت سات دن ھو تو
ضروری ھے کہ مھينے کے ابتدائی سات دنوں کو حيض اور باقی ايام کو استحاضہ قرار دے۔
مسئلہ  ۴٩٧جس عورت کو اپنی عادت رشتہ دار خواتين کی عادت کے مطابق قرار دينی ھے اگر
اس کی رشتہ دار خواتين نہ ھوں يا ان کی عادت ٓاپس ميں مساوی نہ ھو تو احتياط واجب کی بنا پر ھر
مھينے خون ديکھنے کے دن سے چه يا سات دن تک حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔
٣۔عدديہ عادت والی عورت
مسئلہ  ۴٩٨عدديہ عادت والی خواتين کی دو قسميں ھيں:
)اوّل( وه عورت ھے جس کے خون ديکھنے کے ايام کی تعداد مسلسل دو ماه تک مساوی ھو
ليکن خون ديکھنے کا وقت ايک نہ ھو تو اس صورت ميں جن ايام ميں خون ديکھا ھو وه اس کی عادت ھيں۔
مثالً پھلے مھينے پھلی سے پانچويں تاريخ تک اور دوسرے مھينے گيارھويں سے پندرھويں تک خون
ديکھے تو اس کی عادت پانچ روز ھوگی۔
)دوم( وه عورت ھے جو مسلسل دو ماه تک تين يا زياده دن خون ديکھے اور ايک يا زياده روز
پاک رھے اور دوباره خون ديکھے اور پھلے مھينے خون ديکھنے کا وقت دوسرے مھينے سے فرق رکھتا
ھو تو اگر جن ايام ميں خون ديکھا ھے ان کے ساته درميانی پاکی کا مجموعہ دس دن سے زياده نہ ھو اور
ان کے ايام بھی دونوں مھينوں ميں برابر ھوں تو جن دنوں ميں خون ديکھا ھو اور جن دنوں ميں پاک رھی
ھو سب کو اپنے حيض کی عادت قرار دے۔ البتہ يہ ضروری نھيں ھے کہ درميانی پاکی کے ايام دونوں
مھينوں ميں برابر ھوں مثالً اگر پھلے مھينے پھلی سے تيسری تاريخ تک خون ديکھنے کے بعد دو روز
۵۴
پاک رھے پھر دوباره تين دن خون ديکھے اور دوسرے ماه گيارھويں سے تيرھويں تک خون ديکھے اور
دو دن يا اس سے زياده يا کم روز پاک رھے اور دوباره خون ديکھے اور مجموعہ آٹه روز ھو تو اس کی
عادت ٓاٹه روز ھے۔
ٓ
اسی طرح مثالً اگر ايک ماه ميں اٹه روز خون ديکھے اور دوسرے ماه چار دن خون ديکھے اور
پاک ھو جائے اور دوباره خون ديکھے اور خون اور درميانی پاکی والے ايام کا مجموعہ ٓاٹه روز ھو تو اس
کی عادت ٓاٹه روز ھوگی۔
مسئلہ  ۴٩٩عدديہ عادت والی عورت اگر حيض کی نشانيوں کے ساته اپنی عادت کے عدد سے کم يا
زياده دن خون ديکھے جو دس دن سے زياده نہ ھو تو ان سب کو حيض قرار دے اور اگر دس دن سے زياده
ھو تو اگر ديکھا ھوا تمام خون حيض کی عالمات کے ساته ھو تو ضروری ھے کہ خون ديکھنے کی ابتدا
سے اپنی حيض کی عادت کے عدد کو حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے اور اگر ديکھا ھوا سارا خون
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ايک جيسا نہ ھو بلکہ چند روز خون حيض کی عالمات کے ساته ھو اور چند روز استحاضہ کی عالمات
کے ساته تو اگر حيض کی نشانيوں والے خون کا عدد اس کی عادت کے برابر ھو تو ضروری ھے کہ اس
کو حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے اور اگر حيض کی عالمات واال خون عادت کے عدد سے زياده
ھو تو فقط عادت کی مقدار کو حيض قرار دے اور اس سے زياده جس ميں حيض کی عالمات ھوں اور دس
دن سے زياده نہ ھو تو احتياط واجب کی بنا پر تروک حائض اور افعال مستحاضہ ميں جمع کرے۔
اور اگر حيض کی نشانيوں واال خون تين دن سے کم نہ ھو ليکن اس کی عادت کے ايام سے کم
ھو تو ضروری ھے کہ ان ايام کو حيض قرار دے اور اس کے بعد عادت کے عدد تک احتياط واجب کی بنا
پر تروک حائض اور اعمال مستحاضہ ميں جمع کرے۔
۴۔ مضطربہ
مسئلہ  ۵٠٠مضطربہ يعنی وه عورت جس نے چند ماه خون ديکھا ھو اور اس کی عادت معين نہ
ھوئی ھو يا اس کی عادت بگﮍگئی ھو اور نئی عادت طے نہ ھوئی ھو۔ مضطربہ اگر دس دن سے زياده
خون ديکھے اور اگر تمام خون حيض کی عالمات کے ساته ھو تو اگر اس کی رشتہ دار عورتوں کی عادت
چه يا سات دن ھو تو ان ايام کو حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔
اور اگر کم ھو مثالً پانچ روز ھو تو ان کو حيض قرار دے اور احتياط واجب کی بنا پر ان کی
عادت اور چه يا سات روز کے درميان فرق مينجو کہ ايک يا دو دن ھيں جو کام حائض پر حرام ھيں ترک
کرے اور استحاضہ کے کام انجام دے۔
ً
اور اگر اس کی رشتہ دار خواتين کی عادت سات دن سے زياده ھو مثال نو دن ھو تو چه يا سات
دنوں کو حيض قرار دے اور احتياط واجب کی بنا پر چه يا سات اور ان کی عادت کے درميان فرق ميں جو
کہ دو يا تين دن ھيں حائض پر حرام کاموں کو ترک کرے اور استحاضہ والے کام انجام دے۔
مسئلہ  ۵٠١مصظربہ اگر دس دن سے زياده خون ديکھے جن ميں چند دن حيض کی عالمات
اور چند دن استحاضہ کی عالمات موجود ھوں تو اگر حيض کی عالمات واال خون تين دن سے کم اور دس
دن سے زياده نہ ھو تو وه سب خون حيض ھے۔ ھاں ،اگرحيض کی عالمات والے سارے خون کو حيض
قرار نہ ديا جاسکتا ھو مثالً پانچ دن حيض کی نشانيوں کے ساته ،پھر پانچ دن استحاضہ کی نشانيوں کے
ساته اور پھر دوباره پانچ دن حيض کی نشانيوں کے ساته خون ديکھے ،تو اس صورت ميں اگر کيفيت يہ ھو
کہ حيض کی نشانيوں والے دونوں خون کو حيض قرار دينا ممکن ھو ،اس طرح سے کہ ان ميں سے ھر
ايک تين دن سے کم اور دس دن سے زياده نہ ھو ،تو ضروری ھے کہ ان دونوں خون ميناحتياط کرتے
ھوئے تروک حائض اور اعمال مستحاضہ ميں جمع کر کے اور درميان ميں جو خون حيض کی عالمات
کے ساته نھيں ھے اسے استحاضہ قرار دے اور اگر ان ميں سے فقط ايک کو حيض قرار دينا ممکن ھو تو
پھر اسی کو حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔
۵۔مبتدئہ
مسئلہ  ۵٠٢مبتدئہ يعنی وه عورت جس نے پھلی بار خون ديکھا ھو۔ ايسی عورت اگر دس دن سے
زياده خون ديکھے اور سارا خون حيض کی عالمات کے ساته ھو تو ضروری ھے کہ اپنی رشتہ دار
خواتين کی عادت کو حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔ اگر اس کی کوئی رشتہ دار خاتون نہ ھو يا ان
۵۵
کی عادت مختلف ھو تو احتياط واجب کی بنا پر تين دن کو حيض قرار دے اور پھلے مھينے دس دن تک
اور بعد والے مھينوں ميں چه يا سات دن تک تروک حائض اور اعمال مستحاضہ ميں جمع کرے۔
مسئلہ  ۵٠٣مبتدئہ اگر دس دن سے زياده خون ديکھے اور ان ميں سے چند دن حيض کی عالمات
کے ساته اور باقی چند دن استحاضہ کی عالمات کے ساته ھو تو اگر حيض کی عالمات واال خون تين دن
سے کم اور دس دن سے زياده نہ ھو تو سب حيض ھے ،ليکن اگر حيض کی عالمات واال خون ختم ھونے
کے بعد درميان ميں دس دن گزر نے سے پھلے دوباره حيض کی عالمات کے ساته خون ديکھے مثالً پانچ
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دن سياه خون ،نو دن زرد خون اور دوباره پانچ دن سياه خون ديکھے تو ضروری ھے کہ درميان والے خون
کو استحاضہ قرار دے اور پھلے اور آخری خون ميں احتياط کرتے ھوئے تروک حائض اور اعمال
مستحاضہ ميں جمع کر کے۔
مسئلہ  ۵٠۴مبتدئہ اگر دس دن سے زياده خون ديکھے کہ جس ميں چند دن حيض کی نشانياں اور
باقی روز استحاضہ کی عالمات ھوں اور حيض کی نشانيوں واال خون تين دن سے کم ھو تو تمام خون کو
استحاضہ قرار دے۔
۶۔ ناسيہ
مسئلہ  ۵٠۵ناسيہ کی تين اقسام ھيں:
 (١صرف عدديہ عادت والی عورت تھی اور عدد بھول گئی۔ اس صورت ميں اگر حيض کی
عالمات کے ساته خون ديکھے جو تين دن سے کم اور دس دن سے زياده نہ ھو تو سب حيض ھے اور اگر
دس دن سے زياده ھو تو جس مقدار کے بارے ميں عادت ھونے کا احتمال ھو ضروری ھے کہ اسے حيض
قرار دے اور اگر يہ مقدار چه دن سے کم يا سات دن سے زياده ھو تو احتياط واجب کی بنا پر حيض کی
احتمالی مقدار اور چه يا سات ميں سے جو اختيار کرے ،ان کے درميانی ايام ميں تروک حائض اور افعال
مستحاضہ ميں جمع کرے۔
 (٢صرف وقتيہ عادت والی عورت تھی اور وقت بھول گئی۔ تو اس صورت ميں اگر حيض کی
عالمات واال خون ديکھے جو تين دن سے کم اور دس دن سے زياده نہ ھو تو سب خون حيض ھے اور اگر
دس دن سے زياده ھو تو اگر اتنا معلوم ھو کہ ان ميں سے بعض اس کی عادت کے ايام ھی تھے تو
ضروری ھے کہ تمام خون کے دوران تروک حائض اور اعمال مستحاضہ ميں جمع کرے اگر چہ سب يا
بعض خون ميں حيض کی عالمات نہ ھوں۔ يھی حکم اس وقت ھے جب معلوم نہ ھو ليکن احتمال ھو کہ يہ
ايام عادت ميں ٓايا ھے۔
خون ِ
ايام عادت ميں ٓانے کا احتمال بھی نہ ھو اور بعض ميں حيض اور بعض ميں استحاضہ
اور اگر ِ
کی عالمات ھوں تو جس ميں حيض کی عالمات ھوں اگر وه تين دن سے کم اور دس دن سے زياده نہ ھو تو
اس سب کو حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے اور جب تمام خون ميں حيض کی عالمات ھوں اور وه
دس دن سے زياده ھو تو چه يا سات روز تک حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔
 (٣وقتيہ و عدديہ عادت والی عورت تھی۔ اس کی تين صورتيں ھيں:
 (١فقط وقت بھول گئی تو اس کا وظيفہ وھی ھے جو دوسری قسم ميں گزرا ،سوائے يہ کہ
خون عالمات حيض کے ساته ھو اور جانتی ھو کہ اس کی عادت کے ايام ميں نھيں ٓايا اور دس دن سے
زياده ھو تو اس صورت ميں اگر اس کی عادت چه يا سات روز ھو تو اس کو حيض قرار دے اور اگر اس
سے کم ھو يا زياده ھو تو احتياط واجب کی بنا پر اس کی عادت اور چه يا سات ميں سے جو اختيار کرے،
اعمال ستحاضہ ميں جمع کرے اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔
تروک حائض اور
کے درميانی ايام ميں
ِ
ِ
 (٢فقط عدد بھول گئی ھو تو اس صورت ميں وه خون جو وقت ميں ديکھا ھو اس سے اتنی
مقدار ميں جس کے بارے ميں يقين ھو کہ عادت سے کم نھيں ھے وه حيض ھے اگر چہ اس ميں حيض کی
عالمات نہ ھوں اور اس کے بعد کے ايام ميں اگر حيض کی نشانيوں کے ساته ھو اور پھلے والے خون
کے ساته مل کر دس دن سے زياده نہ ھو توسارا کا سارا حيض ھے  ،ليکن پھلے والے خون کے ساته مل
کر دس دن سے زياده ھو نے کی صورت ميں جس مقدار کے بارے ميں عادت ھونے کا احتمال ھو اگر چه
تروک حائض
دن سے کم ھو تو اس مقدار کو حيض اور چه يا سات ميں سے جو اختيار کرے اس مقدار تک
ِ
اعمال مستحاضہ ميں جمع کرے اور اگر سات دن سے زياده ھو توچه يا سات روز ميں سے جسے
اور
ِ
اختيار کرے اس مقدار تک حيض اور اختيار کئے ھوئے عدد سے لے کر دس دن گزرنے سے پھلے تک
اسی احتياط کا خيال رکھے۔
۵۶
 (٣وقت اور عدد دونوں بھول گئی ھو۔ اس صورت ميں اگر خون عالمات کے ساته ھو اور تين
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دن سے کم اور دس دن سے زياده نہ ھو تو سب حيض ھے،ليکن اگر دس دن سے زياده ھو اور جانتی ھو
کہ اس کی عادت کے ايام ميں نھيں ٓايا ھے توجس مقدار کے عادت ھونے کا احتمال ھو وه اگر چه يا سات
دن ھو تو اس کو حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے اور اگر چه دن سے کم ھو تو اس کو حيض اور چه
يا سات ميں سے جسے اختيار کرے اس دن تک احتياط واجب ھے کہ حائض اور مستحاضہ کے وظائف کا
خيال رکھے اور اگر سات دن سے زياده ھو تو چه يا سات ميں سے جو اختيار کرے اس دن تک حيض اور
اختيار کئے ھوئے عدد سے دس دن گزرنے تک اسی احتياط کا خيال رکھے۔
اور اگر خون کی صفات مختلف ھوں يعنی بعض ميں حيض کی صفات اور بعض ميں استحاضہ
کی صفات ھوں تو حيض کی صفات واال خون تين دن سے کم اور دس دن سے زياده نہ ھونے کی صورت
ميں حيض ھے اور استحاضہ کی صفات والے خون کے بارے ميں اگرجانتی ھو کہ اس کی عادت کے ايام
ايام حيض ميں ٓانے کا احتمال ھو تو ضروری ھے کہ حيض اور
ميں نھيں ٓايا تو استحاضہ ھے اور اگر ِ
استحاضہ کے وظائف ميں احتياط کرتے ھوئے جمع کرے۔
حيض کے متفرق مسائل
مسئلہ  ۵٠۶مبتدئہ ،مضطربہ ،ناسيہ يا عدديہ عادت والی عورت اگر حيض کی عالمات کے ساته
خون ديکھے تو ضروری ھے کہ عبادات کو ترک کردے اور جب معلوم ھو کہ حيض نھيں تھا تو ضروری
ھے کہ ترک کی ھوئی عبادات کی قضا انجام دے اور اگر حيض کی عالمات کے بغير خون ديکھے تو
ضروری ھے کہ عبادات انجام دے ،سوائے ناسيہ کے کہ اگر اسے عادت آجانے کا يقين ھو جائے تو جب
تک عادت کے باقی ھونے کا احتمال دے ضروری ھے کہ عبادات کو ترک کرے۔
مسئلہ  ۵٠٧حيض کی عادت والی عورت ،چاھے وقتيہ عادت والی ھو يا عدديہ عادت والی يا وقتيہ
و عدديہ عادت والی ،اگر دو ماه مسلسل اپنی عادت کے خالف ايسا خون ديکھے جس کا وقت يا دنوں کی
تعداد يا وقت اور دنوں کی تعداد دونوں مھينوں ميں ايک ھی ھو تو وھی اس کی نئی عادت بن جائے گی جو
اس نے ان دو مھينوں ميں ديکھی ھے۔ مثالً اگر مھينے کے پھلے دن سے خون ديکھتی اور ساتويں دن پاک
ھوتی تھی ،پھر جب دو ماه تک دس کو خون ديکھے اور ستره کو پاک ھو تو دس سے ستره تک اس کی
عادت ھوگی۔
مسئلہ  ۵٠٨ايک مھينہ گزرنے کا مطلب خون ديکھنے کے بعد سے تيس دن گزرنا ھے ،نہ کہ
مھينے کی پھلی سے ٓاخری تاريخ۔
مسئلہ  ۵٠٩جو عورت عام طور پر مھينے ميں ايک مرتبہ خون ديکھتی ھو اگر ايک مھينے ميں
دو مرتبہ خون ديکھے اور دونوں ميں حيض کی عالمات موجود ھوں تو اگر درميان والے پاکی کے ايام
دس دن سے کم نہ ھوں تو ضروری ھے کہ دونوں کو حيض قرار دے۔
مسئلہ  ۵١٠اگر تين يا اس سے زياده دن حيض کی عالمات کے ساته خون ديکھے اور بعد ميں دس
دن يا اس سے زياده استحاضہ کی عالمات کے ساته خون ديکھے پھر دوباره تين دن تک حيض کی عالمات
کے ساته خون ديکھے تو ضروری ھے کہ حيض کی عالمات والے پھلے اور ٓاخری خون کو حيض قرار
دے۔
مسئلہ  ۵١١اگر عورت دس دن سے پھلے پاک ھو جائے اور معلوم ھو کہ اندر خون نھيں ھے
تو ضروری ھے کہ اپنی عبادات کے لئے غسل کرے ،اگرچہ اسے گمان ھو کہ دس دن گزرنے سے پھلے
دوباره خون ٓائے گا ،ليکن اگر يقين ھو کہ دس دن تمام ھونے سے پھلے دوباره خون ٓائے گا تو ضروری
ھے کہ غسل نہ کرے۔
مسئلہ  ۵١٢اگر عورت دس دن سے پھلے پاک ھو جائے اور احتمال ھو کہ اندر خون موجود ھے
تو ضروری ھے کہ احتياط کرے يا تھوڑی روئی اندر ڈال کر تھوڑی دير صبر کرنے کے بعد نکالے اور
احتياط مستحب ھے کہ اس کام کو کھﮍے ھو کر اس طرح کرے کہ پيٹ ديوار سے لگا ھو اور ٹانگ ديوار
پر بلند ھو۔اب اگر پاک ھو تو غسل کر کے اپنی عبادات انجام دے اور اگر پاک نہ ھو اگرچہ روئی زرد
رطوبت سے ٓالوده ھو تو اگر وه عورت حيض کی عادت نہ رکھتی ھو يا اس کی عادت دس دن کی ھو تو
ضروری ھے کہ صبرکرے۔ اب اگر دس دن سے پھلے پاک ھو جائے تو اس وقت غسل کرے اور اگر
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

دسويں دن پاک ھوجائے يا اس وقت تک پاک نہ ھو تو دسويں دن کے شروع پر غسل کرے۔
۵٧
اور اگر اس کی عادت دس دن سے کم ھو ،تو اگر جانتی ھو کہ دس دن پورے ھونے سے پھلے يا
دسويں دن پاک ھوجائے گی تو ضروری ھے کہ غسل نہ کرے اور اگر احتمال ھو کہ خون دس دن سے
تجاوز کر جائے گا تو ايک دن عبادات کو ترک کرنا واجب ھے ،البتہ اس کے بعد ميں وه مستحاضہ کے
اعمال انجام دے سکتی ھے ،بلکہ احتياط مستحب ھے کہ دسويں دن تک تروک حائض اور اعمال مستحاضہ
ميں جمع کرے۔ يہ حکم صرف اس عورت کے لئے ھے کہ جسے عادت سے پھلے مسلسل خون نہ آرھا
ھو ،ورنہ ضروری ھے کہ اپنی عادت کو حيض اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔
مسئلہ  ۵١٣اگر بعض ايام کو حيض قرار دے کر عبادات ترک کرے اور بعد ميں معلوم ھو کہ
حيض نھيں تھا تو ضروری ھے کہ ان ايام ميں ترک کی ھوئی نمازوں اور روزوں کی قضا انجام دے اور
اگر حيض نہ ھونے کے گمان سے عبادات انجام دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ حيض تھا تو ان ايام ميں
رکھے ھوئے روزوں کی قضا ضروری ھے۔
نفاس
مسئلہ  ۵١۴بچے کی پيدائش کے بعد ،والدت کی وجہ سے ماں جو خون ديکھتی ھے اگر دس دن
سے پھلے يا دسويں دن بند ھو جائے تو نفاس ھے۔ احتياط واجب کی بنا پر بچے کا پھال حصہ باھر ٓانے کے
ساته جو خون ديکھے ،اس کا بھی يھی حکم ھے۔ عورت کو نفاس کی حالت ميں ”نفساء“ کہتے ھيں۔
مسئلہ  ۵١۵بچے کا پھال حصہ باھر ٓانے سے پھلے جو خون ديکھے ،وه نفاس نھينھے۔
مسئلہ  ۵١۶ضروری نھيں ھے کہ بچے کی خلقت مکمل ھوئی ھو بلکہ اگر ناقص ھو تب بھی دس
دن تک جو خون ديکھے نفاس ھے بشرطيکہ عرفا ً کھا جائے کہ اس نے بچے کو جنم ديا ھے۔ ھاں ،جب
عرفی اعتبار سے شک ھو کہ اسے بچہ جننا کھا جاسکتا ھے يا نھيں ،تو اس خون پر نفاس کے احکام نھيں
ھيں۔
مسئلہ  ۵١٧ممکن ھے کہ خون نفاس ايک لمحہ سے زياده نہ ٓائے ،ليکن دس دن سے زياده نھيں ھوسکتا۔
مسئلہ  ۵١٨جب تک شک ھو کہ کوئی چيز سقط ھوئی يا نھيں يا شک کرے کہ جو چيز سقط ھوئی
ھے بچہ ھے يا نھيں ،تو تحقيق ضروری نھيں ھے اور جو خون خارج ھو رھا ھو وه شرعا ً خون نفاس نھيں
ھے ،اگرچہ احتياط مستحب ھے کہ تحقيق کرے۔
مسئلہ  ۵١٩نفساء کے لئے بدن کے کسی حصے کو قر ٓان کے حروف ،خداوند متعال کے اسم
مبارک اور دوسرے اسمائے
حسنی سے مس کرنا حرام ھے اور احتياط واجب کی بنا پران تمام کاموں کا
ٰ
جو حائضہ پر حرام ھيں ،يھی حکم ھے اور وه تمام چيزيں جو حائضہ پر واجب ھيں نفساء پر بھی واجب ھيں۔
مسئلہ  ۵٢٠حالت نفاس ميں عورت کو طالق دينا باطل ھے اور اس کے ساته نزديکی حرام ھے،
ليکن اگر اس کا شوھر اس سے نزديکی کرے تو کفاره نھيں ھے۔
مسئلہ  ۵٢١جب عورت نفاس سے اس طرح پاک ھو کہ اندر بھی خون باقی نہ رھے تو ضروری
ھے کہ غسل کرے اور اپنی عبادات انجام دے۔ اب اگر دوباره خون ديکھے اور دونونخون ديکھنے والے
اور درميان کے طھارت والے ايام کا مجموعہ دس دن سے زياده نہ ھو ،تو اگر اس کی حيض کی عادت ھو
اور يہ سارے ايام اس کی عادت کے دنوں کے برابر ھوں ،مثالً اگر اس کی عادت چه دن ھو اور چه دن
کے درميان دو دن پاک رھی ھو تو تمام چه دن نفاس ھيں۔ اس کے عالوه باقی صورتوں ميں ،جن ايام ميں
اعمال
تروک نفساء اور
خون ديکھے وه نفاس اور جن ايام ميں پاک رھی ھو ان ميں احتياط واجب کی بنا پر
ِ
ِ
طاھره ميں جمع کرے۔
خون نفاس سے پاک ھو جائے اور احتمال ھو کہ اندر خون ھے تو احتياط
مسئلہ  ۵٢٢اگرعورت
ِ
واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ تھوڑی روئی اندر ڈال کر صبر کرے تاکہ اگر پاک ھو تو اپنی عبادات
کے لئے غسل کرے۔
مسئلہ  ۵٢٣اگر عورت کا خون نفاس دس دن سے تجاوز کر جائے تو حيض کی عادت رکھنے کی
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صورت ميں عادت کے ايام کو نفاس اور باقی کو استحاضہ قرار دے اور عادت نہ ھونے کی صورت ميں
دس دن تک نفاس اور باقی کو استحاضہ قرار دے۔
۵٨
اور احتياط مستحب ھے کہ جس کی عادت ھو وه عادت کے بعد والے دن سے اور جس کی عادت
نہ ھو وه دسويں دن سے بچہ جننے کے اٹھارھويں دن تک نفساء کے حرام کاموں کو ترک کرے اور
مستحاضہ کے کام انجام دے۔
ت حيض دس دن سے کم ھو اگر اپنی عادت سے زياده خون
مسئلہ  ۵٢۴جس عورت کی عاد ِ
ديکھے تو اپنی عادت کے برابر ايام کو نفاس قرار دے اور اس کے بعد احتياط واجب کی بنا پر ايک روز
اور عبادت ترک کرے اور باقی ايام ميں دسويں دن تک اس کی مرضی ھے کہ مستحاضہ کے احکام جاری
کرے يا عبادت کو ترک کرے۔
اور اگر خون دس دن سے تجاوز کر جائے تو ضروری ھے کہ عادت کے بعد سے استحاضہ قرار
دے اور ان ايام ميں جن عبادات کو ترک کيا ھو ان کی قضا کرے۔ مثالً جس عورت کی عادت چه دن ھو
اگر چه دن سے زياده خون ديکھے تو ضروری ھے کہ چه دن کو نفاس قرار دے اور احتياط واجب کی بنا
پر ساتويں دن بھی عبادات ترک کرے اور ٓاٹھويں ،نويں اور دسويں دن اختيار ھے کہ يا تو ان عبادات کو
ترک کرے يا استحاضہ کے اعمال انجام دے اور اگر دس دن سے زياده خون ديکھے تو اس کی عادت کے
بعد والے دن سے استحاضہ ھے۔
مسئلہ  ۵٢۵حيض کی عادت رکھنے والی عورت اگر بچے کو جنم دينے کے بعد ايک مھينے يا
زياده ايام تک مسلسل خون ديکھے تو اس کی عادت کے ايام کی مقدار ميں نفاس ھے اور عادت کے بعد
سے دس دن تک جو خون ديکھے استحاضہ ھے ،اگر چہ اس کی ماھانہ عادت کے ايام مينھو۔ مثالً جس
عورت کی عادت ھر مھينے کی بيسويں سے ستائيويں تک ھو اگر مھينے کی دسويں تاريخ کو جنم دے اور
ايک ماه يا زياده ايام مسلسل خون ديکھے تو ستره تاريخ تک نفاس اور ستره سے دس دن تک استحاضہ ھے
حتی وه خون بھی جو عادت ميں ديکھے ،جو بيسويں سے لے کر ستائيسويں تک ھے۔
اور دس دن گزرنے کے بعد اگر ايسا خون ديکھے جو اس کی عادت ميں ھو تو حيض ھے چاھے
عالمات حيض ھوں يا نہ ھوں اور يھی حکم ھے اگر اس کی عادت کے ايام ميننہ ھو ليکن حيض کی
عالمات موجود ھوں ،ليکن اگر نہ عادت کے ايام ميں ھواور نہ ھی حيض کی عالمات ھوں تو استحاضہ ھے۔
مسئلہ  ۵٢۶حيض مينعدد کی عادت نہ رکھنے والی عورت اگر بچہ جننے کے بعد ايک ماه يا
زياده ايام تک مسلسل خون ديکھے تو پھلے دس دن نفاس اور دوسرے دس دن استحاضہ ھے اور جو خون
اس کے بعد ديکھے اگر اس ميں حيض کی عالمات ھوں يا اس کی عادت کے ايام ميں ھو تو حيض ھے اور
اگر نہ ھو تو يہ بھی استحاضہ ھے۔

توضيح المسائل

مس ميّت
ِ
غسل ِ
مسئلہ  ۵٢٧اگر کوئی شخص کسی ايسے مرده انسان کے بدن کومس کرے جو ٹھنڈا ھوچکا ھو اور
مس ميت
جسے غسل نہ ديا گيا ھو ،يعنی اپنے بدن کا کوئی حصّہ اس سے لگائے ،تو اس کے لئے
ِ
غسل ِ
کرنا ضروری ھے ،خواه اس نے نيند کی حالت ميں مردے کا بدن مس کيا ھو يا بيداری کے عالم ميں،
ارادی طور پر مس ھوا ھو يا غير ارای طور پر ،حتی اگر اس کا ناخن يا ہڈی ،مردے کے ناخن يا ہڈی سے
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مس ھو جائے تب بھی اس کے لئے غسل کرنا ضروری ھے ،ليکن اگر مرده حيوان کو مس کرے تو اس پر
غسل واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ۵٢٨جس مردے کا تمام بدن ٹھنڈا نہ ھوا ھو ،اسے مس کرنے سے غسل واجب نھيں ھوتا
خواه اس کے بدن کا جو حصہ مس کيا ھو وه ٹھنڈا ھوچکا ھو۔
مسئلہ  ۵٢٩اگر کوئی شخص اپنے بال مردے کے بدن سے لگائے يا اپنا بدن مردے کے بالوں سے
لگائے يا اپنے بال مردے کے بالوں سے لگائے جب کہ بال اتنے ھوں کہ بدن کے تابع حساب ھوتے ھوں
تو احتياط کی بنا پر غسل واجب ھے۔
مسئلہ  ۵٣٠مرده بچے کو مس کرنے پر حتی ايسے سقط شده بچے کو مس کرنے پر جس کے چار
مس ميت واجب ھے اور چار مھينے سے چھوٹے سقط شده بچے کو مس
مھينے پورے ھوچکے ھوں
ِ
غسل ِ
کرنے پر غسل واجب نھيں ھوتا مگر يہ کہ اس کے بدن ميں روح داخل ھوچکی ھو ،ل ٰہذا اگر چار مھينے کا
بچہ مرده پيدا ھو اور اس کا بدن ٹھنڈا ھوچکا ھو اور وه ماں کے ظاھری حصّے کو مس ھو جائے تو اس
کی ماں کے لئے
مس ميت کرنا ضروری ھے۔
ِ
غسل ِ
۵٩
مسئلہ  ۵٣١جو بچہ ماں کے مر جانے اور اس کا بدن ٹھنڈا ھو جانے کے بعد پيدا ھو ،اگر وه ماں
مس ميت کرے۔
کے ظاھری حصے کو مس ھو جائے تو اس پر واجب ھے کہ بالغ ھونے کے بعد
ِ
غسل ِ
مسئلہ  ۵٣٢اگر کوئی شخص ايک ايسی ميّت کو مس کرے جسے تين غسل مکمل طور پر دئے
جاچکے ھوں تو اس پر غسل واجب نھيں ھوتا ،ليکن اگر وه تيسرا غسل مکمل ھونے سے پھلے اس کے
بدن کے کسی حصّے کو مس کرے خواه اس حصے کو تيسرا غسل ديا جاچکا ھو ،اس شخص کے لئے
مس ميت کرنا ضروری ھے۔
ِ
غسل ِ
مسئلہ  ۵٣٣اگر کوئی ديوانہ يا نابالغ بچہ ،ميّت کو مس کرے تو ديوانے کے لئے عاقل ھونے اور
بچے کے لئے بالغ ھونے کے بعد
مس
مس ميت کرنا ضروری ھے اور اگر بچہ مميّز ھو اور
ِ
ِ
غسل ِ
غسل ِ
ميت بجاالئے تو اس کا غسل صحيح ھوگا۔
مسئلہ  ۵٣۴اگر کسی ايسے مردے کے بدن سے جسے غسل نہ ديا گيا ھو ايک ايسا حصہ جدا ھو
جائے جس ميں ہڈی ھو اور اس سے پھلے کہ اس حصّے کو غسل ديا جائے کوئی شخص اسے مس کرے
مس ميت کرے اور اگر وه جدا ھونے واال حصہ بغير ہڈی کے ھو اس کو مس
تو احتياط کی بنا پر وه
ِ
غسل ِ
کرنے سے غسل واجب نھيں ھوتا۔ھاں ،اگر کسی زنده انسان کے بدن سے کوئی حصہ جدا ھو توچاھے اس
ميں ہڈی ھو اسے مس کرنے سے غسل واجب نھيں ھوتا۔
مسئلہ  ۵٣۵بغير گوشت کی ہڈی کو مس کرنے سے جسے غسل نہ ديا گيا ھو ،خواه وه مردے کے
بدن سے جدا ھوئی ھو يا زنده شخص کے بدن سے ،غسل واجب نھيں ھے۔ اسی طرح مرده يا زنده کے بدن
سے جدا ھونے والے دانتوں کو مس کرنے کا بھی يھی حکم ھے۔
مس ميت کو غسل جنابت کی طرح انجام دينا ضروری ھے اور جس شخص نے
مسئلہ ۵٣۶
ِ
غسل ِ
مس ميت کرليا ھو اگر وه نماز پﮍھنا چاھے تو اس کے لئے وضو کرنا واجب نھيں ھے ،اگر چہ
ِ
غسل ِ
احتياط مستحب يہ ھے کہ وضو بھی کرے۔
مسئلہ  ۵٣٧اگر کوئی شخص کئی ميّتوں کو مس کرے يا ايک ميّت کو کئی بار مس کرے ،تو ايک
غسل کافی ھے۔
مسئلہ  ۵٣٨جس شخص نے ميّت کو مس کرنے کے بعد غسل نہ کيا ھو اس کے لئے مسجد ميں
ٹھھرنا ،بيوی سے جماع کرنا اور واجب سجده والی سورتوں کی تالوت کرنا منع نھيں ھے ليکن نماز اور
اس جيس عبادات کے لئے غسل کرنا ضروری ھے۔
محتضر کے احکام
مسئلہ  ۵٣٩جو مسلمان محتضر ھو ،يعنی جان کنی کی حالت ميں ھو ،خواه مرد ھو يا عورت ،بﮍا
ھو يا چھوٹا ،احتياط واجب کی بنا پر بصورت امکان اسے پيٹه کے بل اس طرح لٹايا جائے کہ اس کے پاؤں
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کے تلوے قبلہ رخ ھوں۔ اگر مکمل طور پر اس طرح سے لٹانا ممکن نہ ھو تو احتياط مستحب کی بنا پر
جھاں تک ممکن ھو اس حکم پر عمل کيا جائے۔ اسی طرح احتياط مستحب يہ ھے کہ جب اسے اس طرح
سے لٹانا بالکل ناممکن ھو اسے قبلہ رخ بٹھا ديں اور اگر يہ بھی ممکن نہ ھو تو اسے سيدھے پھلو يا اُلٹے
پھلو قبلہ رخ لٹايا جائے۔
احتياط واجب يہ ھے کہ جب تک ميّت کو اس جگہ سے اٹھايا نہ جائے ،اسے قبلہ رخ
مسئلہ ۵۴٠
ِ
ھی لٹائيں۔ اسی طرح احتياط مستحب کی بنا پر غسل ديتے وقت بھی قبلہ رخ لٹايا جائے ،ليکن غسل مکمل
کرنے کے بعد مستحب ھے کہ اسے اس طرح لٹائيں جس طرح اسے نماز جنازه پﮍھتے وقت لٹاتے ھيں۔
مسئلہ  ۵۴١محتضر کو قبلہ رخ لٹانا ،احتياط کی بنا پر ،ھر مسلمان پر واجب ھے اور اگر ممکن
ھو تو محتضر سے اجازت لينا ضروری ھے اور اگر ممکن نہ ھو يا اس کی اجازت معتبر نہ ھو تو احتياط
کی بنا پر اس کے ولی سے اجازت لينا چاھيے۔
مسئلہ  ۵۴٢مستحب ھے کہ جو شخص جان کنی کی حالت ميں ھو اس کے سامنے شھادتين ،باره
اماموں عليھم السالم اقرار اور دوسرے عقائد حقہ کو اس طرح دھرايا جائے کہ وه سمجه لے۔ اسی طرح
مستحب ھے ان مذکوره چيزوں کو موت کے وقت تک تکرار کيا جائے۔ اور نيز دعائے فرج کو محتضر
کے لئے تلقين کيا جائے۔
مسئلہ  ۵۴٣مستحب ھے کہ يہ دعا محتضر کو اس طرح سنائی جائے کہ سمجه لے:
۶٠
ٰ
ک َوا ْقبَلْ ِمنﱢی ْاليَ ِس ْي َر ِم ْن َ
ک يَا َم ْن يﱠ ْقبَ ُل ْاليَ ِس ْي َر َو يَ ْعفُوْ ع َِن
اص ْي َ
طا َعتِ َ
))اَللّھُ ﱠم ا ْغفِرْ لِ َی ْال َکثِ ْي َر ِم ْن َم َع ِ
ٰ
ک َر ِح ْي ٌم((
ک ا َٔن ْ◌تَ ْال َعفُ ﱡو ْال َغفُوْ رُ ،اَللّھُ ﱠم ارْ َح ْمنِی فَاِنﱠ َ
ْال َکثِ ْي َرِٕ ،ا ْقبَلْ ِمنﱢی ْاليَ ِس ْي َر َواعْفُ َعنﱢی ْال َکثِ ْي َر ،اِنﱠ َ
مسئلہ  ۵۴۴جس کی جان سختی سے نکل رھی ھو ،اگر اس کے لئے تکليف کا باعث نہ ھو تو اسے
اس جگہ لے جانا جھاں وه نماز پﮍھا کرتا تھا ،مستحب ھے۔
ٓ
مسئلہ  ۵۴۵محتضر کے سرھانے سوره مبارکہ ياسين ،سوره صافات ،سوره احزاب ،ايت الکرسی،
سوره اعراف کی  ۵۴ويں ٓايت اور سوره بقره کی ٓاخری تين ٓايات پﮍھنا مستحب ھے ،بلکہ قر ٓان جتنا پﮍھا
جاسکے ،پﮍھا جائے۔
مسئلہ  ۵۴۶محتضر کو تنھا چھوڑنا مکروه ھے۔ اور اسی طرح کسی چيز کا اس کے پيٹ پر
رکھنا ،جنب اور حائض کا اس کے قريب ھونا ،زياده باتيں کرنا ،رونا اور صرف عورتوں کو اس کے پاس
چھوڑنا مکروه ھے۔
مرنے کے بعد کے احکام
مسئلہ  ۵۴٧مرنے کے بعد مستحب ھے کہ ميّت کی ٓانکھيں اور ھونٹ بند کردئے جائيں اور اس
کی ٹھوڑی کو بانده ديا جائے۔ نيز اس کے ھاته اور پاؤں سيدھے کر دئے جائيں اور اس کے اُوپر کپﮍا ڈال
ديا جائے ،جنازے ميں شرکت کے لئے مومنين کو اطالع دی جائے۔
اگر موت رات کو واقع ھوئی ھو تو موت واقع ھونے والی جگہ پر چراغ جاليا جائے اور اسے
دفن کرنے ميں جلدی کريں۔ ليکن اگر اس شخص کے مرنے کا يقين نہ ھو تو انتظار کريں تا کہ صورتحال
واضح ھو جائے۔ نيز اگر ميّت حاملہ ھو اور بچہ اس کے پيٹ ميں زنده ھو تو ضروری ھے کہ دفن کرنے
ميں اتنا تاخير کريں کہ اس کا پھلو چاک کر کے بچے کو باھر نکال کر دوباره غسل کے لئے اس کا پھلو
سی ديں اور بہتر يہ ھے کہ بچے کو باھر نکالنے کے لئے الٹا پھلو چاک کيا جائے۔
غسل ،کفن ،نماز اور دفن ميّت کے احکام
ّ
مسئلہ  ۵۴٨مسلمان کا غسل ،حنوط ،کفن ،نماز ميّت اور دفن ھر مکلف پر واجب ھے۔ ھاں ،اگر
بعض افراد ان امور کو انجام ديں تو دوسروں سے يہ وجوب ساقط ھو جاتا ھے اور چنانچہ اگر کوئی بھی
انجام نہ دے تو سب گناه گارھوں گے۔
مسئلہ  ۵۴٩اگر کوئی شخص تجھيز و تکفين کے کاموں ميں مشغول ھو جائے تو دوسروں کے لئے
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کوئی اقدام کرنا واجب نھيں ھے ،ليکن اگر وه ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دے تو ضروری ھے کہ دوسرے
ان کاموں کو پايہ تکميل تک پھنچائيں۔
مسئلہ  ۵۵٠اگر کسی شخص کو يقين ھو يا حجت شرعيہ رکھتا ھو کہ کوئی دوسرا ميّت کے کاموں
ميں مشغول ھے تو اس پر واجب نھيں ھے کہ ميّت کے کاموں کے بارے ميں اقدام کرے ،ليکن اگر اسے
محض شک يا گمان ھو تو ضروری ھے کہ اقدام کرے۔
مسئلہ  ۵۵١اگر کسی شخص کو معلوم ھو کہ ميّت کا غسل ،حنوط ،کفن ،نماز يا دفن غلط طريقے
سے ھوا ھے تو ضروری ھے کہ ان کاموں کو دوباره انجام دے ،ليکن اگر اسے باطل ھونے کا گمان ھو يا
شک کرے کہ صحيح تھا يا نھيں ،تو اس صورت ميں اقدام کرنا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ۵۵٢غسل ،حنوط ،کفن ،نماز اور دفن کے لئے ميت کے ولی سے اجازت لينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۵۵٣عورت کا ولی اس کا شوھر ھے اوراگر مرنے والی کسی کی بيوی نہ ھو يا مرنے واال
کوئی مرد ھو تو مرنے والے کے مرد وارث اس کی وارث عورتوں پر مقدم ھيں۔ مردوں ميں بھی جو
ورثے کے اعتبار سے مقدم ھے ولی ھونے کے اعتبار سے بھی وھی مقدم ھے۔
ليکن اگر مرنے والے کے رشتہ داروں ميں دو ايسے افراد موجود ھوں جن ميں سے ايک رشتے
کے اعتبار سے مقدم ھے جب کہ دوسرا ورثے کے اعتبار سے ،مثالً اگر ميت کا دادا بھی موجود ھو اور
ميت کے بيٹے کا پوتا بھی تو احتياط واجب يہ ھے کہ جو ميراث کے اعتبار سے مقدم ھے ،وه اس سے
اجازت لے جو رشتے کے اعتبار سے مقدم ھے۔
مسئلہ  ۵۵۴اگر کوئی شخص کھے کہ ميں ميّت کا ولی ھوں يا ميّت کے ولی نے مجھے اجازت دی
ھے کہ ميّت کے غسل ،کفن اور دفن کو انجام دوں يا کھے کہ تجھيز و تکفين کے کاموں کے لئے ميں اس
کا وصی ھوں اور اس کے کھنے سے اطمينان حاصل ھو جائے يا ميّت اس کے اختيار ميں ھو يا دو عادل يا
۶١
ايک ايسا قابل اعتمادشخص گواھی دے جس کی بات کے برخالف کوئی ظن بھی نہ ھو ،تو اس کی بات مان
لينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۵۵۵اگر مرنے واال اپنے غسل ،کفن ،دفن ،اور نماز کے لئے اپنے ولی کے عالوه کسی اور
کو مقرر کرے تو ان امور کی واليت اسی شخص کے ھاته ميں ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ ولی سے
بھی اجازت لے۔
اور جس شخص کو ميّت نے وصيت کی ھو وه ميّت کی زندگی ميں وصی بننے سے منع کرسکتا
ھے اور اگر قبول کرے تو اس پر عمل کرنا ضروری ھے ،ليکن اگر ميّت کی زندگی ميں منع نہ کرے يا
اس کا انکار وصيت کرنے والے تک نہ پھنچ پائے تو احتياط واجب يہ ھے کہ اس وصيت پر عمل کرے۔
غسل ميت کا طريقہ
مسئلہ  ۵۵۶واجب ھے کہ ميّت کو تين غسل دئے جائيں۔
)اوّل( ايسے پانی کے ساته جس ميں بيری کے پتے ملے ھوئے ھوں۔
)دوم( ايسے پانی کے ساته جس ميں کافور مال ھوا ھو۔
)سوم( خالص پانی کے ساته۔
مسئلہ  ۵۵٧ضروری ھے کہ بيری اور کافور نہ اس قدر زياده ھوں کہ پانی مضاف ھو جائے اور
نہ اس قدر کم ھوں کہ يہ نہ کھا جاسکے کہ بيری اور کافور اس پانی ميں مالئے گئے ھيں۔
مسئلہ  ۵۵٨اگر بيری اور کافور اتنی مقدار ميں نہ مل سکيں جتنی کہ ضروری ھے تو احتياط
مستحب کی بنا پر جتنی مقدار ميّسر ٓائے پانی ميں مال دی جائے۔
مسئلہ  ۵۵٩اگر کوئی شخص حج يا عمرے کے احرام کی حالت ميں مرجائے تو اسے کافور کے
پانی سے غسل نھيں دے سکتے بلکہ اس کی بجائے خالص پانی سے غسل دينا ھوگا۔ مگر يہ کہ وه حج کا
احرام ھو اور سعی کو مکمل کرچکا ھو تو اس صورت ميں کافور کے پانی سے غسل دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۵۶٠اگر بيری اور کافور يا ان ميں سے کوئی ايک نہ مل سکے يا اس کا استعمال جائز نہ
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ھو مثال کے طور پر غصبی ھو ،ضروری ھے کہ ان ميں سے ھر ايک کی بجائے جس کا ملنا ممکن نہ ھو
احتياط واجب کی بنا پر ميت کو بدليت کے قصد سے خالص پانی سے غسل ديا جائے اور تيمم بھی اسی
قصد کے ساته کرايا جائے۔
مسئلہ  ۵۶١جو شخص ميّت کو غسل دے ضروری ھے کہ وه شيعہ اثناعشری ،عاقل اور بنابر
احتياط بالغ ھو اور مسائل غسل کو جانتا ھو اگر چہ ان مسائل کو غسل کے دوران سيکه رھا ھو۔
مسئلہ  ۵۶٢جو شخص غسل دے ضروری ھے کہ قربت کی نيت ،جيسا کہ وضو ميں بيان ھوچکا
ھے اور اخالص رکھتا ھو اور اسی نيّت کا تيسرے غسل تک باقی رھنا کافی ھے۔
مسئلہ  ۵۶٣مسلمان کے بچے کو ،خواه وه ولدالزنا ھی کيوں نہ ھو غسل دينا واجب ھے اور کافر
اور اس کی اوالد کا غسل ،حنوط ،کفن و دفن جائز نھيں ھے۔ جو شخص بچپن سے ديوانہ ھو اور ديوانگی
کی حالت ميں ھی بالغ ھو جائے چنانچہ اس کے ماں باپ يا ان ميں سے کوئی ايک مسلمان ھو يا کسی
دوسری وجہ سے اسالم کے حکم ميں ھوں تو اس کو غسل دينا ضروری ھے ،ورنہ اسے غسل دينا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ۵۶۴اگر ايک بچہ چار مھينے يا اس سے زياده کا ھو کر سقط ھو جائے تو اسے غسل دينا
ضروری ھے اور اگر چار مھينے سے کم ھو اور اس کے بدن ميں روح بھی داخل نہ ھوئی ھو ،احتياط
واجب کی بنا پر اسے ايک کپﮍے ميں لپيٹ کر بغير غسل دئے دفن کر ديا جائے۔
مسئلہ  ۵۶۵مرد کا عورت کو غسل دينا اور عورت کا مرد کو غسل دينا جائز نھيں ھے اور باطل
ھے ،ليکن بيوی اپنے شوھر اور شوھر اپنی بيوی کو غسل دے سکتا ھے اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ
عورت اپنے شوھر اور شوھر اپنی بيوی کو غسل نہ دے۔
مسئلہ  ۵۶۶مرد اتنی چھوٹی لﮍکی کو غسل دے سکتا ھے جو مميز نہ ھو اور عورت بھی اتنے
چھوٹے بچے کو غسل دے سکتی ھے جو مميز نہ ھو۔ اگرچہ احتياط موکد يہ ھے کہ جو لﮍکا يا لﮍکی تين
سال سے زياده عمر کے ھوں ،تو لﮍکے کو مرد اور لﮍکی کو عورت غسل دے۔
مسئلہ  ۵۶٧اگر مرد کی ميّت کو غسل دينے کے لئے مرد نہ مل سکے تو وه عورتيں جو اس کی
قربت دار اور محرم ھوں مثالً ماں ،بھن ،پھوپھی اور خالہ يا وه عورتيں جو نکاح يا رضاعت کے سبب
۶٢
محرم ھوگئی ھوں اسے غسل دے سکتی ھيں۔ اسی طرح اگر عورت کی ميّت کو غسل دينے کے لئے کوئی
عورت نہ ھو تو جو مرد اس کے قرابت دار اور محرم ھوں يا نکاح يا رضاعت کے سبب اس کے محرم
ھوگئے ھوں ،اسے غسل دے سکتے ھيں۔ ھاں ،احتياط واجب کی بنا پر مماثل کے ھوتے ھوئے محرم کی
باری نھيں ٓاتی۔ لباس کے نيچے سے غسل دينا واجب نھيں ھے ،اگرچہ اس طرح غسل دينا احوط ھے ليکن
ضروری ھے کہ شرمگاه پر نظر نہ ڈاليں اور احتياط کی بنا پر شرمگاه کو ڈھانپ ليں۔
مسئلہ  ۵۶٨اگر ميّت اور غسّال دونوں مرد ھوں يا دونوں عورت ھوں تو جائز ھے کہ شرمگاه کے
عالوه باقی بدن برھنہ ھو۔
مسئلہ  ۵۶٩بيوی اور شوھر کے عالوه ميّت کی شرمگاه پر نظر ڈالنا حرام ھے اور جو شخص
غسل دے رھا ھو اگر وه اس پر نظر ڈالے تو گناه گار ھے ليکن اس سے غسل باطل نھيں ھوتا۔
“ مسئلہ  ۵٧٠اگر ميّت کے بدن کا کوئی حصّہ نجس ھو تو ضروری ھے کہ جس طرح مسئلہ” ٣٧٨
ميں بيان ھوچکا ھے پاک کيا جائے اور بہتر يہ ھے ھر عضو کو غسل دينے سے پھلے بلکہ ميّت کے
پورے بدن کو غسل شروع ھونے سے پھلے دوسری نجاسات سے پاک کيا جائے۔
غسل ميّت ،غسل جنابت کی طرح ھے اور احتياط واجب يہ ھے کہ جب تک ميّت کو
مسئلہ ۵٧١
ِ
غسل ترتيبی دينا ممکن ھو غسل ارتماسی نہ دياجائے اور غسل ترتيبی ميں بھی ضروری ھے کہ دا ھنی
طرف کو بائيں طرف سے پھلے دھويا جائے۔ ھاں ،يہ اختيار ھے کہ پانی اس کے بدن پر ڈاليں يا بدن کو
پانی ميں ڈبو ديں۔
غسل جنابت دينا
غسل حيض يا
مسئلہ  ۵٧٢جو شخص حيض يا جنابت کی حالت ميں مرجائے اسے
ِ
ِ
غسل ميّت کافی ھے۔
ضروری نھيں ھے بلکہ اس کے لئے صرف
ِ
مسئلہ  ۵٧٣ميّت کو غسل دينے کی اُجرت لينا جائز نھيں ھے اور اگر کوئی شخص اجرت لينے
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کے لئے ميّت کو غسل دے تو وه غسل باطل ھے ،ليکن غسل کے غير ضروری ابتدائی کاموں کی اجرت
لينا جائز ھے۔
مسئلہ  ۵٧۴اگر پانی ميسر نہ ھو يا اس کے استعمال ميں کوئی رکاوٹ ھو تو ضروری ھے کہ ھر
غسل ميّت کے بدلے ايک تيمم کرائے اور احتياط واجب کی بنا پر ان تين غسلوں کی بجائے ايک اور تيمم
ِ
بھی کرائے اور اگر تيمم کرانے واال ان تيمم ميں سے ايک ميں مافی الذمہ کی نيت کرے ،يعنی نيت کرے
کہ يہ تيمم اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دينے کے لئے کروا رھا ھوں جو مجه پر واجب ھے تو چوتھا
تيمم ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ۵٧۵جو شخص ميّت کو تيمم کرا رھا ھو اسے چاھيے کہ اپنے ھاته زمين پر مارے اور
ميت کے چھرے اور ھاتھوں کی پشت پر پھيرے اور احتياط واجب يہ ھے کہ اگر ممکن ھو تو ميّت کو اس
کے اپنے ھاتھوں سے بھی تيمم کرائے۔
کفن کے احکام
مسئلہ  ۵٧۶مسلمان ميّت کو تين کپﮍوں کا کفن دينا ضروری ھے ،جنھيں لنگ ،کرتہ اور چادر کھا جاتا ھے۔
مسئلہ  ۵٧٧لنگ اور کرتے کی واجب مقدار يہ ھے کہ عرفا ً انھيں لنگ اور کرتہ کھا جائے ليکن
احتياط واجب يہ ھے کہ لنگ ،ناف سے گھٹنوں تک اطراف بدن کو ڈھانپ لے اور افضل يہ ھے کہ سينے
سے پاؤں تک پھنچے ،جب کہ کرتے ميں ضروری ھے کہ کندھوں کے سروں سے احتياط واجب کی بنا پر
ٓادھی پنڈليوں تک تمام بدن کو ڈھانپ دے اور افضل يہ ھے کہ پاؤں تک پھنچے۔
اورچادر کی لمبائی اتنا ھونا ضروری ھے کہ پاؤں اور سر کی طرف سے ِگره دے سکيں اور اس
کی چوڑائی اتنی ھونی چاھيے کہ اس کا ايک کناره دوسرے کنارے پر ٓاسکے۔
مسئلہ  ۵٧٨اگر وارث بالغ ھوں اور اس بات کی اجازت ديں کہ واجب کفن کی مقدار سے زياده
جسے سابقہ مسئلہ ميں بيان کيا گيا ھے ،کو ان کے حصّے سے لے ليں تو کوئی اشکال نھيں ھے اور
احتياط واجب يہ ھے کہ کفن کی واجب مقدار سے زياده کو نابالغ وارث کے حصّے سے نہ ليں۔
مسئلہ  ۵٧٩اگر کسی شخص نے وصيت کی ھو کہ کفن کی وه مقدار جو افضل ھے اس کے تھائی
مال سے لی جائے يا وصيت کی ھو کہ اس کا تھائی مال خود اس پر خرچ کيا جائے ليکن اس کے مصرف
۶٣
کا تعين نہ کيا ھو يا صرف اس کے کچه حصّے کا مصرف معين کيا ھو تو کفن کی افضل مقدار کو اس کے
تھائی مال سے ليا جاسکتا ھے۔
مسئلہ  ۵٨٠اگر مرنے والے نے يہ وصيت نہ کی ھو کہ کفن اس کے تھائی مال سے ليا جائے اور
اس کے اصل مال سے لينا چاھيں تو مسئلہ”  “ ۵٧٨ميں بيان کئے گئے طريقے پر عمل کريں۔
مسئلہ  ۵٨١عورت کے کفن کی ذمہ داری اس کے شوھر پر ھے اگر چہ عورت اپنا مال بھی
رکھتی ھو۔ اسی طرح اگر عورت کوطالق رجعی دی گئی ھو اور وه عدت ختم ھونے سے پھلے مرجائے
تو شوھر کے لئے ضروری ھے کہ اسے کفن دے ،جيسا کہ طالق کے احکام ميں ذکر ٓائے گا اور اگر
شوھر بالغ نہ ھو يا ديوانہ ھو تو اس کے ولی کے لئے ضروری ھے کہ اس کے مال سے عورت کو کفن
دے ،اور احتياط واجب کی بنا پر نافرمان اور جس عورت سے عقد مو قٔت کيا گيا ھو تو اس کا کفن شوھر پر ھے۔
مسئلہ  ۵٨٢ميّت کو کفن دينا اس کے قرابت داروں پر واجب نھيں ھے اور احتياط واجب يہ ھے کہ
اگرميّت کا کوئی مال نہ ھو تو اسے وه شخص کفن دے جس کے لئے ميّت کی زندگی ميں اس کے مخارج
دينا ضروری تھا۔
مسئلہ  ۵٨٣واجب ھے کہ مجموعی طور پر کفن کے تين کپﮍے اتنا باريک نہ ھوں کہ ميّت کا بدن
نيچے سے نظر ٓائے ،بلکہ احتياط واجب يہ ھے کہ تينوں کپﮍوں ميں سے ھر کپﮍا اتنا باريک نہ ھو کہ ميّت
کا بدن اس کے نيچے سے نظر ٓائے۔
مسئلہ  ۵٨۴غصب کی ھوئی چيز کا کفن دينا ،خواه کوئی دوسری چيز ميّسر نہ ھو،جائز نھيں ھے
اور اگر ميّت کا کفن غصبی ھو اور اس کا مالک راضی نہ ھو تو وه کفن اس کے بدن سے اتار لينا چاھيے
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خواه اس کو دفن بھی کيا جاچکا ھو۔ اسی طرح نجس مردار کی کھال کا کفن دينا اختياری حالت ميں جائز
نھيں ھے ،بلکہ مجبوری کی حالت ميں بھی نجس مردار کی کھال کا کفن دينا محل اشکال ھے۔ اسی طرح
اختياری حالت ميں پاک مردار کی کھال کا کفن دينا بھی محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ۵٨۵ميّت کو نجس چيز ،احتياط واجب کی بنا پر اس نجاست کے ساته جو نماز مينمعاف
ھے ،اسی طرح خالص ريشم کے کپﮍے کا يا ايسے کپﮍے کا جس ميں دھاگا ريشم سے زياده نہ ھو اور
احتياط واجب کی بنا پر زردوزی سے بنائے گئے کپﮍے کا کفن دينا جائز نھينھے۔ھاں،مجبوری کی حالت
ميں کوئی حرج نھينھے۔
مسئلہ  ۵٨۶ميّت کو حرام گوشت جانور کی اون يا بالوں سے تيار کئے گئے کپﮍے کا کفن
دينااختياری حالت ميں احتياط واجب کی بنا پر جائز نھيں ھے۔ يھی حکم اس حالل گوشت جانور کی کھال
سے کفن دينے کا ھے جسے شريعت کے مقرره طريقے سے ذبح کيا گيا ھو۔ ھاں ،حالل گوشت جانور کی
اون يا بالوں سے تيار شده کفن دينے ميں کوئی حرج نھيں ،اگرچہ احتياط مستحب ھے کہ ان دو کا کفن بھی
نہ ديا جائے۔
مسئلہ  ۵٨٧اگر ميّت کا کفن اس کی اپنی نجاست يا کسی دوسری نجاست سے نجس ھو جائے اور
اسے دھونا يا اس طرح سے کاٹنا ممکن ھو کہ کفن ضائع نہ ھو تو ضروری ھے کہ اتنا مقدار کو جو نجس
ھے دھويا يا کاٹا جائے ،چاھے ميّت کو قبر ميں اتارا جاچکا ھو اور اگر اس کا دھونا يا کاٹنا ممکن نہ ھو
ليکن تبديل کرنا ممکن ھو ضروری ھے کہ اسے تبديل کيا جائے۔ البتہ يہ حکم نجاست کی اتنی مقدار تک
جو نماز ميں معاف ھے،احتياط پر مبنی ھے۔
مسئلہ  ۵٨٨اگر کوئی ايسا شخص جس نے حج يا عمره کا احرام بانده رکھا ھو مرجائے تو اسے
دوسروں کی طرح کفن دينا ضروری ھے اور اس کا سر و چھره ڈھانپنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ۵٨٩انسان کے لئے اپنی زندگی ميں کفن تيار کرنا مستحب ھے اور جب بھی اس پر نظر
ڈالے اجر کا مستحق قرار پاتا ھے۔
حنُوط کے احکام
مسئلہ  ۵٩٠غسل کے بعد واجب ھے کہ ميّت کو حنوط کيا جائے يعنی اس کی پيشانی ،دونوں
ہتھيليوں ،دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر کافور مال جائے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ
ان مقامات پر کافور کی کچه مقدار رکھی بھی جائے۔ اسی طرح مستحب ھے کہ ميّت کی ناک پر بھی
کافور مال جائے۔ ضروری ھے کہ کافور پسا ھوا اور تازه ھو اور اگر پرانا ھونے کی وجہ سے اس کی
خوشبو زائل ھوگئی ھو تو کافی نھيں۔
۶۴
مسئلہ  ۵٩١احتياط مستحب يہ ھے کہ کافور ،پھلے ميّت کی پيشانی پر مالجائے ليکن دوسرے
مقامات پر ملنے ميں ترتيب نھيں ھے۔
مسئلہ  ۵٩٢ميّت کو کفن پھنانے سے پھلے ،کفن پھنانے کے دوران يا اس کے بعد بھی حُنوط کيا
جاسکتا ھے۔
مسئلہ  ۵٩٣اگر ايسا شخص جس نے حج يا عمرے کے لئے احرام بانده رکھا ھو ،مرجائے تو اسے
حنوط کرنا جائز نھيں ھے ،ليکن حج کے احرام ميناگر سعی مکمل کرنے کے بعد مرے تو اسے حنوط
کرنا واجب ھے۔
مسئلہ  ۵٩۴اگر ايسی عورت جس کا شوھر مرگيا ھو اور ابھی اس کی عدت باقی ھو ،مرجائے تو
اسے حنوط کرنا واجب ھے۔
مسئلہ  ۵٩۵احتياط واجب يہ ھے کہ ميّت کو مشک ،عنبر ،عود اور دوسری خوشبوئيں نہ لگائيں
اور ان خوشبوؤں کو کافور کے ساته بھی نہ مالئيں۔
مسئلہ  ۵٩۶مستحب ھے کہ تربت سيدالشھداء امام حسين عليہ السالم کی کچه مقدار کافور مينمالئی
جائے ،ليکن اس کافور کو ايسے مقامات پر نھيں لگاسکتے جھاں لگانے سے خاک شفا کی بے حرمتی ھو
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

اور يہ بھی ضروری ھے کہ خاک شفا اتنی زياده نہ ھو کہ جب کافور کے ساته مل جائے تو اسے کافور نہ
کھا جاسکے۔
مسئلہ  ۵٩٧اگر کافور نہ مل سکے يا فقط غسل کے لئے کافی ھو تو حنوط ضروری نھيں اور اگر
غسل کی ضرورت سے زياده ھو ليکن تمام سات اعضاء کے لئے کافی نہ ھو تو احتياط مستحب يہ ھے کہ
پھلے پيشانی پر اور اگر بچ جائے تو دوسرے مقامات پرمال جائے۔
مسئلہ  ۵٩٨مستحب ھے کہ دو ترو تازه ٹھنياں ميّت کے ساته قبر ميں رکھی جائيں۔
نماز ميّت کے احکام
ِ
مسئلہ  ۵٩٩ھر مسلمان کی اور ايسے بچے کی ميّت پر جو اسالم کے حکم مينھو اور پورے چه
سال کا ھوچکا ھو ،نماز پﮍھنا واجب ھے۔
مسئلہ  ۶٠٠ايسے بچے کی ميّت پر جو چه سال کا نہ ھوا ھو رجاء کی نيّت سے نماز پﮍھنے ميں
کوئی حرج نھيں ،ليکن مرده پيدا ھونے والے بچے پر نماز پﮍھنا،مشروع نھيں ھے۔
مسئلہ  ۶٠١ميّت کی نماز ،اسے غسل دينے ،حنوط کرنے اور کفن پھنانے کے بعد پﮍھنی
چاہئے اور اگر ان امور سے پھلے يا ان کے دوران پﮍھی جائے تو ايسا کرنا خواه بھول چوک يا مسئلے
سے العلمی کی بنا پر ھی کيوں نہ ھو ،کافی نھيں ھے۔
نماز ميّت پﮍھنا چاھے ضروری نھيں کہ اس نے وضو يا غسل يا تيمم
مسئلہ  ۶٠٢جو شخص
ِ
نماز ميّت کے لئے
کر رکھا ھو اور اس کا بدن و لباس پاک ھو ں ،بلکہ اگر اس کا لباس غصبی ھو تب بھی
ِ
کوئی حرج نھيں۔
اور احتياط مستحب يہ ھے کہ ان تمام چيزوں کا لحاظ رکھے جو دوسری نماز وں ميں الزمی ھيں،
احتياط واجب کی بنا پر ان چيزوں سے پر ھيز ضروری ھے جو اھل شرع کے درميا ن رائج نھيں ھيں۔
ليکن
ِ
نماز ميّت پﮍه رھا ھو اس کے لئے ضروری ھے کہ قبلہ رخ ھو ۔ يہ بھی
شخص
جو
۶٠٣
مسئلہ
ِ
واجب ھے کہ ميّت کو نماز پﮍھنے والے کے سامنے پشت کے بل اس طرح لٹايا جائے کہ ميّت کا سر نماز
پﮍھنے والے کے دائيں طرف اور پاؤں اس کے بائيں طرف ھو ں۔
مسئلہ  ۶٠۴احتياط مستحب کی بنا پر جس جگہ نماز پﮍھی جائے وه غصبی نہ ھو ،ليکن
ضروری ھے کہ نماز پﮍھنے کی جگہ ميّت کے مقام سے اونچی يا نيچی نہ ھو ۔ھاں ،اگر معمولی پستی يا
بلندی ھو تو اس مينکوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ۶٠۵نمازپﮍھنے والے کے لئے ضروری ھے کہ ميّت سے دور نہ ھو ،ليکن جو شخص
نماز ميّت جماعت کے ساته پﮍه رھا ھو اور وه ميّت سے دور ھو جب کہ صفيں ٓاپس ميں متصل ھو ں تو
ِ
اس ميں کوئی حرج نھيں۔
۶۵
مسئلہ  ۶٠۶نمازپﮍھنے والے کے لئے ضروری ھے کہ ميّت کے سامنے کھﮍا ھو ليکن اگر
نماز باجماعت پﮍھی جائے اور جماعت کی صف ميّت کے دونوں طرف سے گزر جائے تو ان لوگوں کی
نماز ميں جو ميّت کے سامنے نہ ھوں ،کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ۶٠٧ضروری ھے کہ ميّت اور نماز پﮍھنے والے کے درميا ن پر ده ،ديوار يا کوئی
ايسی چيز حائل نہ ھو ۔ ھاں ،اگر ميّت تابوت يا اس جيسی کسی اور چيز مينرکھی ھو تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ۶٠٨نمازپﮍھتے وقت ضروری ھے کہ ميّت کی شرمگاه ڈھکی ھو ئی ھو اور اگر اسے
کفن پھنانا ممکن نہ ھو تو ضروری ھے کہ اس کی شرمگاه کو ،چاھے لکﮍی کے تختے ،اينٹ يا انھی
جيسی کسی چيز سے ڈھانپ ديں۔
نماز ميّت پﮍھنے والے کا مومن ھونا ضروری ھے۔ غير بالغ کی نماز اگر چہ
مسئلہ ۶٠٩
ِ
نماز ميّت کھﮍے ھو کر ،قربت
کہ
ھے
ضروری
سکتی۔
لے
نھيں
جگہ
کی
نماز
کی
بالغين
ليکن
ھے
صحيح
ِ
کی نيت و اخالص سے پﮍھے۔ نيت کرتے وقت ميت کو معين کرے مثالً نيت کرے :نماز پﮍھتا ھو ں اس
ميّت پر قربةً الی ﷲ۔
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نماز ميّت پﮍھنے واال نہ ھو تو بيٹه کر نماز پﮍھی جاسکتی ھے۔
مسئلہ  ۶١٠اگر کوئی کھﮍے ھو کر
ِ
مسئلہ  ۶١١اگر مرنے والے نے وصيّت کی ھو کہ کوئی معين شخص اس کی نماز پﮍھائے،
احتياط مستحب ھے کہ وه شخص ميّت کے ولی سے اجازت لے اور ولی بھی اجازت دے دے۔
مسئلہ  ۶١٢ميّت پر چند مرتبہ نماز پﮍھنا جائز ھے۔
مسئلہ  ۶١٣اگر ميّت کو جان بوجه کر يا بھول چوک کی وجہ سے يا کسی عذر کی بنا پر بغير
نماز ميّت کے
نماز پﮍھے دفن کر ديا جائے تو جب تک اس کا بدن متالشی نہ ھو ا ھو واجب ھے کہ
ِ
سلسلے ميں مذکوره شرائط کے ساته اس کی قبر پر نماز پﮍھيں۔يھی حکم اس وقت ھے جب اس پر پﮍھی
جانے والی نماز باطل ھو ۔
نماز ميّت کا طريقہ
ِ
نماز ميّت ميں پانچ تکبيريں ھيں اور اگر نماز پﮍھنے واال اس ترتيب کے ساته پانچ
۶١۴
مسئلہ
ِ
تکبيريں کھے تو کافی ھے:
نيت کرنے اور پھلی تکبير کے بعد کھے:
ٰ
اَ ْشہَ ُد اَ ْن الﱠ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
ﷲ
ﷲُ َو اَ ﱠن ُم َح ﱠمدًا ﱠرسُوْ ُل ّ ِ
دوسری تکبير کے بعد کھے:
ٰ
ﱠآل ُم َح ﱠم ٍد
ص ﱢل ع ٰ
اَللّہُ ﱠم َ
َلی ُم َح ﱠم ٍد و ِ
تيسری تکبير کے بعد کھے:
ٰ
ت
اَللّہُ ﱠم ا ْغفِرْ لِ ْل ُمو ْٔم ِ◌نِ ْينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
چوتھی تکبير کے بعد اگر ميّت مرد ھے تو کھے:
ٰ
ت
اَللّہُ ﱠم ا ْغفِرْ لِ ٰھ َذا ا ْل َميﱢ ِ
اور اگر ميّت عورت ھے تو کھے:
ٰ
ت
اَللّہُ ﱠم ا ْغفِرْ لِ ٰھ ِذ ِه ْال َميﱢ ِ
اس کے بعد پانچويں تکبير کھے۔
اور بہتر يہ ھے کہ پھلی تکبير کے بعد کھے:
اَ ْشھَ ُد اَ ْن الﱠ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
ق بَ ِشيْراً ﱠو نَ ِذيْراً
ک لَہ َو اَ ْشھَ ُد اَ ﱠن ُم َح ﱠمداً َع ْبدُه َو َرسُوْ لُہ اَرْ َسلَہ ِب ْال َح ﱢ
َر ْي َ
ﷲُ َوحْ دَه الَ ش ِ
َی السﱠا َع ِة
بَ ْينَ يَد ِ
دوسری تکبير کے بعد کھے:
ٰ
ض ِل َما
ارکْ ع ٰ
ص ﱢل ع ٰ
آل ُم َح ﱠم ٍد ﱠوارْ َح ْم ُم َح ﱠمداً َو آ َل ُم َح ﱠم ٍد َکا َ ْف َ
اَللّھُ ﱠم َ
َلی ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ِ
َلی ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ِ
آل ُم َح ﱠم ٍد ﱠو بَ ِ
َلی َج ِمي ِْع ْاالَ ْنبِيَا ِء َو ْال ُمرْ َسلِ ْينَ َو
ص ﱢل ع ٰ
صلﱠيْتَ َو بَا َر ْکتَ َو تَ َر ﱠح ْمتَ ع ٰ
ک َح ِم ْي ٌد ﱠم ِج ْي ٌد ﱠو َ
آل اِ ْب َر ِاہ ْي َم ِٕانﱠ َ
َ
َلی اِ ْب َر ِاہ ْي َم َو ِ
ٰ
ال ﱡشھَدَا ِء َوال ﱢ
ﷲ الصﱠالِ ِح ْينَ
ص ﱢد ْيقِ ْينَ َو َج ِمي ِْع ِعبَا ِد ّ ِ
تيسری تکبير کے بعد کھے:
۶۶
ٰ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ت تَابِ ْع بَ ْينَنَا َو بَ ْينَھُ ْم
ت االَحْ يَا ِء ِمنہُ ْم َواالَ ْم َوا ِ
ت َوال ُم ْسلِ ِم ْينَ َو ال ُم ْسلِ َما ِ
اللّہُ ﱠم اغفِرْ لِل ُمو ْٔم ِ◌نِ ْينَ َو ال ُم ْؤ ِمنَا ِ
َی ٍء قَ ِد ْي ٌر
ک ع َٰلی ُک ﱢل ش ْ
ت اِنﱠ َ
ت ِٕانﱠ َ
ک ُم ِجيْبُ ال ﱠد َع َوا ِ
ِب ْال َخ ْي َرا ِ
اگر ميّت مرد ھو تو چوتھی تکبير کے بعد کھے:
ٰ
ک َواَ ْنتَ َخ ْي ُر َم ْن ُزوْ ٍل بِہ اَ ٰللّہُ ﱠم اِنﱠا الَ نَ ْعلَ ُم ِم ْنہُ اِالﱠ
ک نَ َز َل بِ َ
ک َو ابْنُ اَ َمتِ َ
ک َو ابْنُ َع ْب ِد َ
اَللّہُ ﱠم اِ ﱠن ٰھ َذا َع ْب ُد َ
ٰ
ٰ
َخيْراً ﱠو ا َٔن ْ◌تَ اَ ْعلَ ُم ِبہ ِمنﱠا اَللّہُ ﱠم اِ ْن َکانَ ُمحْ ِسنا ً فَ ِز ْد ِفی اِحْ َسا ِنہ َو اِ ْن َکانَ ُم ِس ْئيا ً فَتَ َجا َو ْز َع ْنہُ َو ا ْغ ِفرْ لَہ اَللّہُ ﱠم اجْ َع ْلہُ
لی ِعلﱢيﱢ ْينَ َو ْ
اخلُ ْ
ک فِ ْی اَ ْع ٰ
ﱠاح ِم ْينَ
ف ع َٰلی اَ ْھلِہ فِی ْالغَابِ ِر ْينَ َوارْ َح ْمہُ بِ َرحْ َمتِ َ
ِع ْن َد َ
ک يَا اَرْ َح َم الر ِ
اس کے بعد پانچويں تکبير کھے۔
ليکن اگر ميّت عورت ھو تو چوتھی تکبير کے بعد کھے:
ٰ
ک َواَ ْنتَ َخ ْي ُر َم ْن ُزوْ ٍل بِہ اَ ٰللّہُ ﱠم اِنﱠا الَ نَ ْعلَ ُم ِم ْنہَا اِالﱠ
ک نَ َزلَ ْ
ک َو ابْنةُ اَ َمتِ َ
ک َو ا ْبنَةُ َع ْب ِد َ
اَللّہُ ﱠم اِ ﱠن ٰھ ِذه اَ َمتُ َ
ت بِ َ
ٰ
ٰ
َت ُمحْ ِسنَةً فَ ِز ْد فِی اِحْ َسانِہَا َو اِ ْن َکان ْ
َخيْراً ﱠو ا َٔن ْ◌تَ اَ ْعلَ ُم بِہَا ِمنﱠا اَللّہُ ﱠم اِ ْن َکان ْ
َت ُم ِس ْيئَةً فَتَ َجا َو ْز َع ْنہَا َو ا ْغ ِفرْ لَہَا اَللّہُ ﱠم
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لی ِعلﱢيﱢ ْينَ َو ْ
اخلُ ْ
ک ِف ْی اَ ْع ٰ
ﱠاح ِم ْينَ
ف ع َٰلی اَ ْھ ِلھا ِفی ْالغَا ِب ِر ْينَ َوارْ َح ْمھا ِب َرحْ َم ِت َ
اجْ َع ْلہَا ِع ْن َد َ
ک يَا اَرْ َح َم الر ِ
مسئلہ  ۶١۵ضروری ھے کہ تکبيريں اور دعائيں يکے بعد ديگرے اس طرح پﮍھيں کہ نماز
اپنی شکل نہ کھو دے۔
شخص
مسئلہ  ۶١۶جو
نماز ميّت جماعت کے ساته پﮍه رھا ھو خواه مقتدی ھی کيوں نہ ھو اس
ِ
کے لئے تکبيريں اور دعائيں پﮍھنا ضروری ھے۔
نماز ميّت کے مستحبات
ِ
نماز ميّت ميں مستحب ھيں:
چيزيں
چند
۶١٧
مسئلہ
ِ
 (١جو شخص
احتياط واجب يہ ھے کہ تيمم
نماز ميّت پﮍھے وه وضو يا غسل يا تيمم کرے اور
ِ
ِ
اس وقت کرے جب وضو اور غسل کرنا ممکن نہ ھو يا اس بات کا خدشہ ھو کہ اگر وضو يا غسل کرے گا
تو نماز ميں شريک نہ ھو سکے گا۔
 (٢اگر ميّت مرد ھو تو امام يا جو شخص اکيال ميّت پر نماز پﮍه رھا ھو ميّت کے شکم کے
سامنے کھﮍا ھو اور اگر ميّت عورت ھو تو اس کے سينے کے سامنے کھﮍا ھو ۔
 (٣نماز ننگے پاؤں پﮍھے۔
 (۴ھر تکبير ميں ھاتھوں کو بلند کرے۔
 (۵ميّت اور نماز ی کے درميا ن فاصلہ اتنا کم ھو کہ اگر ھو ا نماز ی کے لباس کو حرکت دے
تو وه جنازے کو چھو جائے۔
نماز ميّت جماعت کے ساته پﮍھی جائے۔
(۶
ِ
 (٧امام تکبيريں اور دعائيں بلند ٓاواز سے پﮍھے اور مقتدی ٓاھستہ پﮍھيں۔
 (٨نماز جماعت ميں مقتدی اگر چہ ايک شخص ھی کيوں نہ ،ھو امام کے پيچھے کھﮍا ھو ۔
 (٩نماز پﮍھنے واال ميّت اور مومنين کے لئے کثرت سے دعا کرے۔
نماز ميّت کے لئے لوگ زيا ده جاتے ھو ں۔
 ( ١٠نماز کو ايسی جگہ پﮍھيں جھاں
ِ
نماز ميّت جماعت کے ساته پﮍھے تو ايک صف ميں اکيلی کھﮍی ھو ۔
 ( ١١اگر حائضہ عورت
ِ
يننماز ميّت پﮍھنا مکروه ھے ليکن مسجد الحرام ميں پﮍھنا مکروه نھيں ھے۔
مسئلہ  ۶١٨مسجدوں م
ِ
دفن کے احکام
مسئلہ  ۶١٩ميّت کو اس طرح زمين ميں دفن کرنا واجب ھے کہ اس کی بو باھر نہ ٓائے اور
درندے بھی اس کا بدن باھر نہ نکال سکيں اور اگر اس بات کا خوف ھو کہ جانور اس کا بدن باھر نکا ل ليں
گے تو قبر کو اينٹوں اور اس جيسی چيزوں سے پختہ کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۶٢٠اگر ميّت کو زمين ميں دفن کرنا ممکن نہ ھو تو ضروری ھے کہ اسے دفن کرنے
کی بجائے کسی ايسی تعمير شده جگہ يا تابوت ميں رکھا جائے جس سے دفن کا مقصد حاصل ھو سکے۔
مسئلہ  ۶٢١ميّت کو قبر ميں دائيں پھلو اس طرح لٹانا ضروری ھے کہ اس کے بدن کا سامنے
واال حصّہ قبلہ رخ ھو۔
۶٧
مسئلہ  ۶٢٢اگر کوئی شخص کشتی ميں مرجائے اور اس کی ميت کے خراب ھو نے کا امکا ن
نہ ھو اور اسے کشتی ميں رکھنے ميں کوئی امر مانع نہ ھو تو ضروری ھے کہ انتظار کريں تا کہ خشکی
تک پھنچ کر اسے زمين ميں دفن کريں ،ورنہ ضروری ھے کہ اسے کشتی ميں غسل ديں ،حنوط کريں اور
کفن پھنائيں اور
نماز ميّت پﮍھنے کے بعد اسے مرتبان مينرکه کر اس کا منہ بند کر ديں اور اسے سمندر
ِ
احتياط واجب يہ ھے کہ جھاں تک ممکن ھو قبلہ رخ ھو نے کا خيا ل رکھيں۔
مينڈال ديں اور
ِ
اور اگر ممکن نہ ھو تو کوئی بھاری چيز اس کے پاؤں ميں بانده کر سمندر ميں ڈال ديں اور
ممکنہ صورت ميں اسے ايسی جگہ ڈاليں جھاں جانور اسے فوراً لقمہ نہ بناليں۔
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مسئلہ  ۶٢٣اگر اس بات کا خوف ھو کہ دشمن قبر کھود کر ميّت کو باھر نکا ل لے گا اور کا ن
يا ناک يا دوسرے اعضاء کاٹ لے گا ،تو اگر ممکن ھو تو سابقہ مسئلے ميں بيا ن کئے گئے طريقے کے
مطابق اسے سمندر ميں ڈال دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۶٢۴اگر ميّت کو سمندر ميں ڈالنا يا اس کی قبر پختہ کرنا ضروری ھو تو اس کے
اخراجات ميّت کے اصل مال سے لئے جائيں گے۔
مسئلہ  ۶٢۵اگر کوئی کا فر عورت مرجائے اور اس کے پيٹ ميں مرا ھو ا بچہ ھو اور اس
بچے کا باپ مسلمان ھو تو اس عورت کو قبر ميں بائيں پھلو قبلے کی طرف پيٹه کر کے لٹانا ضروری ھے
تا کہ بچے کا منہ قبلے کی طرف ھو اور اگر پيٹ ميں موجود بچے کے بدن ميں ابھی جان نہ پﮍی ھو تب
احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
بھی
ِ
مسئلہ  ۶٢۶مسلمان کو کفار کے قبرستان ميں دفن کرنا اور کا فر کو مسلمانوں کے قبرستان ميں
دفن کرنا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ۶٢٧مسلمان کو ايسی جگہ جھاں اس کی بے حرمتی ھو تی ھو مثالً جھاں کوڑا کرکٹ
اور گندگی پھينکی جاتی ھو ،دفن کرنا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ۶٢٨ميّت کو غصبی زمين يا ايسی زمين مينجو دفن کے عالوه کسی دوسرے مقصد کے
لئے وقف کی گئی ھو ،دفن کرنا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ۶٢٩ميّت کو کسی دوسرے مردے کی قبر ميں دفن کرنا ،جب کہ اس وجہ سے غير کے
حق ميں تصرف ھو رھاھو يا ايسی قبر کو کھودنا پﮍ رھا ھو جس ميں ميّت ابھی باقی ھے يا ميّت کی بے
حرمتی ھو رھی ھو ،جائز نھيں ھے۔ھاں ،اس کے عالوه صورتو ں ميں مثالً قبر پر انی ھو گئی ھو اور
پھلی ميّت کا نشان باقی نہ رھا ھو يا قبر پھلے ھی کھودی جا چکی ھو ،تو دفن کرنے ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ۶٣٠ميّت سے جدا ھو نے والی چيز اگر اس کے بدن کا حصّہ ھو تو ضروری ھے کہ
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ ميّت
ميّت کے ساته دفن ھو اور اگر بال ،ناخن اور دانت ھو ں تو
ِ
کے ساته دفن ھو ں اور جو ناخن اور دانت انسان کی زندگی ميں ھی اس سے جدا ھو جائيں انھيں دفن کرنا
مستحب ھے۔
مسئلہ  ۶٣١اگر کوئی شخص کنويں ميں مرجائے اور اسے باھر نکا لنا ممکن نہ ھو تو
ضروری ھے کہ کنويں کا منہ بند کر کے اس کنويں کو ھی اس کی قبر قرار ديں۔
مسئلہ  ۶٣٢اگر بچہ ماں کے پيٹ ميں مرجائے اور اس کا پيٹ ميں رھنا ماں کی زندگی کے
لئے خطرناک ھو تو ضروری ھے کہ اسے ٓاسان ترين طريقے سے باھر نکا ليں اور اگر اسے ٹکﮍے
ٹکﮍے کرنے پر مجبور ھو ں تو ايسا کرنے ميں بھی کوئی حرج نھيں۔ھاں ،يہ ضروری ھے کہ اگر اس
اھل فن عورت کے
اھل فن ھو تو وه بچے کو باھر نکا لے اور اگر يہ ممکن نہ ھو تو کسی ِ
عورت کا شوھر ِ
اھل فن ھو اور اگر يہ بھی ممکن نہ
ذريعے نکا ليں اور اگر يہ ممکن نہ ھو تو ايسا محرم مرد نکا لے جو ِ
اھل فن ھو بچے کو باھر نکا لے اور اگر ايسا شخص بھی موجود نہ ھو تو پھر جو
ھو تو نامحرم مرد جو ِ
اھل فن نہ ھو ،بتائی گئی ترتيب کا خيا ل رکھتے ھو ئے بچے کو باھر نکا ل سکتا ھے۔
ِ
مسئلہ  ۶٣٣اگر ماں مرجائے اور بچہ اس کے پيٹ ميں زنده ھو ،تو چاھے اس بچے کے زنده
رھنے کی اميد نہ ھو تب بھی ضروری ھے کہ ان اشخاص کے ذريعے جن کا ذکر سابقہ مسئلے ميں ھو
چکا ھے ،ترتيب کا لحاظ رکھتے ھو ئے اس کے پيٹ کی اس جگہ کو چاک کريں جو بچے کی سالمتی کے
لئے بہتر ھو اور بچے کو باھر نکا ليں اور ميت کو غسل دينے کے لئے اس جگہ کو دوباره ٹانکے لگا ديں۔
۶٨
دفن کے مستحبات
مسئلہ  ۶٣۴مستحب ھے کہ قبر کو ايک متو سط انسان کے قد کے لگ بھگ کھوديں اور ميّت
کو نزديکی ترين قبرستان ميں دفن کريں ،مگر يہ کہ دور واال قبرستان کسی وجہ سے بہتر ھو مثالً وھاں
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نيک لوگ دفن کئے گئے ھو ں يا لوگ وھاں اھل قبور پر فاتحہ پﮍھنے زيا ده جاتے ھو ں۔
يہ بھی مستحب ھے کہ جنازه کو قبر سے چند گز دور زمين پر رکه ديں اور تين دفعہ ميں تھوڑا
تھوڑا کر کے قبر کے نزديک لے جائيں اور ھر مرتبہ زمين پر رکھيں اور پھر اٹھاليں اور چوتھی مرتبہ
قبر ميں اتار ديں اور اگر ميّت مرد ھو تو تيسری دفعہ زمين پر اس طرح رکھيں کہ اس کا سر قبر کی نچلی
طرف ھو اور چوتھی دفعہ سر کی طرف سے قبر ميں داخل کريں۔ اور اگر ميّت عورت ھو تو تيسری دفعہ
اسے قبر کے قبلے کی طرف رکھيں اور پھلو کی طرف سے قبر ميں اتار ديں اور قبر ميں اتارتے وقت
ايک کپﮍا قبر کے اُوپر تان ليں۔
يہ بھی مستحب ھے کہ جنازه ٓارام کے ساته تابوت سے نکا ليں اور قبر ميں داخل کريں۔ اسی طرح
وه دعائيں جنھيں پﮍھنے کے لئے کھا گيا ھے دفن کرنے سے پھلے اور دفن کرتے وقت پﮍھيں۔ ميّت کو
قبر ميں رکھنے کے بعد اس کے کفن کی گرھيں کھول ديں ،اس کا رخسار زمين پر رکه ديں ،اس کے سر
کے نيچے مٹی کا تکيہ بنا ديں ،اس کی پيٹه کے نيچے کچی اينٹيں يا ڈھيلے رکه ديں تا کہ ميّت چت نہ ھو
جائے اور اس سے پھلے کہ قبر بند کريں ،کوئی ايک شخص اپنا دايا ں ھاته ميّت کے دائيں کندھے پر
مارے ،بايا ں ھاته زور سے ميّت کے بائيں کندھے پر رکھے ،منہ اس کے کا ن کے قريب لے جائے ،اسے
زور سے حرکت دے اور تين دفعہ کھے:
ِٕا ْس َم ْع ِٕا ْفھَ ْم يَا فالن ابن فالن
اور فالن ابن فالن کی جگہ ميّت اور اس کے باپ کا نام لے ،مثالً اگر اس کا اپنا نام محمد اور اس
کے باپ کا نام علی ھو تو تين دفعہ کھے:
ِٕا ْس َم ْع ِٕا ْفھَ ْم يَا ُم َح ﱠم َد ْبنَ َعلِ ﱟی
اس کے بعد کھے:
ٰ
ٰ
ﱠ
ّ
ْ
ک لَہ َو ا َّٔن◌َ ُم َح ﱠمداً
ﱠ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ٔ
َ
ْ
یْ
ْ
حْ
ْ
ي
ذ
ال
د
ھ
ع
َر َ
ھَلْ ا َٔن ْ◌تَ َعلَی الَ َ ِ ِ فا َرقتنَا َعلي ِہ ِمن شہَا َد ِة ا َن◌ ال اِلہَ اِال ﷲُ َو دَه ال ش ِ
ی ّٰ
صيﱢ ْينَ
صل ﱠ
َ
ﷲُ َعلَ ْي ِہ َو ٓالِہ َو َسلﱠ َم َع ْبدُه َو َرسُوْ لُہ َو َسيﱢ ُد النﱠ ِبيﱢ ْينَ َو خَاتَ ُم ْال ُمرْ َسلِ ْينَ َو اَ ﱠن َعلِيا ًّ اَ ِم ْي ُر ْال ُموْ ِمنِ ْينَ َو َسيﱢ ُد ْال َو ِ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ی بَنَ ال ُح َسي ِْن و ُم َح ﱠم َد ْبنَ َعلِ ﱟی ﱠو َج ْعفَ َر ْبنَ
ض ﷲُ طا َعتَہ َعلی ال َعال ِم ْينَ َوا ﱠن ال َح َسنَ َو ال ُح َس ْينَ َو َعلِ ﱠ
َو اِ َما ٌم افتَ َر َ
ی ْبنَ ُم َح ﱠم ٍد و ْﱠال َح َسنَ ْبنَ َع ِل ﱟی و ْﱠالقَا ِئ َم ْال ُح ﱠجةَ
َ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ْ
ل
ع
و
ی
ل
ع
ب
د
م
ح
م
و
ی
س
م
ب
ی
ل
ع
و
ر
ف
ع
ج
ب
ی
ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ُموْ َس نَ َ ٍ ﱠ َ ِ ﱠ نَ ُ وْ
َ ُ َ ﱠ َ نَ َ ِ ﱟ ﱠ َ ِ ﱠ
ی صلَو ُ ٰ
ٰ
ْ
ْ
ّ
ب ْ◌ َرا ٌر يَا فالن بن فالن
ک اَئِ ﱠمةُ ھُد ً
ی ا َٔ
ق اَجْ َم ِع ْينَ َواَئِ ﱠمتُ َ
ات ّ ِ
ﷲ َعلَ ْي ِھ ْم اَئِ ﱠمةُ ْال ُموْ ِمنِ ْينَ َو ُح َج ُج ِ
ْال َم ْھ ِد ﱠ َ َ
ﷲ َعلَی الخَل ِ
اور فالن ابن فالن کی جگہ ميّت اور اس کے باپ کا نام لے اور اس کے بعد کھے:
ٰ
ﱠ
ْ
ک َو
ي
ب
ن
َن
ع
ک َو
ﱢ
ک َو تَ َع ٰ
ِ َ
ک ع َْن َربﱢ َ
الی َو َسئَالَ َ
ار َ
اِ َذا اَتَا َ
ﷲ تَبَ َ
ان َرسُوْ لَي ِْن ِم ْن ِع ْن ِد ّ ِ
ان ْال ُمقَ ﱠربَ ِ
ک ْال َملَ َک ِ
ٰ
ّ
ک فَالَ تَخ ْ
َف َوالَ تَحْ زَ ْن َو قُلْ فِی َج َوابِ ِھ َما َﷲُ َربﱢی َو ُم َح ﱠم ٌد
ک َو ع َْن اَئِ ﱠمتِ َ
ک َو ع َْن قِ ْبلَتِ َ
ک َو ع َْن ِکتَابِ َ
ع َْن ِد ْينِ َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
صلﱠی ٰ ّ
ُ
ُ
ْ
ٓ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
آنُ
ْنُ
ب
اال ْسال ُم ِد ْينِ ْی َوالقرْ ِکتَابِ ْی َوالک ْعبَة قِ ْبلتِ ْی َو ا ِم ْيرُال ُموْ ِمنِ ْينَ َعلِ ﱡی ب ابِ ْی طالِ ٍ
َ
ﷲُ َعل ْي ِہ َوالِہ َو َسل َم نَبِي ْﱢی َو ِ
َبی اِ َما ِم ْی َو ْال ُح َسيْنُ بْنُ َعلِ ﱟی ال ﱠش ِہ ْي ُد ِبکَرْ بَالَ اِ َما ِم ْی َو َع ِل ﱞی َزيْنُ ْال َعا ِب ِد ْينَ اِ َما ِم ْی َو
اِ َما ِم ْی َو ْال َح َسنُ بْنُ َعلِ ﱟی ْال ُمجْ ت ٰ
ُم َح ﱠم ٌد ْالبَاقِ ُر اِ َما ِم ْی َو َج ْعفَ ٌر الصﱠا ِد ُ
ضا اِ َما ِم ْی َو ُم َح ﱠم ٌد ْال َج َوا ُد اِ َما ِم ْی
اظ ُم اِ َما ِم ْی َو َعلِ ﱞی ال ﱢر َ
ق اِ َما ِم ْی َو ُموْ َسی ْال َک ِ
ٰ
ات ّ
صلَ َو ُ
ﷲِ َعلَ ْي ِھ ْم اَئِ ﱠمتِ ْی َو َسا َدتِ ْی
َو َعلِ ﱞی ْالھَا ِدیْ اِ َما ِم ْی َو ْال َح َسنُ ْال َع ْس َک ِریْ اِ َما ِم ْی َو ْال ُح ﱠجةُ ْال ُم ْنتَظَ ُر اِ َما ِم ْی ٰھ ُؤالَ ِء َ
ت◌َ َو ٰ ّ
ت◌َ بَ ﱠر ُء فِی ال ﱡد ْنيَا َوا ٓ
لی َو ِم ْن اَ ْعدَائِ ِھ ْم ا َٔ
َو قَا َدتِ ْی َو ُشفَ َعائِ ْی ِب ِھ ْم ا َٔ
ال ِخ َر ِة ثُ ﱠم ا ْعلَ ْم يَا فالن بن فالن
اور فالن ابن فالن کی جگہ ميّت اور اس کے باپ کا نام ليناور اس کے بعد کھے:
اَ ﱠن ٰ ّ
صلﱠی ٰ ّ
ﱠ
ب ِ◌یْ
ل
ع
ن
ی ْبنَ ا َٔ
ک َو تَ َع ٰ
ﷲُ َعلَ ْي ِہ َو ٓا ِلہ َو َسلﱠ َم ِن ْع َم ال ﱠرسُوْ ُل َواَ َ ِ ﱠ
الی ِن ْع َم الرﱠبﱡ َواَ ﱠن ُم َح ﱠمداً َ
ﷲَ تَبَا َر َ
ی ّٰ
ﷲُ َعلَ ْي ِہ َو ٓالِہ َو َسلﱠ َم َح ﱞ
ق ﱠو
طَالِ ٍ
اال ْث ٰنی َع َش َر نِ ْع َم ْاال َٔ
صل ﱠ
ئ ِ◌ ﱠمةُ َو اَ ﱠن َما َجا َء ِبہ ُم َح ﱠم ٌد َ
ب ﱠو اَوْ الَ َدهُ ْال َم ْعصُوْ ِم ْينَ ْاالَئِ ﱠمةَ ْ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ﱡ
َ
َ
ق ﱠو الصﱢ َراط َح ﱞ
اَ ﱠن ْال َموْ تَ َح ﱞ
ق ﱠو ال ِم ْي َزانَ َح ﱞ
ق ﱠو النشوْ َر َح ﱞ
ق ﱠو البَعْث َح ﱞ
ق ﱠو ُسؤَا َل ُمن َک ٍر ﱠو نَ ِکي ٍْر فِی القب ِْر َح ﱞ
ق ﱠو
ٰ
ْب فِ ْيھَا َو اَ ﱠن ّ
ﷲَ يَ ْب َع ُ
ق َوالنﱠا َر َح ﱞ
ق ﱠو اَ ﱠن ْال َجنﱠةَ َح ﱞ
ب َح ﱞ
ث َم ْن ِفی ْالقُبُوْ ِر
ق ﱠو اَ ﱠن السﱠا َعةَ آ ِتيَةٌ الﱠ َري َ
تَطَايُ َر ْال ُکتُ ِ
پھر کھے:
ف◌َ ِھ ْمتَ يَا فالن
ا َٔ
اور فالن کی جگہ ميّت کا نام لے اور اس کے بعد کھے:
۶٩
اط ﱡم ْستَقِي ٍْم َعرﱠفَ ٰ ّ
ک ّٰ
ک ّٰ
ک فِی ُم ْستَقَرﱟ
ﷲ ُ اِ ٰ
ص َر ٍ
ک َو بَ ْينَ ا َٔو ْ◌لِيَائِ َ
ﷲُ بَ ْينَ َ
ت َو ھَدَا َ
ثَبﱠتَ َ
لی ِ
ﷲُ ِب ْالقَوْ ِل الثﱠا ِب ِ
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ﱢم ْن ﱠر َح ْم ِتہ
اس کے بعد کھے:
ٰ
ٰ
ّ
ْ
ْ
ً
ﱠ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ک
ک بُرْ ھَانا اللہُ ﱠم َعف َو َ
ک َو لقہ ِمن َ
ض ع َْن َجنبَ ْي ِہ َواصْ َع ْد بِرُوْ ِحہ اِل ْي َ
ک َعف َو َ
اف ْاالَرْ َ
اَللّہُ ﱠم َج ِ
مسئلہ  ۶٣۵مستحب ھے کہ جو شخص ميّت کو قبر ميں اُتارے وه با طھارت ،برھنہ سر اور
ننگے پاؤں ھو ،ميّت کی پائنتی کی طرف سے قبر سے باھر نکلياور مستحب ھے کہ قبر سے باھر ٓانے کے
بعد کھے:
اجعُوْ نَ َو ْال َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ َربّ ْال َعالَ ِم ْينَ اَ ٰللّہُ ﱠم ارْ فَ ْع َد َر َجتَہ فِی اَ ْع ٰلی ِعلﱢيﱢ ْينَ َو ْ
اِنﱠا ِ ٰ ّ ِ َو اِنﱠ
َ
اخلُ ْ
ْ
َلی َعقِ ِبہ
ر
ہ
ي
ل
ا
ا
فع ٰ
َ
ِ
ِ
ِ
ک نَحْ ت َِسبُہ( يَا َربﱠ ْال َعالَ ِم ْينَ
فِی ْالغَابِ ِر ْينَ ) َو ِع ْن َد َ
اور مستحب ھے کہ ميّت کے عزيز و اقرباء کے عالوه جو لوگ موجود ھو ں وه ھاته کی پشت
سے قبر پر مٹی ڈاليں۔يہ بھی مستحب ھے کہ اگر ميّت عورت ھو تو اس کا محرم اسے قبر ميں اُتارے اور
اگر کوئی محرم نہ ھو تو اس کے عزيز و اقرباء اسے قبر ميں اُتاريں۔
مسئلہ  ۶٣۶مستحب ھے کہ قبر مربع يا مربع مستطيل بنائی جائے ،اسے زمين سے تقريبا ً چار
انگليوں کے برابر اٹھايا جائے اور اس پر کوئی نشانی رکھی جائے تاکہ پھنچاننے ميں غلطی نہ ھو ۔ قبر پر
پانی چھﮍکا جائے اور پانی چھﮍکنے کے بعد جو لوگ موجود ھو ں وه اپنے ھاته قبر پر رکھيں ،انگلياں
کھول کر قبر کی مٹی ميں گاڑيں اور سات دفعہ سوره مبارکہ انا انزلناه پﮍھيں ،ميّت کے لئے طلب مغفرت
کريں اور وارد شده دعائيں پﮍھيں ،مثال کے طور پر يہ دعا:
ٰ
ْ
ْ
ْ
ﱢ
َ
ص ﱢع ْد( رُوْ َحہ اِ ٰ
اح ال ُموْ ِمنِ ْينَ فِی ِعليﱢ ْينَ َوال ِحقہُ بِالصﱠالِ ِح ْينَ
ض ع َْن َج ْنبَ ْي ِہ َواصْ َع ْد ) َ
اف ْاالَرْ َ
اَللّھُ ﱠم َج ِ
لی اَرْ َو ِ
مسئلہ  ۶٣٧مستحب ھے کہ تشييع جنازه کے لئے ٓائے ھو ئے لوگوں کے چلے جانے کے بعد
ميّت کا ولی يا وه شخص جسے ولی اجازت دے ميّت کو ان دعاؤں کی تلقين کرے جو بتائی گئی ھيں۔
مسئلہ  ۶٣٨مستحب ھے کہ دفن کے بعد ميّت کے پسماندگان کو پر سہ ديا جائے ،ليکن اگر اتنی
مدت گذر چکی ھو کہ پر سہ دينے سے ان کا دکه تازه ھو جائے تو پر سہ نہ دينا بہتر ھے۔ يہ بھی مستحب
ھے کہ ميّت کے اھل خانہ کے لئے تين دن تک کھانا بھيجا جائے اور ان کے پاس بيٹه کر کھانا کھانا مکروه ھے۔
مسئلہ  ۶٣٩مستحب ھے کہ انسان عزيز و اقرباء کی موت پر خصوصا ً بيٹے کی موت پر صبر
ٰ
اجعُوْ نَ (( پﮍھے ،ميّت کے لئے قر ٓان کی تالوت
کرے ،جب بھی ميّت کو ياد کرے ))اِنﱠا ِ ّ ِ َو اِنﱠا اِلَيہ َر ِ
کرے ،قبر کو پختہ بنائے تا کہ جلدی خراب نہ ھو اور ماں باپ کی قبر پر خداوند متعال سے حاجات طلب
کرے۔
مسئلہ  ۶۴٠کسی کی موت پر انسان کے لئے اپنے چھرے و بدن کو زخمی کرنا يا اپنے آپ کو
نقصان پھنچانا ،جب کہ اس کی وجہ سے قابل ذکر نقصان پھنچ رھا ھو ،جائز نھيں ھے۔ اگر چہ ضرر نہ
بھی ھو تو احتياط واجب کی بنا پر ترک کرے۔
مسئلہ  ۶۴١احتياط واجب کی بنا پر باپ اور بھائی کے عالوه کسی اور کی موت پر گريبان چاک
کرنا جائز نھيں ھے ليکن باپ اور بھائی کی مصيبت ميں ايسا کرنے ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ۶۴٢اگر عورت ميّت کے سوگ ميں اپنا چھره زخمی کر کے خون ٓالود کرلے يا بال
نوچے تو احتياط مستحب کی بنا پر ايک غالم ٓازاد کرے يا دس فقيروں کو کھانا کھالئے يا انھيں کپﮍے
پھنائے۔ اسی طرح اگر مرد اپنی بيوی يا فرزند کی موت پر اپنا گريبان چاک کرے يا لباس پھاڑے تو اس
کے لئے بھی يھی حکم ھے۔
ٓ
مسئلہ  ۶۴٣احتياط مستحب يہ ھے کہ ميّت پر روتے وقت اواز زيا ده بلند نہ کی جائے۔
نماز وحشت
ِ
نماز
رکعت
دو
لئے
کے
اس
کو
رات
پھلی
بعد
کے
دفن
کے
ّت
ي
م
کہ
ھے
مستحب
۶۴۴
مسئلہ
ِ
وحشت پﮍھی جائے۔ اس کے پﮍھنے کا طريقہ يہ ھے کہ پھلی رکعت ميں سوره حمد کے بعد ايک دفعہ ٓايت
الکرسی اور دوسری رکعت ميں سوره حمد کے بعد دس دفعہ سوره انا انزلناه پﮍھا جائے اور نماز کے سالم
کے بعد کھا جائے:
ٰ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
لی قب ِْر فالن
ص ﱢل ع ٰ
آل ُم َح ﱠم ٍد ﱠو اب َعث ث َوابَھَا اِ ٰ
اَللّہُ ﱠم َ
َلی ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ِ
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٧٠
اور لفظ فالن کی بجائے ميّت کا نام ليا جائے۔
نماز وحشت پﮍھی جاسکتی ھے،
وقت
بھی
کسی
کو
مسئلہ  ۶۴۵ميّت کے دفن کے بعد پھلی رات
ِ
ليکن بہتر يہ ھے کہ اوّل شب ميں نماز عشا کے بعد پﮍھی جائے۔
مسئلہ  ۶۴۶اگرميّت کو کسی دور کے شھر لے جانا ھو يا کسی اور وجہ سے اس کے دفن ميں
نماز وحشت کو دفن کی پھلی رات تک ملتو ی کرنا ضروری ھے۔
تاخير ھو جائے تو
ِ
نبش قبر
ِ
مسئلہ  ۶۴٧کسی مسلمان کی قبر نبش کرنا ،يعنی اس کی قبر کو کھولنا ،خواه وه بچہ يا ديوانہ
ھی کيوں نہ ھو حرام ھے۔ ھاں ،اگر اس کا بدن ختم ھو چکا ھو اور ہڈيا ں مٹی بن چکی ھو ں تو پھر کوئی
حرج نھيں۔
مسئلہ  ۶۴٨امام زادگان ،شھدا ،علما اور اس کے عالوه ھر اس مقام پر جھاں قبر کھولنا
بےحرمتی کا باعث ھو ،حرام ھے ،خواه انھيں فوت ھو ئے سالھاسال گزرچکے ھو ں۔
مسئلہ  ۶۴٩چند صورتو ں ميں قبر کا کھولنا حرام نھيں ھے:
 (١ميّت کو غصبی زمين ميندفن کيا گيا ھو اور زمين کا مالک اس کے وھاں رھنے پر راضی
نہ ھو ۔
 (٢کفن يا کوئی اور چيز جوميّت کے ساته دفن کی گئی ھو غصبی ھو اور اس کا مالک اس بات
پر رضامند نہ ھو کہ وه قبر ميں رھے۔
اور اسی طرح اگر خود ميّت کے مال ميں سے کوئی چيز جو اس کے ورثاء کو ملی ھو اس کے
ساته دفن ھو گئی ھو اور وارث اس بات پر راضی نہ ھو ں کہ وه چيز قبر ميں رھے تو اس کے لئے بھی
يھی حکم ھے ،مگر يہ کہ اس چيز کی قيمت کم ھو تو اس صورت ميں قبر کا کھولنا محل اشکا ل ھے۔
 (٣قبر کا کھولنا ميّت کی بے حرمتی کا سبب نہ ھو ،جب کہ ميّت کو بغير غسل کے يا کفن
پھنائے بغير دفن کيا گيا ھو يا معلوم ھو جائے کہ ميّت کا غسل باطل تھا يا اسے شرعی احکام کے مطابق
کفن نھيں ديا گيا تھا يا قبر ميں قبلہ رخ نھيں لٹايا گيا تھا۔
 (۴ايسا حق ثابت کرنے کے لئے ميت کا بدن ديکھنا چاھيں جوميت کے احترام سے زيا ده اھم ھو۔
 (۵ميّت کو ايسی جگہ دفن کيا گيا ھو جھاں اس کی بے حرمتی ھو تی ھو مثالً اسے کا فروں
کے قبرستان ميں يا ايسی جگہ دفن کيا گيا ھو جھاں غالظت اور کوڑا کرکٹ پھينکا جاتا ھو ۔
 (۶کسی ايسے شرعی مقصد کے لئے قبر کھولی جائے جس کی اھميت قبر کھولنے سے زيا ده
ھو ،مثالً زنده بچے کو ايسی حاملہ عورت کے پيٹ سے نکا لنا مطلوب ھو جسے دفن کر ديا گيا ھو ۔
 (٧اس بات کا خوف ھو کہ ميّت کو درنده چير پھاڑ ڈالے گا يا سيالب اسے بھالے جائے گا يا
اسے دشمن نکا ل لے گا۔
 (٨ميّت کے بدن کا کوئی ايسا حصہ دفن کرنا چاھيں جو اس کے ساته دفن نہ ھو سکا ھو ،ليکن
احتياط واجب يہ ھے کہ بدن کے اس حصّے کو قبر ميں اس طرح رکھيں کہ ميّت کا بدن نظر نہ ٓائے۔
ِ

توضيح المسائل

مستحب غسل
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مسئلہ  ۶۵٠اسالم کی مقدس شريعت ميں بہت سے غسل مستحب ھيں جن مينسے کچه يہ ھيں:
غسل جمعہ :اس کا وقت صبح کی اذان کے بعد سے ظھر تک ھے اور بہتر يہ ھے کہ ظھر
(١
ِ
کے قريب بجااليا جائے اور اگر کوئی شخص ظھر تک انجام نہ دے تو بہتر ھے کہ ادا و قضا کی نيت کئے
بغير غروب ٓافتاب تک بجاالئے اور اگر جمعہ کے دن غسل نہ کرے تو مستحب ھے کہ ہفتے کے دن صبح
سے غروب ٓافتاب تک اس کی قضا بجاالئے اور جو شخص جانتا ھو کہ اسے جمعہ کے دن پانی ميسر نہ
ھو گا تو وه رجاء جمعرات کے دن غسل انجام دے سکتا ھے۔
مستحب ھے کہ انسان غسل جمعہ کرتے وقت يہ دعا پﮍھے:
ٰ
اَ ْشھَ ُد اَ ْن الﱠ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
ّ
ُ
آل ُم َح ﱠم ٍد
ص ﱢل ع ٰ
َر ْي َ
ک لَہ َواَ ﱠن ُم َح ﱠمداً َع ْبدُه َو َرسُوْ لہ ،اَللہُ ﱠم َ
َلی ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ِ
ﷲُ َوحْ دَه الَ ش ِ
ﱠواجْ َع ْلنِ ْی ِمنَ التﱠوﱠا بِ ْينَ َواجْ َع ْلنِ ْی ِمنَ ْال ُمتَطَھ ِﱢر ْينَ
٧١
 (٢ماه رمضان کی پھلی ،سترھو يں ،انيسويں ،اکيسويں ،تيئيسويں اور چوبيسويں رات کا غسل۔
 (٣عيدالفطر اور عيد قربان کے دن کا غسل۔ ان کا وقت صبح کی اذان سے غروب ٓافتاب تک
ھے ،اگر چہ احوط يہ ھے کہ ظھر سے غروب کے وقت تک رجاء کی نيت سے بجاالئے اور بہتر يہ ھے
کہ نماز عيد سے پھلے کيا جائے۔
احتياط واجب يہ ھے کہ
 (۴عيدالفطر کی رات کا غسل ۔ اس کا وقت غروب کے بعد ھے اور
ِ
اذان صبح تک رجاء کی نيت سے بجا الئے۔
رات کی باقی مدت ميں ِ
 (۵ماه ذی الحجہ کے آٹھويں اور نويں دن کا غسل اور احوط يہ ھے کہ نويں دن کا غسل زوال
کے وقت کيا جائے۔
ً
ٓ
 (۶اس شخص کا غسل جس نے سورج گرھن کے وقت عمدا نماز ايا ت نہ پﮍھی ھو جب کہ
سورج کو مکمل گرھن لگا ھو۔
 (٧اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ايسی ميّت سے مس کيا ھو جسے
غسل ديا جاچکا ھو ۔
 (٨احرام کا غسل۔
 (٩حرم خدا ميں داخل ھو نے کا غسل۔
 ( ١٠مکہ مکرمہ ميں داخل ھو نے کا غسل۔
 ( ١١خانہ کعبہ کی زيا رت کا غسل۔
 ( ١٢کعبہ ميں داخل ھو نے کا غسل۔
( ١٣نحر ،ذبح اور حلق )بال مونڈنے( کے لئے غسل۔
( ١۴مدينہ منوره ميں داخل ھو نے کا غسل۔
حرم پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم ميں داخل ھو نے کا غسل)اور اس کی حدود ،عائراور
ِ ( ١۵
وعيرنامی دو پھاڑيوں کے درميان ھے(۔
 ( ١۶پيغمبر اکرم)ص( کی قبر مطھر سے وداع کا غسل۔
( ١٧دشمن کے ساته مباھلہ کرنے کا غسل۔
( ١٨نوزائده بچے کو غسل دينا۔
 ( ١٩استخاره کرنے کا غسل۔
( ٢٠طلب باران کا غسل۔
 ( ٢١مکمل سورج گرھن کے وقت کا غسل۔
( ٢٢حضرت سيدالشھداء عليہ السالم کی نزديک سے زيا رت کا غسل۔
( ٢٣فسق اور کفر سے تو بہ کا غسل۔
مسئلہ  ۶۵١فقھاء نے مستحب غسلوں کے باب ميں بہت سے غسلوں کو ذکر فرمايا ھے جن ميں
سے چند يہ ھيں:
 (١رمضان المبارک کی تمام طاق راتو ں کا غسل اور اس کی ٓاخری دھائی کی تمام راتو ں کا
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غسل اور اس کی تيئيسويں رات کے ٓاخری حصّے ميں دوسرا غسل۔
 (٢ماه ذی الحجہ کے چوبيسويں دن کا غسل۔
 (٣عيد نوروز کے دن ،پندرھو يں شعبان ،نويں اور سترھو يں ربيع االوّل اور ذی القعده کے
پچيسويں دن کا غسل۔
 (۴اس عورت کا غسل جس نے اپنے شوھر کے عالوه کسی اور کے لئے خوشبو استعمال کی
ھو ۔
 (۵اس شخص کا غسل جو مستی کی حالت ميں سوگيا ھو ۔
 (۶اس شخص کا غسل جو کسی سولی چﮍھے ھو ئے انسان کو ديکھنے گيا ھو اور اسے ديکھا
بھی ھو ،ليکن اگر اتفاقا ً يا مجبوری کی حالت ميں نظر کی ھو يا مثال کے طور پر گواھی دينے گيا ھو تو
غسل مستحب نھيں ھے۔
 (٧مسجد نبوی صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم ميں داخل ھو نے کا غسل
٧٢
 (٨دور يا نزديک سے معصومين عليھم السالم کی زيا رت کے لئے غسل۔
 (٩عيد غدير کے دن کا غسل۔
ليکن احوط يہ ھے کہ يہ تمام غسل رجاء کی نيت سے بجاالئے جائيں۔
مسئلہ  ۶۵٢ان مستحب غسلوں کے ساته جن کا ذکر مسئلہ ”  “ ۶۵٠مينکيا گيا ھے انسان ايسے
کا م جن کے لئے وضو ضروری ھے مثالً نماز ،انجام دے سکتا ھے ليکن جو غسل رجاء کی نيت سے
کئے جائيں وه وضو کی جگہ کافی نھيں ھيں۔
مسئلہ  ۶۵٣اگر کسی شخص کے ذمے کئی مستحب غسل ھو ں اور وه سب کی نيت کر کے ايک
غسل کرلے تو کافی ھے۔
تيمم
سات صورتو ں ميں وضواورغسل کے بجائے تيمم کرناضروری ھے:
تيمم کی پھلی صورت
 (١يہ کہ وضويا غسل کے لئے ضروری مقدارميں پانی مھيا کرناممکن نہ ھو۔
مسئلہ  ۶۵۴اگر انسان ٓابادی ميں ھو تو ضروری ھے کہ وضواورغسل کا پانی مھيا کرنے کے
لئے اتنی جستجوکرے کہ اس کے ملنے سے نااميد ھو جائے اوراگر بيا بان ميں ھو تو ناھموار زمين ميں پر
انے زمانے ميں کمان سے پھينکے جانے والے ايک تير کی پروازکے برابراور ھموار زمين ميں
احتياط واجب کی بنا پر يہ
دوبارپھينکے جانے والے تيرکے فاصلے کے برابر جستجو کرے اور
ِ
جستجودائرے کی شکل ميں ھو جس کا مرکز پانی ڈھونڈنے کی ابتدائی جگہ اور درميا نی فاصلہ تيرکی پر
واز کے برابرھو ۔
مسئلہ  ۶۵۵اگر چاراطراف ميں سے بعض ھمواراوربعض ناھموارھو ں تو ضرورری ھے کہ
جوطرف ھموارھو اس ميں دوتيروں کی پر واز کے برابراورجوطرف ناھموارھو اس ميں ايک تيرکی پر
واز کے برابرمذکوره باالمسئلے ميں بتائے گئے طريقے کے مطابق جستجوکرے۔
مسئلہ  ۶۵۶جس طرف پانی کے نہ ھو نے کا يقين يا شرعی گواھی موجود ھو اس طرف تالش
کرناضروری نھيں۔
مسئلہ  ۶۵٧اگر کسی شخص کی نماز کا وقت تنگ نہ ھو اورپانی مھيا کرنے کے لئے اس کے
پاس وقت ھو ،اگر يقين يا شرعی گواھی ھو کہ جس فاصلے تک پانی تالش کرناضروری ھے اس سے
دورپانی موجود ھے تو ضروری ھے کہ پانی حاصل کرنے کے لئے وھاں جائے ،بشرطيکہ وھاں
جانامشقت وضررکا باعث نہ ھو اوراگر پانی موجودھو نے کا گمان ھو ،خواه اس کا گمان قوی ھی کيوننہ
ھو جب تک اطمينان حاصل نہ ھو ،جاناضروری نھيں ھے ،ليکن احوط ھے۔
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

مسئلہ  ۶۵٨ضروری نھيں کہ انسان خودپانی کی تالش ميں جائے بلکہ کسی اورايسے شخص
کوبھيج سکتاھے جس کے کھنے پر اسے اطمينان ھو ۔ اسی طرح کسی ايسے شخص کو بھی بھيج سکتا
ھے جو ثقہ ھو اور اس کے قول کے بر خالف بات کا گمان نہ ھو ،چاھے اس کے بتانے سے اطمينان بھی
حاصل نہ ھو ۔ ان دونوں صورتو ں ميں ايک شخص کا چند اشخاص کی طرف سے جاناکافی ھے۔
مسئلہ  ۶۵٩اگر اس بات کا احتمال ھو کہ اس کے سامان سفر ميں يا پﮍاو ڈالنے کی جگہ پر يا
قافلے ميں پانی موجود ھے تو ضروری ھے کہ اس قدر جستجوکرے کے اسے پانی نہ ھو نے کا يقين يا
اطمينان ھو جائے يا اس کے حصول سے نااميد ھو جائے۔
مسئلہ  ۶۶٠اگرشخص نماز کے وقت سے پھلے ،تالش کرنے کے باوجود پانی حاصل نہ
کرپائے اورنماز کے وقت تک وھيں رھے ،چنانچہ اسے احتما ل ھو کہ اس جگہ پانی مل جائے گا تو
احتياط واجب يہ ھے کہ نماز کے وقت سے پھلے کی جستجوپر اکتفانہ کرے ،سوائے اس کے کہ وقت نماز
ِ
داخل ھو نے سے کچه پھلے اول وقت کی فضيلت کو پانے کے لئے جستجو کی ھو ۔
مسئلہ  ۶۶١اگر نماز کا وقت داخل ھو نے کے بعدجستجوکے باوجود پانی حاصل نہ کرپائے
اوربعدوالی نماز کے وقت تک اسی جگہ رھے ،چنانچہ اگر احتما ل دے کہ اب وھاں پانی مل جائے گا تو
احتياط واجب يہ ھے کہ دوباره پانی کی تالش ميں جائے۔
ِ
٧٣
مسئلہ  ۶۶٢اگر کسی شخص کے پاس نماز کے لئے وقت تنگ ھو يا اسے چور ،ڈاکويا درندے
سے جان يا اس کی حيثيت کے مطابق خاطر خواه مال کا خوف ھو يا پانی کی تالش اتنی کٹھن ھو کہ اس
کی سختی کوبرداشت کرنا حرج کا باعث ھو تو جستجو ضروری نھيں۔
مسئلہ  ۶۶٣اگر کوئی شخص پانی تالش نہ کرے يھاں تک کہ نماز کا وقت تنگ ھو جائے تو
اگر چہ وه گنھگار ھے ،ليکن تيمم کے ساته اس کی نماز صحيح ھے ،چاھے بعد ميں معلوم ھو جائے کہ
اگر پانی تالش کرتاتو مل جاتا اوراحتياط مستحب يہ ھے کہ نماز کی قضا بھی بجاالئے۔
مسئلہ  ۶۶۴جس شخص کو يقين ھو کہ پانی نھيں ملے گا ،چنانچہ پانی کی تالش ميں نہ جائے
اور تيمم کرکے نماز پﮍه لے اوربعد ميں معلوم ھو کہ اگر پانی تالش کرتاتو پانی مل جاتا ،اگر وقت باقی ھو
تو وضوکرکے دوباره نماز پﮍھناضروری ھے۔
مسئلہ  ۶۶۵اگر کسی شخص کوپانی تالش کرنے پر نہ ملے اورتيمم کے ساته نماز پﮍه لے
اورنماز پﮍھنے کے بعدمعلوم ھو کہ جھاں اس نے پانی تالش کيا تھا وھاں پانی موجود تھا ،تو اگر وقت باقی
ھو تو ضروری ھے کہ وضوکرکے دوباره نماز پﮍھے ورنہ اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ۶۶۶جس شخص کو يقين ھو کہ نماز کا وقت تنگ ھے اگر وه پانی تالش کئے بغير تيمم
کے ساته نماز پﮍه لے اور نماز پﮍھنے کے بعد اور وقت گزرنے سے پھلے اسے پتہ چلے کہ پانی تالش
کرنے کے لئے اس کے پاس وقت تھا تو ضروری ھے کہ دوباره نماز پﮍھے اور اگر وقت گزرنے کے بعد
معلوم ھو تو قضا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ۶۶٧اگر نماز کا وقت داخل ھو نے کے بعد کسی شخص کا وضو باقی ھو اور جانتا ھو
يا شرعی دليل مثالً اطمينان وغيره ھو کہ اگر اس نے اپناوضوباطل کرديا تو دوباره وضو کرنے کے لئے
پانی نھيں ملے گا يا وضو نھيں کر پائے گا تو اس صورت ميں اگر وه اپنا وضو برقرار رکه سکتا ھو اور
اس کے لئے کسی حرج و ضرر کا باعث نہ ھو تو ضروری ھے کہ اسے باطل نہ کرے۔
ليکن ايساشخص يہ جانتے ھو ئے بھی کہ غسل نہ کرپائے گااپنی بيوی سے جماع کرسکتاھے۔
مسئلہ  ۶۶٨اگر کوئی شخص نماز کے وقت سے پھلے باوضو ھو اور اسے معلوم ھو يا شرعی
دليل رکھتا ھو کہ اگر اس نے اپنا وضو باطل کرديا تو دوباره پانی مھيا کرنا اس کے لئے ممکن نھيں ھو گا
تو اس صورت ميں اگر وه اپنا وضو بغير کسی حرج يا ضرر کے برقرار رکه سکتا ھو تو احتياط مستحب
يہ ھے کہ اپنا وضو باطل نہ کرے۔
مسئلہ  ۶۶٩جب کسی کے پاس فقط وضويا غسل کی مقدارميں پانی ھو اور وه جانتا ھو يا شرعی
دليل رکھتا ھو کہ اگر اسے گرادے تو پانی نھيں مل سکے گا تو اگر نماز کا وقت داخل ھو گيا ھو تو يہ پانی
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گراناجائز نھيں ھے اوراحتياط مستحب يہ ھے کہ نماز کے وقت سے پھلے بھی نہ گرائے۔
مسئلہ  ۶٧٠اگر کوئی شخص جانتا ھو يا شرعی دليل رکھتا ھو کہ پانی حاصل نہ کرسکے گا،
نماز کا وقت داخل ھو نے کے بعدکسی ضرروحرج کے بغيراس کے لئے وضو باطل کرنا جائز نھيں يا
جوپانی اس کے پاس ھے ،اسے گرانا جائز نھيں ليکن تيمم کے ساته اس کی نماز صحيح ھے ،اگر چہ
احتياط مستحب يہ ھے کہ اس نماز کی قضا بھی کرے۔
تيمم کی دوسری صورت
مسئلہ  ۶٧١اگر کوئی شخص کمزوری يا چور ،ڈاکو اور جانور وغيره کے خوف سے يا کنويں
سے پانی نکا لنے کے وسائل نہ ھو نے کی وجہ سے پانی حاصل نہ کرسکے تو ضروری ھے کہ تيمم
کرے۔ اسی طرح اگر پانی مھيا کرنے يا اسے استعمال کرنے ميں اسے اتنی تکليف اٹھانی پﮍے جو ناقابل
برداشت ھو تو اس صورت ميں بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ۶٧٢اگر کسی شخص کے لئے ،کنويں سے پانی نکا لنے کے لئے ڈول اوررسّی وغيره
ضروری ھو ں اوروه مجبور ھو کہ انھيں خريدے يا کرائے پر حاصل کرے تو خواه ان کی قيمت عام بھاو سے کئی گنا زيا
ده ھی کيوں نہ ھو ،ضروری ھے کہ مھيا کرے۔ اسی طرح اگر پانی اپنی قيمت سے مھنگا
بيچا جارھا ھو تو اس کے لئے بھی يھی حکم ھے ،ليکن اگر ان چيزوں کو مھيا کرنے کے لئے اتنا زيا ده
پيسے دينے پﮍرھے ھو ں جو عسرو حرج کا باعث ھو ں تو ان چيزوں کا مھيا کرنا واجب نھيں ھے۔
٧۴
مسئلہ  ۶٧٣اگر کوئی شخص پانی مھيا کرنے کے لئے قرض لينے پر مجبور ھو تو ضروری ھے
کہ قرض کرے ،ليکن جو شخص جانتا ھو يا اسے اطمينان ھو کہ وه قرضے کی ادائيگی نہ کرسکے گا تو
اس کے لئے قرض لينا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ۶٧۴اگر کنواں کھودنے ميں کوئی حرج نہ ھو تو ضروری ھے کہ انسان پانی مھيا کرنے
کے لئے کنواں کھودے۔
مسئلہ  ۶٧۵اگر کوئی شخص بغير احسان کے کچه پانی دے تو اسے قبول کرنا ضروری ھے۔
تيمم کی تيسری صورت
مسئلہ  ۶٧۶اگر کسی شخص کو پانی استعمال کرنے سے اپنی جان کا خوف ھو يا بدن ميں کوئی
بيماری يا عيب پيدا ھونے يا بيماری کے طوالنی يا شديد ھو جانے يا عالج ميں دشواری پيدا ھو نے کا
خوف ھو تو اس کے لئے ضروری ھے کہ تيمم کرے ،ليکن اگر گرم پانی اس کے لئے نقصان ده نہ ھو تو
گرم پانی سے وضو يا غسل کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ۶٧٧ضروری نھينھے کہ انسان کو يقين ھو کہ پانی اس کے لئے مضر ھے ،بلکہ يھی کہ
اسے خوف ھو کہ پانی اس کے لئے ضرر رکھتاھے اور يہ خوف عام لوگوں کی نظرميں صحيح ھو تو
ضروری ھے کہ تيمم کرے۔
مسئلہ  ۶٧٨اگر کوئی شخص درد چشم ميں مبتال ھو اور پانی اس کے لئے مضر ھو تو
ضروری ھے کہ تيمم کرے۔
مسئلہ  ۶٧٩اگر کوئی شخص ضرر کے يقين يا خوف کی وجہ سے تيمم کرے اور نماز سے
پھلے اس بات کا پتہ چل جائے کہ پانی اس کے لئے نقصان ده نھيں تو اس کا تيمم باطل ھے اور اگر اس
بات کا پتہ نماز کے بعد اور وقت گزرنے سے پھلے چلے تو وضو يا غسل کرکے دوباره نماز
پﮍھناضروری ھے اور اگر وقت باقی نہ ھو تو قضا واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ۶٨٠اگر کسی شخص کويقين يا اطمينان ھو کہ پانی اس کے لئے مضرنھيں ھے اورغسل
يا وضوکرلے ،بعدميں اسے پتہ چلے کہ پانی اس کے لئے مضرتھا ،تو اگر ضرر اتنا زيا ده ھو کہ اس کا
اقدام حرام ھو تو وضو اور غسل دونوں باطل ھيں۔
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تيمم کی چوتھی صورت
مسئلہ  ۶٨١جس شخص کويہ خوف ھو کہ پانی سے وضويا غسل کرلينے کے بعدان ميں سے
کسی مشکل کا سامنا کرنا پﮍے گا ،تو ضروری ھے کہ وه تيمم کرے:
 (١يہ کہ وه خود ابھی يا بعدميں ايسی پيا س ميں مبتال ھو جائے گا جواس کی ھالکت يا بيماری
کا سبب ھو گی يا اس کا برداشت کرنااس کے لئے سخت حرج کا باعث ھو گا۔
 (٢اسے خوف ھو کہ جن افراد کی حفاظت کرنااس پر واجب ھے ،وه پيا س سے ھالک يا بيمار
ھو جائيں گے۔
 (٣يہ کہ کسی انسان يا حيوان کی ھالکت يا بيماری يا بيتابی جواسے گرانگزرتی ھو کا خوف
ھو يا اس حيوان کی ھالکت سے اُسے خاطر خواه نقصان ھو۔
مسئلہ  ۶٨٢اگر کسی شخص کے پاس پاک پانی کے عالوه جو وضو اور غسل کے لئے ھو،
نجس پانی کی اتنی مقداربھی موجود ھو جو اس کے اور اس کے ساتھيوں کے پينے کے لئے کافی ھو،
ليکن ان کے لئے پانی کی نجاست ثابت ھو اور نجس پانی پينے سے پر ھيز بھی کرتے ھو ں تو ضروری
ھے کہ پاک پانی کوپينے کے لئے رکه لے اورتيمم کے ساته نماز پﮍھے۔ ھاں ،اگر بچے يا حيوان کوپانی
ديناچاھے تو ضروری ھے کہ انھيں نجس پانی د ے اورپاک پانی کے ساته وضو يا غسل کرے۔
تيمم کی پانچويں صورت
مسئلہ  ۶٨٣اگر کسی شخص کا بدن يا لباس نجس ھو اوراس کے پاس اتنی مقدارميں پانی ھو کہ اس
سے وضويا غسل کرنے کی صورت ميں بدن يا لباس دھونے کے لئے پانی نہ بچتا ھو تو ضروری ھے کہ
بدن يا لباس دھوئے اورتيمم کرکے نماز پﮍھے ،ليکن اگر اس کے پاس ايسی کوئی چيزنہ ھو جس پر تيمم
٧۵
کرے تو ضروری ھے کہ پانی کووضويا غسل کے لئے استعمال کرے اورنجس بدن يا لباس کے ساته نماز
پﮍھے۔
تيمم کی چھٹی صورت
مسئلہ  ۶٨۴اگر کسی شخص کے پاس ايسے پانی يا برتن کے عالوه کوئی دوسرا پانی يا برتن نہ
ھو کہ جس کا استعمال کرنا حرام ھے ،مثالاس کے پاس موجودپانی يا برتن غصبی ھو اوراس کے سواکوئی
دوسراپانی يا برتن نہ ھو تو ضروری ھے کہ وضو يا غسل کے بجائے تيمم کرے۔
تيمم کی ساتو يں صورت
مسئلہ  ۶٨۵جب وقت اتناتنگ ھو کہ اگر ايک شخص وضويا غسل کرے تو ساری نماز يا اس کا
کچه حصہ وقت گزرنے کے بعد پﮍھنا پﮍے تو ضروری ھے کہ وه شخص تيمم کرے۔ ھاں ،اگر وضو يا
غسل کے لئے تيمم جتنا وقت ھی صرف ھو تو اس صورت ميں ضروری ھے کہ وضو يا غسل کرے۔
مسئلہ  ۶٨۶اگر کوئی شخص جان بوجه کرنماز پﮍھنے ميں اتنی تاخيرکرے کہ وضويا غسل کا
وقت باقی نہ رھے تو وه گنھگار ھو گا ،ليکن تيمم کے ساته اس کی نماز صحيح ھے اوراحتياط مستحب يہ
ھے کہ اس نماز کی قضا وضو يا غسل کے ساته انجام دے۔
مسئلہ  ۶٨٧اگر کسی کوشک ھو کہ وضو يا غسل کرنے کی صورت ميں نماز کا وقت باقی
رھے گا يا نھيں تو اس کے لئے ضروری ھے کہ تيمم کرے۔
مسئلہ  ۶٨٨اگر کسی شخص نے وقت کی تنگی کی وجہ سے تيمم کيا ھو اورنماز کے
بعدوضوکرسکنے کے باوجود نہ کرے يھاں تک کہ اس کے پاس موجودپانی ضائع ھو جائے اور اس وجہ
سے اس کی ذمہ داری تيمم کرنا قرار پائے تو ضروری ھے کہ بعد کی نماز وں کے لئے دوباره تيمم کرے۔
مسئلہ  ۶٨٩اگر کسی شخص کے پاس پانی موجود ھو ليکن وقت تنگ ھو نے کے باعث تيمم
کرکے نماز پﮍھنے لگے اورنماز کے دوران اس کے پاس موجودپانی ضائع ھو جائے اور اس کی ذمہ
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داری تيمم کرنا بن جائے تو احتياط مستحب يہ ھے کہ بعد کی نماز وں کے لئے دوباره تيمم کرے۔
مسئلہ  ۶٩٠اگر کسی شخص کے پاس اتنا وقت ھو کہ وضو يا غسل کرکے نماز کو اس کے
مستحب اعمال مثالً اقامت اورقنوت کے بغير پﮍه سکے ،تو ضروری ھے غسل يا وضو کرے اور نماز کو
مستحب اعمال کے بغير بجا الئے ،بلکہ اگر سوره پﮍھنے جتنا وقت بھی نہ بچتا ھو تب بھی ضروری ھے
کہ غسل يا وضو کرکے بغير سوره کے نماز پﮍھے۔
وه چيزيں جن پر تيمم کرناصحيح ھے
مسئلہ  ۶٩١مٹی ،ريت ،ڈھيلے ،پتھر اورھر اس چيزپر تيمم کرنا صحيح ھے جسے عرف عام
ميں زمين کے اجزاء سے سمجھاجاتاھو ،ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ مٹی کے ھو تے ھو ئے کسی
دوسری چيزپر تيمم نہ کيا جائے اوراگر مٹی نہ ھو تو ريت يا ڈھيلے پر اور اگر ريت اور ڈھيال بھی نہ ھو
تو پھر پتھر پر تيمم کيا جائے۔
مسئلہ  ۶٩٢جپسم اورچونے کے پتھرپر تيمم کرنا صحيح ھے اور احتياط مستحب کی بنا پر اگر
ممکن ھو تو چونے اور جپسم کے پکے ھوئے پتھراورپکی اينٹ پر تيمم نہ کرے۔ھاں ،فيروزے اور عقيق
جيسے پتھروں پر تيمم جائز نھيں ھے۔
حتی جپسم اور چونے کے پتھر بھی نہ
مسئلہ  ۶٩٣اگر کسی شخص کو مٹی ،ريت ،ڈھيلے ،پتھر ٰ
مل سکيں ،تو ضروری ھے کہ قالين اور کپﮍوں پر موجود گرد و غبارپر تيمم کرے اور اگر گرد و غبار
بھی نہ مل سکے تو ضروری ھے کہ تر مٹی پر تيمم کرے اور اگر تر مٹی بھی نہ مل سکے تو مستحب يہ
ھے کہ تيمم کے بغيرنماز پﮍھے ليکن بعد ميں اس نماز کی قضا پﮍھنا واجب ھے۔
مسئلہ  ۶٩۴اگر کوئی شخص قالين اور اس جيسی دوسری چيزوں کو جھاڑ کر مٹی مھيا کرسکتا
ھو تو اس کا گر د و غبار پر تيمم کرنا باطل ھے اور اگر مٹی کو خشک کرکے اس سے سوکھی مٹی
حاصل کرسکتاھو تو گيلی مٹی پر تيمم باطل ھے۔
مسئلہ  ۶٩۵جس شخص کے پاس پانی نہ ھو ليکن برف موجود ھو اور اسے پگھالنا ممکن ھو
تو ضروری ھے کہ اسے پگھال کر پانی بنائے اور اس سے وضو يا غسل کرے اور اگر ايساکرنا ممکن نہ
ھو اور اس کے پاس کوئی ا يسی چيزبھی نہ ھو جس پر تي ّمم کر نا صحيح ھو تو احتياط مستحب يہ ھے کہ
٧۶
برف کے ساته اعضا ِء وضو يا غسل کو تر کرکے نماز پﮍھے ليکن ضروری ھے کہ اس نمازکی قضابھی
پﮍھے۔
مسئلہ  ۶٩۶اگر مٹی اور ريت کے ساته سوکھی گھاس کی طرح کی کوئی چيزھو ئی ھو جس
پر تيمم کرناباطل ھو تو اس پر تيمم نھيں کرسکتا ،ليکن اگر وه چيزاتنی کم ھو کہ اسے مٹی يا ريت ميں نہ
ھو نے کے برابرسمجھا جائے تو اس مٹی يا ريت پر تيمم صحيح ھے۔
مسئلہ  ۶٩٧اگر ايک شخص کے پاس کوئی ايسی چيز نہ ھو جس پر تيمم کيا جاسکے اور اس
کا خريدنا يا کسی طرح حاصل کرنا ممکن ھو اور حرج کا باعث نہ ھو تو ضروری ھے کہ خريد کريا
ايسے ھی کسی طريقے سے مھيا کرے۔
مسئلہ  ۶٩٨مٹی کی ديوار پر تيمم کرنا صحيح ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ خشک زمين
يا خشک مٹی کے ھو تے ھو ئے ترزمين يا ترمٹی پر تيمم نہ کيا جائے۔
مسئلہ  ۶٩٩انسان جس چيز پر تيمم کرے اس کا پاک ھوناضروری ھے اور اگر اس کے پاس
ايسی کوئی پاک چيزنہ ھو جس پر تيمم کرنا صحيح ھو تو احتياط مستحب کی بنا پر اس نجس چيز پر تيمم
کرے اور نماز پﮍھے اور ضروری ھے کہ بعدميں اس کی قضابجاالئے۔
مسئلہ  ٧٠٠اگر کسی شخص کويقين ھو کہ ايک چيز پر تيمم کرناصحيح ھے اور اس پر تيمم
کرلے اور بعدميں معلوم ھو کہ اس چيز پر تيمم کرنا باطل تھا تو جو نماز يں اس تيمم کے ساته پﮍھی ھيں
انھيں دوباره پﮍھناضروری ھے۔
مسئلہ  ٧٠١وه چيز جس پر تيمم کيا جائے اور وه جگہ جھاں وه چيز رکھی ھو ،ضروری ھے
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کہ غصبی نہ ھو ں ،پس اگر غصبی مٹی پر تيمم کرے يا اپنی مٹی بغيراجازت کے دوسرے کی ملکيت ميں
رکھے اور اس پر تيمم کرے تو اس کا تيمم باطل ھے ،ليکن خود تيمم کرنے والے کی جگہ کا غصبی نہ
ھوناتيمم کے صحيح ھو نے ميں معتبرنھيں ھے۔
مسئلہ  ٧٠٢غصب کی ھو ئی فضاميں تيمم کرنا ،مثال کے طورپر اگر کوئی شخص اپنی زمين
ميں اپنے ھاته مٹی پر مارے اور پھراجازت کے بغيردوسرے کی زمين ميں داخل ھو کرھاتھوں کوپيشانی
پر پھيرے ،تو بنا براحتياط اس کا تيمم باطل ھے۔
مسئلہ  ٧٠٣غصبی چيزپر يا ايسی چيزپر جوغصبی جگہ رکھی ھوئی ھو ،خواه نہ جانتا ھو کہ
احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
غصبی ھے ،تيمم کرنا باطل ھے۔ غصبی فضاميں تيمم کرنے کا بھی
ِ
البتہ اگر بھول جائے يا غصب سے غافل ھو تو صحيح ھے ،سوائے اس کے کہ خودغاصب ھو
اور غصب سے تو بہ نہ کی ھو کہ اس صورت ميں اگر اس کا تيمم غصبی چيزپر يا اس چيزپر ھو جو
غصبی جگہ رکھی ھو تو باطل ھے ،جب کہ اگر تو بہ کرچکا ھو تو احتياط کی بنا پر باطل ھے۔
مسئلہ  ٧٠۴جوشخص غصبی جگہ ميں قيد ھو اور اس جگہ کا پانی اور مٹی دونوں غصبی ھو ں تو
ضروری ھے کہ تيمم کرکے نماز پﮍھے۔
احتياط واجب کی بنا پر ممکنہ صورت ميں ضروری
مسئلہ  ٧٠۵جس چيزپر تيمم کيا جائے،
ِ
ھے کہ اس پر گرد و غبار موجود ھو جو ھاتھوں پر لگ جائے اور اس ميں ھاته مارنے کے بعدمستحب
ھے کہ ھاتھوں کوجھاڑے۔
مسئلہ  ٧٠۶گﮍھے والی زمين ،راستے پر بيٹھی ھوئی مٹی اور ايسے نمکزار پرجس پر نمک
کی تہہ نہ جمی ھو ،تيمم کرنا مکروه ھے اور اگر اس پر نمک کی تہہ جم گئی ھو تو باطل ھے۔
وضو يا غسل کے بدلے تيمم کرنے کا طريقہ
مسئلہ  ٧٠٧وضو يا غسل کے بدلے کئے جانے والے تيمم ميں چارچيزيں واجب ھيں :
 (١نيت۔
احتياط واجب يہ ھے کہ
 (٢دونوں ہتھيليوں کوايسی چيزپر مارناجس پر تيمم کرناصحيح ھو اور
ِ
دونوں ہتھيليوں کوايک ساته مارے۔
 (٣دونوں ہتھيليوں کوپوری پيشانی اور پيشانی کے دونوں طرف ،جھاں سرکے بال اگتے ھيں،
احتياط واجب يہ ھے کہ ھاته بھنوو ٔں پر بھی پھيرے
سے لے کربھنوو ٔں اور ناک کے اوپر تک پھيرنااور
ِ
جائيں۔
٧٧
 (۴بائيں ہتھيلی کودائيں ھاته کی تمام پشت پر اور اس کے بعددائيں ہتھيلی کوبائيں ھاته کی تمام
پشت پر پھيرنا۔
مسئلہ  ٧٠٨احتياط مستحب يہ ھے کہ تيمم خواه وضو کے بدلے ھو يا غسل کے بدلے ،اس
طرح سے کيا جائے کہ ايک دفعہ ھاتھوں کوزمين پر مارنے کے بعد پيشانی اور ھاتھوں کی پشت پر
پھيرے۔ اس کے بعد ايک دفعہ پھر زمين پر ھاته مارے اور ھاتھوں کی پشت کا مسح کرے۔
تيمم کے احکام
مسئلہ  ٧٠٩اگر ايک شخص پيشانی اور ھاتھوں کی پشت کے ذراسے حصے کا بھی مسح نہ
کرے تو تيمم باطل ھے ،چاھے عمدًامسح نہ کيا ھو يا مسئلہ نہ جانتاھو يا بھول گيا ھو۔ البتہ بہت زياده
باريک بينی بھی ضروری نھيں بلکہ اتنا ھی کافی ھے کہ يہ کھا جاسکے کہ پوری پيشانی اور دونوں
ھاتھوں کی مکمل پشت کا مسح ھو چکا ھے۔
مسئلہ  ٧١٠يہ يقين حاصل کرنے کے لئے کہ ھاته کی تمام پشت پر مسح کرليا ھے ،ضروری
ھے کہ کالئی سے کچه اوپر والے حصے کا بھی مسح کرے ،ليکن انگليوں کے درميا ن مسح کرناضروری
نھيں ھے۔
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مسئلہ  ٧١١ضروری ھے کہ پيشانی اور ھاتھوں کی پشت کا مسح اوپر سے نيچے کی جانب
کرے اور ان افعال کو پے در پے انجام دے اور اگر ان کے درميا ن اتنافاصلہ دے کہ لوگ يہ نہ کھيں کہ
تيمم کررھاھے تو تيمم باطل ھے۔
مسئلہ  ٧١٢نيت کرتے وقت يہ معين کرناضروری ھے کہ اس کا تيمم غسل کے بدلے ھے يا
وضو کے بدلے اور اگر غسل کے بدلے ھو تو اس غسل کوبھی معين کرے۔ ھاں ،اجماالًمعين کرنا بھی،
مثالً يہ نيت کہ يہ تيمم اس چيزکے بدلے ھے جوپھلے واجب ھو ئی يا بعد ميں ،کافی ھے۔
اور اگر اس پر ايک ھی تيمم واجب ھو اور نيت کرے کہ ميں اپنی اس وقت کی ذمہ داری انجام
دے رھاھو ں ،تو صحيح ھے ،چاھے اس ذمہ داری کی پہچان ميں غلطی کرے۔
مسئلہ  ٧١٣احتياط مستحب کی بنا پر تيمم ميں پيشانی ،ہتھيليوں اور ھاتھوں کی پشت کا پاک
ھونا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٧١۴ضروری ھے کہ انسان تيمم کے لئے انگوٹھی اتاردے اور اگر پيشانی يا ھاتھوں کی
پشت يا ہتھيليوں پر کوئی رکا وٹ ھو مثالًان پر کوئی چيزچپکی ھو ئی ھو تو اسے ہٹادے۔
مسئلہ  ٧١۵اگر پيشانی يا ھا تھوں کی پشت پر زخم ھو اور اس پر کپﮍايا کوئی اور ايسی چيز
بندھی ھو جسے کھوال نہ جا سکتا ھو تو ضرور ی ھے کہ اس کے اوپر ھاته پھيرے۔ اسی طرح اگر ہتھيلی
احتياط واجب کی بنا پر
زخمی ھو اور اس پر کپﮍايا پٹی وغيره بندھی ھو جسے کھوالنہ جاسکتاھو تو
ِ
ھاتھوں کواسی پٹی سميت اس چيزپر مارے جس پر تيمم کرناصحيح ھے اور پيشانی اور ھاتھوں کی پشت
پر پھيرے اور ھاتھوں کی پشت سے بھی تيمم کرے۔
مسئلہ  ٧١۶اگر پيشانی اور ھاتھوں کی پشت پر بال ھو ں تو کوئی حرج نھيں ،ليکن اگر سرکے
بال پيشانی پر ٓاگرے ھو ں تو ضروری ھے کہ انھيں پيچھے ہٹادے۔
مسئلہ  ٧١٧اگر کسی شخص کواحتمال ھو کہ پيشانی يا ہتھيليونيا ھاتھوں کی پشت پر کوئی رکا
وٹ ھے اور يہ احتمال عام لوگوں کی نظرميں بجا ھو تو ضروری ھے کہ جستجوکرے تاکہ اسے يقين يا
اطمينان ھو جائے کہ رکا وٹ موجود نھيں ھے ،بلکہ اگر ايک ايساقابل اعتماد شخص بھی اس رکا وٹ کے
نہ ھونے کی خبردے ،جس کی بات کے برخالف بات کا گمان نہ ھو ،تو کافی ھے۔
حتی کہ مٹی پر ھاته
مسئلہ  ٧١٨جس شخص کا وظيفہ تيمم ھو ،اگر وه خودتيمم نہ کرسکتاھوٰ ،
رکه کربھی ،تو ضروری ھے کہ کسی دوسرے کی مدد لے اور اگر کسی کی مددسے بھی تيمم نھيں
کرسکتا تو ضروی ھے کہ نائب لے اور نائب کے لئے ضروری ھے کہ اسے خوداس کے ھاتھوں کے
ساته تيمم کرائے اور اگر ايساکرناممکن نہ ھو تو نائب کے لئے ضروری ھے کہ اپنے ھاتھوں کواس چيزپر
مارے جس پر تيمم کرناصحيح ھو اور پھراس کی پيشانی اور ھاتھوں کی پشت پر پھيرے اور ضروری ھے
کہ تيمم کی نيت وه خودکرے اور
احتياط واجب کی بنا پر نائب بھی نيت کرے۔
ِ
٧٨
مسئلہ  ٧١٩اگر کوئی شخص تيمم کے دوران شک کرے کہ اس کا کچه حصہ بھول گيا ھے يا
نھيں اور اس حصے کا موقع گزرگيا ھو تو اپنے شک کی پروا نہ کرے اور اگر موقع نہ گزرا ھو تو
ضروری ھے کہ اس حصے کا تيمم کرے۔
مسئلہ  ٧٢٠اگر کسی شخص کوبائيں ھاته کا مسح کرنے کے بعدشک ھو کہ ٓايا اس نے تيمم
درست کيا ھے يا نھيں جب کہ احتمال دے کہ مسح کرتے وقت متو جہ تھاتو اس کا تيمم صحيح ھے اور اگر
اس کا شک خود بائيں ھاته کے مسح کے بارے مينھو تو ضروری ھے کہ اس کا مسح کرے ،مگريہ کہ
جس عمل ميں طھارت شرط ھو اس ميں داخل ھو چکا ھو يا تسلسل ختم ھو گيا ھو اور اگر بائيں ھاته کے
مسح کے صحيح ھو نے ميں شک ھو تو اس کا تيمم صحيح ھے۔
مسئلہ  ٧٢١جس شخص کا وظيفہ تيمم ھو وه نماز کے وقت سے پھلے نماز کے لئے تيمم
نھينکرسکتا ،ليکن اگر کسی اور واجب کا م يا مستحب کا م کے لئے تيمم کرے اور نماز کے وقت تک
عذرباقی رھے جب کہ ٓاخروقت تک عذر زائل ھونے سے مايوس ھو تو اسی تيمم کے ساته نماز پﮍه
سکتاھے ،ورنہ محل اشکا ل ھے۔
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مسئلہ  ٧٢٢جس شخص کا وظيفہ تيمم ھو اگر ٓاخروقت تک عذر زائل ھونے سے مايوس ھو تو
وقت وسيع ھو نے کی صورت ميں تيمم کے ساته نماز پﮍه سکتاھے ،ليکن اگر مايوس نہ ھو تو ضروری
ھے کہ انتظار کرے ،اگر عذربرطرف ھو جائے تو وضو يا غسل کے ساته نماز پﮍھے ورنہ تنگی ٔوقت
ميں تيمم کے ساته نماز اداکرے۔
مسئلہ  ٧٢٣جوشخص وضو يا غسل نہ کرسکتاھو اوراسے يقين يا اطمينان ھو کہ اس کا
عذربرطرف ھو جائے گا ،تو اپنی قضا نماز وں کوتيمم کے ساته نھيں پﮍه سکتا ور نہ پﮍه سکتاھے ،ليکن
اگر بعدميں اس کا عذربرطرف ھو جائے تو ضروری ھے کہ ان نمازوں کودوباره غسل يا وضو کے ساته
اداکرے۔
ٓ
مسئلہ  ٧٢۴جو شخص وضو يا غسل نہ کرسکتا ھو ،اگر اخروقت تک عذرکے برطرف ھو نے
سے مايوس ھو تو جن نوافل کا وقت معين ھے انھيں تيمم کے ساته پﮍه سکتاھے اور اگر مايوس نہ ھو
احتياط واجب يہ ھے کہ ان نوافل کوان کے ٓاخری وقت ميں بجاالئے۔
ِ
غسل جبيره اور تيمم ھو اگر وه غسل
پر
بنا
کی
واجب
احتياط
وظيفہ
کا
شخص
جس
٧٢۵
مسئلہ
ِ
ِ
ث اصغر صادر ھو مثالاگر وه پيشاب کرے تو
اور تيمم کے بعدنماز پﮍھے اور نماز کے بعداس سے حد ِ
بعدکی نماز وں کے لئے احتياطا ً تيمم کرے اور وضو بھی کرے اور اگر حدث نماز سے پھلے صادر ھو تو
اس نماز کے لئے بھی وضو کرکے تيمم کرے۔
مسئلہ  ٧٢۶اگر کوئی شخص پانی نہ ملنے يا کسی اور عذرکی وجہ سے تيمم کرے تو عذرکے
برطرف ھو نے کے بعداس کا تيمم باطل ھو جائے گا۔
مسئلہ  ٧٢٧جوچيزيں وضو کوباطل کرتی ھيں وه وضو کے بدلے کئے ھو ئے تيمم کوبھی باطل
کرتی ھيں اور جوچيزيں غسل کوباطل کرتی ھينوه غسل کے بدلے کئے گئے تيمم کوبھی باطل کرتی ھيں۔
مسئلہ  ٧٢٨جوشخص غسل نہ کرسکتاھو اور اس پر چندغسل واجب ھو ں ،اگر ان ميں سے
ايک غسل جنابت ھو تو غسل جنابت کے بدلے ايک تيمم باقی سب کے لئے کافی ھے اور اگر غسل جنابت
کے عالوه ھوں تو ضروری ھے کہ ھرايک کے بدلے ايک تيمم کرے۔
مسئلہ  ٧٢٩جوشخص غسل نہ کرسکتاھو اگر وه کوئی ايساکا م انجام ديناچاھے جس کے لئے
غسل واجب ھو تو ضروری ھے کہ غسل کے بدلے تيمم کرے اور جو شخص وضو نہ کرسکتا ھو اگر وه
کوئی ايساکا م کرنا چاھے جس کے لئے وضو واجب ھے تو ضروری ھے کہ وضو کے بدلے تيمم کرے۔
مسئلہ  ٧٣٠اگر کوئی شخص غسل جنابت کے بدلے تيمم کرے تو نماز کے لئے وضو
کرناضروری نھيں ھے ،ليکن اگر دوسرے غسلوں کے بدلے تيمم کرے تو ضروری ھے کہ وضو کرے
اور اگر وضو نہ کرسکتا ھو تو ضروری ھے کہ وضو کے بدلے ايک اور تيمم کرے۔
مسئلہ  ٧٣١اگر کوئی شخص غسل جنابت کے بدلے تيمم کرے ليکن بعدميں کسی ايسی صورت
سے دوچارھو جو وضو کو باطل کرديتی ھو اور بعدکی نمازوں کے لئے غسل بھی نہ کرسکتاھو تو
ضروری ھے کہ غسل کے بدلے تيمم کرے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ وضو بھی کرے۔ جنابت کے
ث اکبرکے بدلے تيمم کا بھی يھی حکم ھے ،مگريہ ضروری
مس ميت جيسے حد ِ
عالوه حيض ،نفاس اور ِ
ھے کہ وضو بھی کرے۔
٧٩
مسئلہ  ٧٣٢جس شخص پر کوئی کا م انجام دينے ،مثال نماز پﮍھنے کے لئے ،وضو اور غسل کے
بدلے تيمم کرنا ضروری ھو ،اس کے لئے ضروری نھيں ھے کہ ايک تيسرا تيمم اس نيت سے بھی انجام
دے کہ اس کام کو انجام دے سکوں۔ ھاں ،اگر وه پھلے تيمم ميں وضو يا غسل کے بدلے تيمم کی نيت کرے
اور دوسرے تيمم کومافی الذ ّمہ کی نيت سے انجام دے تو يہ احتياط کے مطابق ھے۔
مسئلہ  ٧٣٣جس شخص کا فريضہ تيمم ھو اگر وه کسی کا م کے لئے تيمم کرے تو جب تک اس کا
تيمم اور عذرباقی ھے وه ان کا موں کوانجام دے سکتاھے جنھيں وضو يا غسل کرکے انجام ديناضروری
نماز ميّت يا سونے کے لئے تيمم کيا ھو
ھے ،ليکن اگر اس کا عذروقت کی تنگی ھو يا پانی ھو تے ھو ئے
ِ
تو اس تيمم سے فقط ان کا موں کوانجام دے سکتاھے جن کے لئے اس نے تيمم کيا ھے۔
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مسئلہ  ٧٣۴چندصورتو ں ميں بہترھے کہ انسان نے جونماز يں تيمم کے ساته پﮍھی ھو ں ان کی
قضاکرے:
ً
 (١يہ کہ پانی کے استعمال سے ڈرتاھو اور عمدا خود کو جنب کر ليا ھو اور تيمم کرکے نماز
پﮍھی ھو ۔
 (٢يہ جانتے ھو ئے يا اس بات کا گمان ھو تے ھو ئے کہ پانی حاصل نہ کرسکے گا عمداً
خود کو جنب کيا ھو اور تيمم کرکے نماز پﮍھی ھو ۔
ٓ (٣اخروقت تک عمداً پانی کی تالش ميں نہ جائے اور تيمم کرکے نماز پﮍھے اور بعدميں
معلوم ھو کہ اگر جستجوکرتاتو اسے پانی مل جاتا۔
 (۴عمداً نماز پﮍھنے ميں تاخيرکی ھو اور ٓاخروقت ميں تيمم کرکے نماز پﮍھی ھو ۔
 (۵يہ جانتے ھو ئے يا اس بات کا گمان ھو تے ھو ئے کہ پانی نھيں ملے گا ،جو پانی اس کے
پاس تھا اسے گراديا ھو اور تيمم کرکے نماز پﮍھی ھو ۔

توضيح المسائل

نماز کے احکام
نماز کے احکام بيا ن کرنے سے پھلے دو نکا ت کی طرف اشاره کرنا ضروری ھے:
ت نماز  :قر ٓان مجيد ميں تقريبا ً ايک سو مقامات پر نماز کے بارے ميں گفتگو ھو ئی ھے،
اوّل(اھمي ِ
جن ميں سے صرف دو مقامات کی طرف اشاره کافی ھے:
 (١خداوندمتعال نے حضرت ابراھيم عليہ السالم کو مقام نبوت و رسالت اور خلت عطا کرنے
مقام
کے بعد جب چند کلمات ميں ٓازمايا اور حضرت ابراھيم عليہ السالم نے ان کلمات کو پورا کر ديا تو ِ
امامت عنايت ھو ا اور ان تمام مقامات کے ھوتے ھوئے ٓاپ عليہ السالم کی نظر ميں مقام امامت کی عظمت
اتنا زيا ده اھم تھی کہ )عرض کی اور ميری اوالد ميں سے؟( جواب مال
الظﱠالِ ِم ْينَ <)ميرے اس عھد پر ظالموں ميں سے کوئی شخص فائز نھيں ھو سکتا( اور نماز کی عظمت کے
لئے اتنا ھی کافی ھے کہ وه شخص جس کے لئے خداوند متعال مقام امامت کو پيش کر رھا ھے اور وه اپنی
جوار خانہ خدا ميں درخواست
ذريت کے لئے بھی اسے مانگ رھا ھے ،تمام مقامات طے کرنے کے بعد
ِ
کر رھا ھے )پروردگارا! مجھے نماز قائم کرنے واال قرار دے ،اور
ميری ذريت ميں سے بھی(
اور اسی طرح اپنی ذريت کو کعبہ کے ساته بسانے کے بعد کھا
)اے ھمارے پروردگار! ميں اپنی کچه ذريت کو ايک بے آب و گياه وادی ميں تيرے حرمت والے
گھر کے کنارے آباد کر رھا ھوں ،اے ھمارے پروردگار! تاکہ يہ نماز قائم کريں(
 (٢قر ٓان مجيد ميں ”مومنون“ کے نام سے سوره ھے جس ميں مومنين کا تعارف کچه
خصوصيا ت کے ذريعے کروايا گيا ھے۔ سب سے پھلی خصوصيت جس سے ابتدا ھو ئی ھے وه يہ ھے کہ
)يہ وه لوگ ھيں جو اپنی نمازوں ميں خاشعين ھيں( ،جب کہ آخری
خصوصيت جس پر اختتام ھوا ھے يہ ھے )اور يہ وه لوگ ھيں جو
اپنی نمازوں کے محافظ ھيں(
پس ايمان کا آغاز و اختتام نماز پر ھے اور اس کا نتيجہ بھی يہ ٓايت ھے
س ھُ ْم فِ ْيھَا خَالِ ُدوْ نَ <
يَ ِرثُوْ نَ ْالفِرْ دَوْ َ
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٨٠
اور سنت سے اسی قدر بيا ن کرنابس ھے کہ حضرت امام صادق عليہ السالم سے روايت ھو ئی
ھے کہ ٓاپ عليہ السالم فرماتے ھيں” :ميں معرفت خدا کے بعد ،کسی دوسری چيز کو نھيں پہچانتا جو نماز
عدم علم در حقيقت عدم کے بارے ميں علم ھے اور يہ
پنجگانہ سے افضل ھو۔“ حضرت عليہ السالم کا ِ
ٓ
روايت کالم خدا کو ھی بيا ن کر رھی ھے کہ خداوندمتعال قران مجيد ميں فرماتا ھے
ب َويُقِ ْي ُموْ نَ الص ٰﱠلوةَ<کہ غيب پر ايمان کے بعد ،قيا ِم نماز کا تذکره ھے۔
فِ ْي ِہ ھُدًی لﱢ ْل ُمتﱠقِ ْينَ الﱠ ِذ ْينَ يُو ْٔم ِ◌نُوْ نَ ِب ْال َغ ْي ِ
نماز کی عظمت کے لئے اتنا ھی کافی ھے کہ ساری عبادات ميں نماز سے زيا ده جامع عبادت
کوئی نھيں ھے کيونکہ يہ وه عبادت ھے جو فعلی عبادت اور قولی عبادت پر مشتمل ھے ۔ فعلی عبادت ميں
رکوع ،سجود ،قيا م اور قعود جيسے افعال عبادی شامل ھيں ،جب کہ قولی عبادت ميں قرائت و ذکر شامل
ھيں۔ اس عبادت ميں تسبيح ،تکبير ،تحميد اور تھليل جيسے تمام معارف الھيہ موجود ھيں جو معرفت
تعالی کے ارکا ن اربعہ ھيں۔يہ عبادت مالئکہ مقربين کی تمام عبادات پر مشتمل ھے
حضرت حق سبحانہ و
ٰ
کہ ان ميں سے بعض کی عبادت قيا م ھے اور بعض قعود ميں ھيں ،کچه رکوع ميں اور کچه سجود ميں
ھيں۔
روايا ت ميں نماز کے لئے جو عناوين ذکر ھو ئے ھيں وه بہت زيا ده ھيں ان ميں سے بعض
عناوين يہ ھيں:
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
اال ِسال ِمَ ،و ا ْستِقبَا ُل
آخ ُر َو َ
الَ ،و قِ َوا ُم ِ
س ُ◌ ال ﱢدي ِْن ،و ِ
)) َرا ْٔ
الَ ،و َخ ْي ُر اال َعٔ◌ َم ِ
صايَا اال َٔن◌بِيَا ِءَ ،و ا َٔح◌َ بﱡ االع َم ِ
الرﱠحْ مٰ ِنِ ،م ْنہَا ُج ْاالَ ْن ِبيَا ِء َو ِبہ يَ ْبلُ ُغ ْال َع ْب ُد اِل َی ال ﱠد َر َج ِة ْالع ُْليا((
دوم(انسان کو اس بات کا خيا ل رکھنا چاہئے کہ نماز جلدبازی اور تيز رفتاری سے نہ پﮍھے ،بلکہ
ياد خدا کے ساته خضوع و خشوع اور وقار سے نماز پﮍھے اور متو جہ رھے کہ کس ھستی کے ساته ھم
کالم ھے اور اپنے ٓاپ کو خداوندعالم کی عظمت و بندگی کے مقابلے ميں حقير و ناچيز سمجھے۔
عالوه از ايں ،نماز پﮍھنے والے کو چاہئے کہ تو بہ و استغفار کرے اور نماز کی قبوليت ميں
رکاوٹ بننے والے گناھوں مثالً حسد ،تکبّر ،غيبت ،حرام کھانا ،نشہ آور اشياء کا استعمال اور خمس و ٰ
زکوة
کا ادانہ کرنا ،بلکہ تمام گناھوں کو ترک کردے۔
ً
اسی طرح ضروری ھے کہ نماز کا ثواب گھٹانے والے کاموں کو انجام نہ دے مثال اونگھنے کی
حالت ميں اور پيشاب روک کر نماز نہ پﮍھے ،نماز کے وقت ٓاسمان کی جانب نہ ديکھے اور ايسے کا م
انجام دے جو نماز کا ثواب بﮍھاتے ھيں ،مثالً عقيق کی انگوٹھی اور پاکيزه لباس پھنے ،کنگھی اور مسواک
کرے ،نيز خوشبو لگائے۔
واجب نماز يں
چه نماز يں واجب ھيں:
 (١روزانہ کی نماز يں اورنماز جمعہ بھی ان ميں سے ھے۔
نماز ٓايا ت۔
(٢
ِ
(٣
نماز ميّت ،اس بنا پر کہ اس پر حقيقت ميں نماز کا اطالق ھو ،اگر چہ يہ نماز بھر صورت واجب ھے۔
ِ
 (۴خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز ۔
 (۵باپ کی قضا نماز يں جو بﮍے بيٹے پر واجب ھيں۔
 (۶جو نمازيں اجاره ،نذر ،قسم ،عھد اور عقد کے ضمن ميں شرط سے واجب ھو تی ھيں۔
روزانہ کی واجب نماز يں
جمعہ کے عالوه روزانہ کی نمازيں پانچ ھيں :ظھر و عصر ھر ايک چار رکعت ،مغرب تين
رکعت ،عشا چار رکعت اور فجر دو رکعت۔
مسئلہ  ٧٣۵سفر اور خوف ميں ضروری ھے کہ انسان چار رکعتی نماز يں ان شرائط کے ساته جو
بعد ميں بيا ن ھو ں گی ،دو رکعت پﮍھے۔
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٨١
ظھر اور عصر کی نماز کا وقت
مسئلہ  ٧٣۶اگر لکﮍی يا اس جيسی کسی سيدھی چيز کو ،جسے شاخص کہتے ھيں ،ھموار زمين
ميں سيدھا گاڑا جائے تو صبح سورج طلوع ھوتے وقت اس کا سايہ مغرب کی طرف پﮍتا ھے اور جوں
جوں سورج اُونچا ھو تا جاتا ھے اس کا سايہ گھٹتا جاتا ھے اور ھمارے شھروں ميں ظھر شرعی کے وقت
کمی کے ٓاخری درجے پر پھنچ جاتا ھے۔ ظھر گزرنے کے بعد اس کا سايہ مشرق کی جانب ھو جاتا ھے
اور جوں جوں سورج مغرب کی طرف ڈھلتا ھے سايہ بﮍھتا جاتا ھے۔
ظھر
لہذا ،جب سايہ کمی کے ٓاخری درجے تک پھنچ کر دوباره بﮍھنے لگے تو پتہ چلتا ھے کہ
ِ
شرعی کا وقت ھو چکا ھے ،ليکن بعض شھروں مينجھاں بعض اوقات ظھر کے وقت سايہ بالکل ختم ھو
جاتا ھے ،جب سايہ دوباره ظاھر ھو تا ھے تو معلوم ھوتا ھے کہ ظھر کا وقت ھو چکا ھے۔
ب ٓافتاب تک کا درميانی وقت ھے ،ليکن اگر
مسئلہ  ٧٣٧نماز ظھر و عصر کا وقت زوال سے غرو ِ
کوئی شخص جان بوجه کر نماز عصر کو ظھر کی نماز سے پھلے پﮍھے تو وه نماز باطل ھے۔ ھاں ،اگر
ٓاخری وقت ميں ايک نماز سے زيا ده پﮍھنے کا وقت باقی نہ ھو ،تو اس صورت ميں جس شخص نے اس
وقت تک نماز ظھر نہ پﮍھی ھو ،ضروری ھے کہ پھلے نماز عصر پﮍھے اور اس کے بعد نماز ظھر کی
قضا کرے۔ البتہ ،اگر کوئی شخص اس وقت سے پھلے غلطی سے عصر کی پوری نماز ظھر سے پھلے
احتياط واجب يہ ھے کہ اس نماز کو نماز ظھر قرار دے اور
پﮍه لے تو اس کی نماز صحيح ھے اور
ِ
دوسری چار رکعت مافی الذمہ کی نيت سے پﮍھے۔
مسئلہ  ٧٣٨اگر کوئی شخص ظھر کی نماز پﮍھنے سے پھلے غلطی سے عصر کی نماز پﮍھنا
شروع کردے اور نماز کے دوران اسے معلوم ھو کہ اس سے غلطی ھو ئی ھے تو ضروری ھے کہ نيت
کو نماز ظھر کی طرف پھير دے يعنی نيت کرے جو کچه پﮍه چکا ھو ں اور پﮍه رھا ھو ں اور پﮍھوں گا
وه تمام کی تمام نماز ظھر ھے اور نماز مکمل کرنے کے بعد عصر کی نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٧٣٩نماز جمعہ امام معصوم عليہ السالم يا ٓاپ عليہ السالم کی جانب سے منصوب ٓاپ عليہ
السالم کے نائب کے ھو تے ھو ئے واجب تعينی ھے اور غيبت کے زمانے ميں مکلّف کو اختيار ھے کہ
نماز ظھر پﮍھے يا شرائط کے ھو تے ھو ئے ،نماز جمعہ پﮍھے۔ احوط نماز ظھر کا پﮍھنا ھے اور افضل
نماز جمعہ ھے۔
مسئلہ  ٧۴٠نماز جمعہ کا وقت محدود ھے اور
احتياط واجب يہ ھے کہ يقين ،اطمينان يا وقت
ِ
ظھر شرعی ثابت ھونے کے بعد ،تاخير نہ کريں۔
ھوجانے کی دوسری نشانيوں کے ذريعے،
ِ
مغرب و عشا کی نماز کا وقت
احتياط واجب يہ ھے کہ نماز مغرب کی ادائيگی ميں سورج کے غروب ھو نے کے بعد
مسئلہ ٧۴١
ِ
اتنی تاخير کريں کہ مشرق سے ظاھر ھو نے والی سرخی انسان کے سر پر سے گزر جائے۔
ب اختيار شخص کے لئے ٓادھی رات تک رہتا
مسئلہ  ٧۴٢مغرب اور عشا کی نماز کا وقت صاح ِ
ٓ
ھے ،ليکن جو شخص نيند ،بھول جانے ،حيض يا اس کے عالوه کسی اوروجہ سے ادھی رات تک نماز نہ
پﮍه سکے تو اس کے لئے صبح صادق تک ھے۔
نماز عشا کو نماز مغرب کے بعد پﮍھنا ضروری ھے ،ل ٰہذا اگر جان بوجه کر مغرب کی نماز سے
پھلے پﮍھی جائے تو باطل ھے ،ليکن اگر عشا کی نماز ادا کرنے کی مقدار سے زيا ده وقت باقی نہ رھا ھو
تو اس صورت ميں ضروری ھے کہ عشا کی نماز کو نماز مغرب سے پھلے پﮍھا جائے۔
مسئلہ  ٧۴٣اگر کوئی شخص غلطی سے عشا کی نماز کو مغرب سے پھلے پﮍه لے اور نماز کے
بعد متو جہ ھو تو اس کی نماز صحيح ھے اور ضروری ھے کہ نماز مغرب کو اس کے بعد بجاالئے۔
مسئلہ  ٧۴۴اگر کوئی شخص نماز مغرب پﮍھنے سے پھلے عشا کی نماز پﮍھنے ميں مشغول ھو
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جائے اور نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ھے اور ابھی وه چوتھی رکعت کے رکوع
تک نہ پھنچا ھو تو ضروری ھے کہ نماز مغرب کی طرف نيت پھيرلے اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد
عشا کی نماز پﮍھے اور اگر چوتھی رکعت کے رکوع ميں جاچکا ھو تو ضروری ھے کہ اسے تو ڑ دے
اور نماز مغرب پﮍھنے کے بعد نماز عشا بجاالئے۔
احتياط
مسئلہ  ٧۴۵نماز عشا کا وقت صاحب اختيار شخص کے لئے ٓادھی رات تک ھے اور
ِ
واجب کی بنا پر رات کا حساب غروب کے وقت سے صبح کی اذان تک ھوگا نہ کہ سورج نکلنے تک۔
٨٢
ٓ
مسئلہ  ٧۴۶اگر کوئی شخص جان بوجه کر مغرب اور عشا کی نماز ادھی رات تک نہ پﮍھے تو
احوط يہ ھے کہ اذان صبح سے پھلے تک ادا اور قضاکی نيت کے بغير ان نماز وں کو ادا کرے۔
صبح کی نماز کا وقت
مسئلہ  ٧۴٧صبح کی اذان کے قريب مشرق کی جانب سے ايک سفيدی اُوپر اُٹھتی ھے جسے
فجر دوم اور نماز صبح کا اوّل وقت ھے اور صبح
فجر اوّل کھا جاتا ھے اور جب يہ سفيدی پھيل جائے تو
ِ
ِ
کی نماز کا ٓاخری وقت سورج نکلنے تک ھے۔
ت نماز کے احکام
اوقا ِ
مسئلہ  ٧۴٨انسان نماز ميں اس وقت مشغول ھو سکتا ھے جب اسے يقين يا اطمينان ھو کہ وقت
داخل ھو گيا ھے يا دو عادل مرد يا ايک قابل اعتماد شخص جس کی بات کے برخالف بات کا گمان نہ ھو،
خبر دے کہ وقت داخل ھو گيا ھے يا وقت شناس شخص جو قابل اطمينان ھو ،وقت داخل ھو نے کا اعالن
کرنے کے لئے اذان دے۔
ً
ً
مسئلہ  ٧۴٩اگر کوئی شخص عمومی عذر مثال بادل يا گرد و غبار ،يا کسی ذاتی عذر مثال نا
بينائی يا قيد خانے ميں ھونے کی وجہ سے ،نماز کا اوّل وقت داخل ھو نے کے بارے ميں يقين يا شرعی
گواھی حاصل نہ کر سکے تو ضروری ھے کہ نماز پﮍھنے ميں اتنی تاخير کرے کہ اسے وقت داخل
ھونے کے بارے ميں يقين يا شرعی گواھی حاصل ھو جائے۔
مسئلہ  ٧۵٠اگر مذکوره باال طريقوں سے کسی شخص کے لئے ثابت ھو جائے کہ نماز کا وقت
ھو گيا ھے اور وه نماز ميں مشغول ھو جائے اور نماز کے دوران اسے معلوم ھو کہ ابھی وقت داخل نھيں
ھو ا تو اس کی نماز باطل ھے۔ اسی طرح اگر نماز کے بعد پتہ چلے کہ اس نے ساری نماز وقت سے پھلے
پﮍھی ھے تو اس کے لئے بھی يھی حکم ھے۔
ھاں ،اگر نماز کے دوران معلوم ھو کہ وقت داخل ھو گيا يا نماز کے بعد اسے يہ پتہ چلے کہ نماز
کے دوران وقت داخل ھو گيا تھا تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٧۵١اگر کوئی شخص اس بات کی جانب متو جہ نہ ھو کہ ضروری ھے کہ وقت داخل
ھو نے کے ثابت ھو نے کے بعد انسان نماز ميں مشغول ھو اگر نماز کے بعد اسے معلوم ھو کہ اس نے
ساری نماز وقت ميں پﮍھی ھے تو اس کی نماز صحيح ھے اور اگر اسے يہ پتہ چل جائے کہ اس نے وقت
سے پھلے نماز پﮍھی ھے يا اسے يہ معلوم نہ ھو کہ وقت ميں پﮍھی ھے يا وقت سے پھلے پﮍھی ھے يا
نماز کے بعد پتہ چلے کہ نماز کے دوران وقت داخل ھو ا تھا تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٧۵٢اگر کوئی شخص اس يقين يا اطمينان کے ساته نماز پﮍھنے لگے کہ وقت داخل ھوگيا
ھے اور نماز کے دوران شک کرے کہ وقت داخل ھو ا ھے يا نھيں تو اس کی نماز باطل ھے۔ ليکن اگر
نماز کے دوران اسے يقين يا اطمينان ھو کہ وقت داخل ھو گيا ھے اور شک کرے کہ نماز کی جتنی مقدار
پﮍھی ھے وه وقت ميں پﮍھی ھے يا نھيں تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٧۵٣اگر نماز کا وقت اتنا تنگ ھو کہ نماز کے بعض مستحب اعمال ادا کرنے سے نماز کی
کچه مقدار وقت کے بعد پﮍھی جائے گی تو ضروری ھے کہ ان مستحبات کو چھوڑ دے ،مثالً اگر قنوت
پﮍھنے کی وجہ سے نماز کا کچه حصّہ وقت کے بعد پﮍھنا پﮍے ھو تو ضروری ھے کہ قنوت نہ پﮍھے۔
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مسئلہ  ٧۵۴جس شخص کے پاس نماز کی فقط ايک رکعت ادا کرنے کا وقت ھو اس کی نماز ادا کی
نيت سے ھو گی ،البتہ ضروری ھے کہ نماز ميں اتنی تاخير نہ کرے۔
مسئلہ  ٧۵۵جو شخص سفر ميں نہ ھو اگر اس کے پاس غروب ٓافتاب تک پانچ رکعت نماز پﮍھنے
کا وقت ھو تو ضروری ھے کہ ظھر اور عصر کی دونوں نماز يں پﮍھے اور اگر اس سے کم وقت ھو تو
ضروری ھے کہ عصر کی نماز پﮍھے اور بعد ميں ظھر کی نماز قضا کرے۔ اسی طرح جس کے پاس
کوئی عذر نہ ھو اگر ٓادھی رات تک اس کے پاس پانچ رکعت نماز پﮍھنے کا وقت ھو تو ضروری ھے کہ
مغرب اور عشا کی نماز پﮍھے اور اگر وقت اس سے کم ھو تو ضروری ھے کہ صرف عشا کی نماز
احتياط واجب يہ ھے کہ مغرب مافی الذمہ کی نيت سے ادا و قضا کی
پﮍھے اور بعد ميں مغرب پﮍھے اور
ِ
نيت کئے بغير پﮍھے۔
مسئلہ  ٧۵۶جو شخص سفر ميں ھو اگر غروب ٓافتاب تک اس کے پاس تين رکعت نماز پﮍھنے کا
وقت ھو تو ضروری ھے کہ ظھر اور عصر کی نماز پﮍھے اور اگر اس سے کم وقت ھو تو ضروری ھے
٨٣
کہ صرف عصر پﮍھے اور بعد ميں نماز ظھر کی قضا کرے۔ اسی طرح جس مسافر کے پاس کوئی عذر نہ
ھو اگر ٓادھی رات تک اس کے پاس چار رکعت نماز پﮍھنے کا وقت ھو تو ضروری ھے کہ مغرب اور
عشا کی نماز پﮍھے۔ اگر اس اندازے کے مطابق بھی وقت نہ ھو ليکن نماز عشا پﮍھنے کے ساته مغرب کی
ايک رکعت کو ٓادھی رات ھونے سے پھلے درک کرسکتا ھو تو ضروری ھے کہ پھلے عشا کی نماز
پﮍھے اور اس کے بعد فوراً نماز مغرب بجاالئے اور اگر اس سے بھی کم وقت ھو تو ضروری ھے کہ
احتياط واجب يہ ھے کہ اسے ادا اور قضاء کی نيت کے بغير
پھلے عشا اور پھر مغرب کی نماز پﮍھے اور
ِ
ٓ
مافی الذمہ کی نيت سے پﮍھے اور اگر عشا کی نماز پﮍھنے کے بعد معلوم ھو جائے کہ ادھی رات ھو نے
ميں ايک رکعت يا اس سے زيا ده رکعات پﮍھنے کا وقت باقی ھے تو اس کی نماز مغرب ادا ھے اور
ضروری ھے کہ فوراً نماز مغرب ادا کرے۔
مسئلہ  ٧۵٧مستحب ھے کہ انسان نماز کو اس کے اوّل وقت ميں پﮍھے اور اس سے متعلق بہت زيا
ده تاکيد کی گئی ھے اور جتنا اوّل وقت کے قريب ھو بہتر ھے مگر يہ کہ تاخير کسی وجہ سے بہتر ھو
مثالً اس لئے انتظار کرے کہ نماز جماعت کے ساته پﮍھے۔
مسئلہ  ٧۵٨جب انسان کے پاس کوئی ايسا عذر ھو کہ اگر اوّل وقت ميں نماز پﮍھنا چاھے تو تيمم
کر کے نماز پﮍھنے پر مجبور ھو ،اگر اسے علم ھو کہ اس کا عذر ٓاخر وقت تک باقی رھے گا تو اول وقت
ميں نماز پﮍه سکتا ھے ،ليکن اگر احتمال دے کہ اس کا عذر دور ھو جائے گا تو ضروری ھے کہ عذر
کے برطرف ھو نے تک انتظار کرے اور اگر اس کا عذر برطرف نہ ھو تو ٓاخر وقت ميں نماز پﮍھے۔
ھاں ،يہ ضروری نھيں کہ اس قدر انتظار کرے کہ صرف نماز کے واجب افعال انجام دے سکے بلکہ اگر
ت نماز مثالً اذان و اقامت اور قنوت کے لئے بھی وقت ھو تو وه تيمم کر کے ان
اس کے پاس مستحبا ِ
مستحبات کے ساته نماز ادا کرسکتا ھے۔
تيمم کے عالوه دوسری مجبوريوں کی صورت ميں اگر وه عذر تقيّہ ھو تو اوّل وقت ميں نماز
پﮍھنا جائز ھے اور اسے دوباره پﮍھنا بھی ضروری نھيں ھے ،خواه وقت کے دوران اس کا عذر برطرف
ھی کيوں نہ ھو جائے۔ جب کہ تقيّہ کے عالوه اگر احتمال دے کہ اس کا عذر باقی رھے گا تو جائز ھے کہ
اوّل وقت ميں نماز پﮍھے ،ليکن اگر وقت کے دوران اس کا عذر برطرف ھو جائے تو ضروری ھے کہ
دوباره نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٧۵٩جو شخص نماز اور اس کی شکيات و سھويات کے مسائل کا علم نہ رکھتا ھو اور
اس بات کا احتمال ھو کہ نماز کے دوران ان ميں سے کوئی مسئلہ پيش ٓائے گا اور کسی الزمی ذمہ داری يا
ضروری احتياط کی خالف ورزی ھوجائے گی،احتياط کی بنا پر انھيں سيکھنے کے لئے نماز تاخير سے
پﮍھے ،ليکن اگر اسے اطمينان ھو کہ صحيح طريقے سے نماز پﮍه لے گا تو اوّل وقت ميں نماز پﮍه سکتا
ھے۔ پس اگر نماز ميں کوئی ايسا مسئلہ پيش نہ ٓائے جس کا حکم نہ جانتا ھو تو اس کی نماز صحيح ھے
اور اگر کوئی ايسا مسئلہ پيش ٓاجائے جس کا حکم نہ جانتا ھو تو اس کے لئے جائز ھے کہ جن دوباتو ں کا
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احتمال ھو ان ميں سے کسی ايک پر عمل کرتے ھوئے نماز کو پورا کرے۔ ھاں ،نماز کے بعد مسئلہ معلوم
کرنا ضروری ھے تاکہ اگر اس کی نماز باطل ثابت ھو تو دوباره پﮍھے اور اگر صحيح ھو تو دوباره پﮍھنا
ضروری نھيں۔
مسئلہ  ٧۶٠اگر نماز کا وقت وسيع ھو اور قرض خواه بھی اپنے قرض کا مطالبہ کرے تو
ممکنہ صورت ميں ضروری ھے کہ پھلے قرضہ ادا کرے اور بعد ميں نماز پﮍھے۔ اسی طرح اگر کوئی
ايسا دوسرا واجب کا م پيش ٓاجائے جسے فوراً بجاالنا ضروری ھو مثالً ديکھے کہ مسجد نجس ھو گئی ھے
تو ضروری ھے کہ پھلے مسجد کو پاک کرے اور بعد ميں نماز پﮍھے اور دونوں صورتو ں ميں اگر پھلے
نماز پﮍھے تو گنھگار ھے ،ليکن اس کی نماز صحيح ھے۔
وه نماز يں جنھيں ترتيب سے پﮍھنا ضروری ھے
مسئلہ  ٧۶١ضروری ھے کہ انسان نماز عصر ،نماز ظھر کے بعد اور نماز عشا کو نماز مغرب
کے بعد پﮍھے اور اگر جان بوجه کر نماز عصر ،نماز ظھر سے پھلے يا نماز عشا کو نماز مغرب سے
پھلے پﮍھے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٧۶٢اگر کوئی شخص نماز ظھر کی نيت سے نماز پﮍھنا شروع کرے اور نماز کے
دوران اسے يا د ٓائے کہ نماز ظھر پﮍه چکا ھے تو وه نيت کو نماز عصر ميں تبديل نھيں کرسکتا بلکہ
ضروری ھے کہ نماز تو ڑ کر عصر کی نماز پﮍھے۔ مغرب و عشا ميں بھی يھی حکم ھے۔
٨۴
مسئلہ  ٧۶٣اگر نماز عصر کے دوران کوئی شک کرے کہ اس نے نماز ظھر پﮍھی ھے يا نھيں ،تو
ضروری ھے کہ نيت کو نماز ظھر ميں تبديل کر دے ليکن اگر وقت اتنا کم ھو کہ نماز ختم ھو نے کے بعد
سورج غروب کر جائے گا اور ايک رکعت کے لئے بھی وقت باقی نہ ھو گا تو ضروری ھے کے نماز
عصر کی نيت سے نماز کو پورا کرے اور اس بات پر بنا رکھے کہ نماز ظھر ادا کرچکا ھے۔
مسئلہ  ٧۶۴اگر کوئی شخص نماز عصر کے دوران اس يقين يا اطمينان پر کہ اس نے نماز ظھر
نھيں پﮍھی نيت کو ظھر ميں تبديل کر دے ،اگر کوئی عمل انجام دينے سے پھلے اسے يا د ٓاجائے کہ ظھر
کی نماز پﮍه چکا ھے تو ضروری ھے کہ باقی نماز کو عصر کی نيت سے پﮍھے اور اس کی نماز صحيح
ھے۔ اسی طرح جو کچه انجام دے چکا ھو اگر وه رکن نہ ھو تب بھی يھی حکم ھے ،ليکن اس صورت ميں
قرائت اور ذکر وغيره جو ظھر کی نيت سے انجام دے چکا ھو ضروری ھے کہ انھيں دوباره عصر کی
نيت سے بجاالئے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ ان دونوں صورتو ں ميں نماز کو عصر کی نيت سے پورا
کرے اور دوباره بھی پﮍھے۔ ھاں ،جو کچه انجام دے چکا ھو وه اگر ايک رکعت ،رکوع يا دو سجدے ھو ں
تو ضروری ھے کہ نماز دوباره پﮍھے۔
مسئلہ  ٧۶۵اگر کوئی شخص نماز عشا ميں چوتھی رکعت کے رکوع سے پھلے شک کرے کہ اس
نے نماز مغرب پﮍھی ھے يا نھيں اور وقت اتنا کم ھو کہ نماز ختم کرنے کے بعد عشا کے لئے ايک رکعت
نماز پﮍھنے کا وقت بھی باقی نہ بچتا ھو تو ضروری ھے کہ عشا کی نيت سے نماز مکمل کرے اور اس
بات پر بنا رکھے کہ مغرب کی نماز پﮍه چکا ھے۔
اور اگر ايک رکعت يا اس سے زيا ده پﮍھنے کا وقت موجود ھو تو ضروری ھے کہ نيت کو نماز
مغرب ميں تبديل کر کے اس کی تين رکعت مکمل کرے اور بعد ميں عشا کی نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٧۶۶اگر کوئی شخص نماز عشا کی چوتھی رکعت کے رکوع ميں پھنچنے کے بعد شک
کرے کہ اس نے نماز مغرب پﮍھی ھے يا نھيں اور وقت وسيع ھو تو اس کی نماز باطل ھے اور ضروری
ھے کہ نماز مغرب و عشا دونوں پﮍھے۔ اسی طرح اگر پانچ رکعات پﮍھنے کا وقت ھو تو بھی يھی حکم
ھے ،ليکن اگر وقت اس سے کمتر ھو تو اس کی نماز عشا صحيح ھے اور ضروری ھے کہ اسے پورا
کرے اور بنا اس پر رکھے کہ نماز مغرب پﮍه چکا ھے۔
ً
مسئلہ  ٧۶٧اگر کوئی شخص ايسی نماز جسے وه پﮍه چکا ھو احتياطا دوباره پﮍھے اور نماز کے
دوران اسے يا د ٓائے کہ اس نماز سے پھلے والی نماز نھيں پﮍھی تو وه نيت کو اس نماز کی طرف نھيں
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پھيرسکتا مثالً جب وه نماز عصر احتياطا ً پﮍه رھا ھو اگر اسے يا د ٓائے کہ اس نے نماز ظھر نھيں پﮍھی تو
وه نيت کو نماز ظھر کی طرف نھيں پھير سکتا۔
نماز قضا کی نيت کو نماز ادا اور نماز مستحب کی نيت کو نماز واجب کی طرف پھيرنا
مسئلہ ٧۶٨
ِ
جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ٧۶٩اگر ادا نماز کا وقت وسيع ھو تو انسان نماز کے دوران نيت کو قضا نماز ميں تبديل
کرسکتا ھے بشرطيکہ نماز قضاء کی طرف نيت تبديل کرنا ممکن ھو ،مثالً اگر وه نماز ظھر ميں مشغول
ھو تو نيت کو قضائے صبح ميں اسی صورت ميں تبديل کرسکتا ھے کہ تيسری رکعت کے رکوع ميں داخل نہ ھو ا ھو ۔

توضيح المسائل

مستحب نماز يں
مسئلہ  ٧٧٠مستحب نماز يں بہت سی ھيں اور انھيں نوافل کہتے ھيں۔ مستحب نماز وں ميں سے
روزانہ کے نوافل کی بہت زيا ده تاکيد کی گئی ھے۔ اور يہ روز جمعہ کے عالوه چونتيس رکعات ھيں۔ جن
ميں سے ٓاٹه رکعت ظھرکیٓ ،اٹه رکعت عصر کی ،چار رکعت مغرب کی ،دو رکعت عشا کی ،گيا ره رکعت
احتياط واجب کی بنا پر عشا کی دورکعت نافلہ بيٹه کر
نماز شب کی اور دو رکعت صبح کی ھيں۔ چونکہ
ِ
انجام دينا ضروری ھے ،اس لئے وه ايک رکعت شمار ھو تی ھے۔
جمعہ کے دن ظھر اور عصر کی سولہ رکعت نوافل پر چار رکعت کا اضافہ ھو جاتا ھے۔ اور
قول مشھو ر کے مطابق بہتر يہ ھے کہ ان ميں سے چه رکعت سورج کے مکمل طور پر نکل ٓانے پر ،چه
رکعت دن چﮍھنے پر ،چه رکعت زوال سے پھلے اور دو رکعت زوال کے وقت پﮍھے۔
مسئلہ  ٧٧١نماز شب کی گيا ره رکعتو ں ميں سے ٓاٹه رکعتيں نافلہ شب کی نيت سے ،دو رکعت
نماز شفع کی نيت سے اور ايک رکعت نماز وتر کی نيت سے پﮍھی جائے گی۔ نافلہ شب کا مکمل طريقہ
دعا کی کتابوں ميں مذکور ھے۔
٨۵
مسئلہ  ٧٧٢نوافل بيٹه کر بھی پﮍھی جاسکتی ھيں ،ليکن بہتر يہ ھے کہ بيٹه کر پﮍھی جانے والی
دو رکعت کو ايک رکعت شمار کيا جائے مثالً جو شخص ظھر کی نوافل جو ٓاٹه رکعتيں ھيں بيٹه کر پﮍھنا
چاھے تو بہتر ھے کہ سولہ رکعتيں پﮍھے اور اگر نماز وتر کو بيٹه کر پﮍھنا چاھے تو ايک ايک رکعت
کی دو نماز يں پﮍھے۔
مسئلہ  ٧٧٣ظھر اور عصر کی نوافل کو سفر ميں نھيں پﮍھا جاسکتا اور اگر عشا کی نفليں رجاء
کی نيت سے پﮍھی جائيں تو کوئی حرج نھيں ھے۔
روزانہ کی نوافل کا وقت
مسئلہ  ٧٧۴ظھر کی نوافل نماز ظھر سے پھلے پﮍھی جاتی ھيں اور ان کا وقت ظھر کی ابتدا سے
احتياط واجب کی بنا پر اس کی انتھا اس وقت تک ھے کہ شاحض کے ظھر کے بعد پيدا ھونے
ھے اور
ِ
ً
والے سائے کی مقدار ،سات ميں سے دو حصّوں کے برابر ھو جائے مثال اگر شاحض کی لمبائی سات
بالشت ھو تو جب سائے کی مقدار دو بالشت ھوجائے تو احتياط کی بنا پر يہ نافلہ ظھر کا ٓاخری وقت ھے۔
احتياط واجب کی بنا پر اس کا
مسئلہ  ٧٧۵عصر کی نوافل نماز عصر سے پھلے پﮍھی جاتی ھيں۔
ِ
وقت شاحض کے سائے کی اس مقدار تک ھے جو ظھر کے بعد ظاھر ھو اور سات ميں سے چار حصّوں
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تک پھنچ جائے۔ اگر کوئی شخص ظھر يا عصر کی نفليں اس کے مقرره وقت کے بعد پﮍھنا چاھے تو
احتياط واجب يہ ھے کہ ظھر کی نفليں نماز ظھر کے بعد اور عصر کی نفليں نماز عصر کے بعد پﮍھے
ِ
اور ادا و قضاء کی نيت نہ کرے۔
مسئلہ  ٧٧۶مغرب کی نفلوں کا وقت نماز مغرب ختم ھو نے کے بعد ھو تا ھے اور مغرب کے
ٓاخری وقت تک باقی رہتا ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ سورج کے غروب ھو نے کے بعد مغرب کی
جانب دکھائی دينے والی سرخی کے ختم ھو نے سے پھلے پﮍه لے اور اگر سرخی ختم ھو نے کے بعد
پﮍھے تو ادا و قضاء کی نيت نہ کرے۔
مسئلہ  ٧٧٧عشا کی نفلوں کا وقت نماز عشا ختم ھو نے کے بعد سے ٓادھی رات تک ھے اور بہتر
يہ ھے کہ نماز عشا ختم ھو نے کے فوراً بعد پﮍھی جائيں۔
احتياط واجب کی بنا پر فجر اوّل کے بعد سے لے کر
مسئلہ  ٧٧٨نماز صبح کی نوافل کا وقت
ِ
مشرق کی سرخی ظاھر ھونے تک ھے اور جوشخص مشرق کی سرخی ظاھر ھو نے کے بعد پﮍھنا
چاھے تو نماز صبح کے بعد پﮍھے اور ادا و قضاء کی نيت نہ کرے اور نماز شب پﮍھنے واال ،نافلہ شب
کے فوراً بعد نافلہ صبح پﮍه سکتا ھے۔
ٓ
اذان صبح تک ھے ،ليکن بعيد
مسئلہ  ٧٧٩نماز شب کا وقت مشھو ر قول کی بنا پر ادھی رات سے ِ
نھيں ھے کہ اس کا وقت رات کی ابتدا سے اذان صبح تک ھو اور ٓادھی رات سے اذان صبح تک اس کی
فضيلت کا وقت ھو اور افضل يہ ھے کہ رات کے ٓاخری تيسرے حصے ميں پﮍھی جائے۔
مسئلہ  ٧٨٠مشھو ر قول کی بنا پر نماز شب کا ا ّول وقت ٓادھی رات سے ھے۔ مسافر اور وه
شخص جس کے لئے ٓادھی رات کے بعد نماز شب ادا کرنا مشکل ھو وه اسے اوّل شب ميں پﮍه سکتا ھے،
اگر چہ بعيد نھيں ھے کہ ان دو کے عالوه دوسروں کے لئے بھی او ِّل شب ميں پﮍھنا جائز ھو جيسا کہ
سابقہ مسئلہ ميں ذکر ھو چکا ھے۔
نماز غفيلہ
ِ
نماز غفيلہ مشھو ر مستحب نماز وں ميں سے ھے اور مغرب و عشا کی نماز کے
مسئلہ ٧٨١
ِ
درميا ن پﮍھی جاتی ھے۔
اس کی پھلی رکعت ميں الحمد کے بعد کسی سوره کی بجائے اس ٓايت کا پﮍھنا ضروری ھے:
ُک ْن ُ
ک ننُجْ ِی ْال ُم ْؤ ِم ِن ْينَ <
ت ِمنَ الظﱠا ِل ِم ْينَ فَا ْستَ َج ْبنَا لَہ َو نَ ﱠج ْينَاهُ ِمنَ ْال َغ ﱢم َو َک ٰذ ِل َ
اور دوسری رکعت ميں الحمد کے بعد کسی سوره کی بجائے اس ٓايت کو پﮍھے:
ض َو الَ َر ْ
ب ﱡم ِبي ٍْن<
ط ٍ
س اِالﱠ فِ ْی ِکتَا ٍ
َحبﱠ ٍة فِ ْی ظُلُ َما ِ
ب ﱠو الَ يَا ِب ٍ
ت ْاالَرْ ِ
اور اس کے قنوت ميں پﮍھے:
٨۶
ٰ
ْ
ﱠ
ّ
ْ
ﱢ
ﱠ
ْ
ٓ
َ
َ
َ
ُ
َلی ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ا ِل ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ا َٔن ْ◌ تَف َع َل
صل َي ع ٰ
))اَللھُ ﱠم اِنﱢ ْی اسْا َٔل ُ◌ َ
ب التِ ْي الَ يَ ْعل ُمھَا اِال انتَ ا َٔن ْ◌ ت َ
ح ال َغ ْي ِ
ک بِ َمفَاتِ ِ
ِب ْی کذا و کذا((
اور کذا و کذا کی بجائے اپنی حاجات بيا ن کرے اور اس کے بعد کھے:
ٓ
َ
َ
ک بِ َح ﱢ
ق ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ا ِل ُم َح ﱠم ٍد َعل ْي ِہ َو َعل ْي ِھ ُم
))اَ ٰللّھُ ﱠم اَ ْنتَ َولِ ﱡي نِ ْع َمتِ ْي َو ْالقَا ِد ُر ع ٰ
س ْ◌ا َٔل ُ◌ َ
َلی طَلِبَتِ ْي تَ ْعلَ ُم َحا َجتِ ْي فَا َٔ
ض ْيتَھَا ِل ْي((
ال ﱠسالَ ُم لَ ﱠما قَ َ
قبلے کے احکام
مسئلہ  ٧٨٢قبلہ وه مقام ھے جھاں خانہ کعبہ بنا ھواھے۔ ضروری ھے کہ اس کے سامنے رخ
کرکے نماز پﮍھی جائے ليکن جو شخص اس سے دور ھے اگر اس طرح کھﮍا ھو کہ لوگ کھيں قبلہ رخ
نماز پﮍه رھا ھے تو کافی ھے۔ يھی حکم قبلہ رخ ھوکر انجام دئے جانے والے دوسرے کاموں ،مثالً
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حيوانات کو ذبح کرنے کا ھے۔
مسئلہ  ٧٨٣جو شخص کھﮍا ھو کر واجب نماز پﮍه رھا ھو ضروری ھے کہ اس کا چھره ،سينہ اور
پيٹ قبلے کی طرف ھوں اور احتياط مستحب يہ ھے کہ اس کے پاؤں کی انگليا ں بھی قبلہ کی طرف ھو ں۔
مسئلہ  ٧٨۴جس شخص کی ذمہ داری بيٹه کر نماز پﮍھنا ھو ،ضروری ھے کہ نماز پﮍھتے وقت
اس کا چھره ،سينہ اور پيٹ قبلہ کی طرف ھو ں۔
مسئلہ  ٧٨۵جو شخص بيٹه کر نماز نہ پﮍه سکتا ھو ضروری ھے کہ نماز کے وقت دائيں پھلو کے
بل اس طرح ليٹے کہ اس کے بدن کا اگال حصّہ قبلے کی طرف ھو اور اگر يہ ممکن نہ ھو تو ضروری
ھے کہ بائيں پھلو کے بل يوں ليٹے کہ اس کے بدن کا اگال حصّہ قبلے کی طرف ھو اور اگر يہ بھی ممکن
نہ ھو تو پشت کے بل اس طرح ليٹے کہ اس کے پيروں کے تلوے قبلے کی طرف ھو ں۔
مسئلہ  ٧٨۶نماز احتياط ،بھوال ھو ا سجده و تشھد اور اس سجده سھو کی بجا آوری کے لئے جو
بھولے ھو ئے تشھد کے لئے انجام ديا جاتا ھے ،ضروری ھے کہ انسان قبلہ رخ ھو۔ اس کے عالوه باقی
سجده ھائے سھو ميں احتياط مستحب يہ ھے کہ انھيں قبلے کی طرف رخ کر کے ادا کيا جائے۔
مسئلہ  ٧٨٧مستحب نماز کو زمين پر استقرار کی حالت ميں قبلہ رخ ھو کر پﮍھنا ضروری ھے،
ليکن چلتے ھو ئے اور سواری کی حالت ميں قبلے کی طرف منہ کرکے پﮍھنا ضروری نھيں ھے ،خواه
نذر کی وجہ سے واجب ھو گئی ھو۔
مسئلہ  ٧٨٨جو شخص نماز پﮍھنا چاھے ضروری ھے کہ قبلے کی سمت کا تعين کرنے کے لئے
کوشش کرے يھاں تک کہ قبلے کی سمت کے بارے ميں اسے يقين يا اطمينان ھو جائے يا دو عادل مرد يا
ايک قابل اعتماد شخص جس کی بات کے بر خالف بات کا گمان نہ ھو ،قبلے کے متعلق اطالع ديں۔ اسی
طرح مسلمانوں کے شھروں ميں قبلے کو ان کی نمازوں اور قبروں سے معلوم کرسکتا ھے۔ اگر يہ موجود
نہ ھو ں تو ضروری ھے کہ اسے معلوم کرنے کی کوشش کرے اور دوسرے طريقوں سے حاصل ھو نے
والے گمان کے مطابق عمل کرے ،خواه وه گمان کسی کا فر يا ايسے فاسق کے کھنے سے حاصل ھو جو
علمی قواعد کے ذريعے قبلے کا رخ جانتا ھو ۔
مسئلہ  ٧٨٩جس شخص کو قبلے کے بارے ميں گمان ھو اور اس سے زياده مضبوط گمان پيدا
کرسکتا ھو تو وه اپنے گمان پر عمل نھيں کرسکتا ،مثالً اگر مھمان ،صاحب خانہ کے کھنے پر قبلے کی
سمت کے بارے ميں گمان پيدا کرلے ليکن کسی دوسرے طريقے سے زيا ده قوی گمان پيدا کرسکتا ھو تو
وه صاحب خانہ کے کھنے پر عمل نھيں کرسکتا۔
مسئلہ  ٧٩٠اگر کسی کے پاس قبلے کا رخ متعين کرنے کا کوئی ذريعہ نہ ھو يا کوشش کے
باوجود اس کا گمان کسی ايک طرف نہ جائے تو اس کا کسی بھی سمت منہ کر کے نماز پﮍھنا کافی ھے
اور احتياط مستحب يہ ھے کہ اگر نماز کا وقت وسيع ھو تو چار نماز يں چاروں سمت منہ کر کے پﮍھے۔
مسئلہ  ٧٩١اگر اس بارے ميں يقين يا وه چيز جو يقين کے حکم ميں ھو يا گمان حاصل ھو جائے
کہ قبلہ دو ميں سے کسی ايک طرف ھے تو ضروری ھے کہ ان دونوں طرف منہ کر کے نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٧٩٢جو شخص کئی طرف منہ کر کے نماز پﮍھنا چاہتا ھو اگر وه ايسی دو نماز يں پﮍھنا
چاھے جو ظھر اور عصر کی طرح يکے بعد ديگرے پﮍھنی ضروری ھيں تو احتياط مستحب يہ ھے کہ
پھلی نماز کو مختلف سمتو ں کی طرف منہ کر کے پﮍھے اور بعد ميں دوسری نماز شروع کرے۔
٨٧
مسئلہ  ٧٩٣جس شخص کو قبلے کے بارے ميں يقين يا کوئی ايسی چيز جو يقين کے حکم ميں ھے،
حاصل نہ ھو سکے اگر وه نماز کے عالوه کوئی ايسا کا م کرنا چاھے جو قبلے کی طرف منہ کر کے کرنا
ضروری ھے مثالً وه کوئی حيوان ذبح کرنا چاہتا ھو ،تو اگر اس کے لئے تاخير کرنا ممکن ھو تاکہ قبلہ
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ تاخير کرے۔ ھاں ،اگر تاخير ممکن نہ ھو
معلوم کيا جا سکے ،تو
ِ
يا حرج کا باعث ھو تو گمان کے مطابق عمل کرسکتا ھے اور اگر گمان ممکن نہ ھو اور حيوان کا ذبح کرنا
ضروری ھو مثالً تاخير کی صورت ميں حيوان مرجائے گا ،تو جس طرف منہ کر کے ذبح کرے صحيح ھے۔
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نماز ميں بدن کا ڈھانپنا
مسئلہ  ٧٩۴ضروری ھے کہ مرد نماز کی حالت ميں اپنی دونوں شرمگاھو ں کو ڈھانپے ،خواه
اسے کوئی بھی نہ ديکه رھا ھو اور احتياط مستحب يہ ھے کہ ناف سے گھٹنوں تک بدن بھی ڈھانپے۔
مسئلہ  ٧٩۵ضروری ھے کہ عورت نماز کے وقت اپنا پورا بدن حتی سر اور بال بھی ڈھانپے
اور احتياط مستحب يہ ھے کہ پاؤں کے تلوے بھی ڈھانپے ،ليکن وضو ميں دھويا جانے واال چھرے کا
حصہ ،کالئيوں تک ھاته اور ٹخنوں تک پاؤں کا ظاھری حصّہ ڈھانپنا ضروری نھيں ھے۔ ھاں ،يہ اطمينان
حاصل کرنے کے لئے کہ اس نے واجب مقدار ڈھانپ لی ھے ضروری ھے کہ چھرے کی اطراف اور
کالئيوں سے نيچے کا کچه حصہ بھی ڈھانپے۔
مسئلہ  ٧٩۶بھولے ھو ئے سجدے ،بھولے ھوئے تشھد يا بھولے ھوئے تشھد کی وجہ سے
واجب ھونے والے سجده سھو کو انجام ديتے وقت ضروری ھے کہ انسان اپنے ٓاپ کو اس طرح ڈھانپے
جس طرح نماز کے وقت ڈھانپا جاتا ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ باقی سجده ھائے سھو بجاالتے وقت
بھی اپنے ٓاپ کو ڈھانپے۔
مسئلہ  ٧٩٧اگر کوئی انسان جان بوجه کر يا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ،جب کہ مسئلہ سيکھنے
ميں کوتاھی کی ھو ،نماز ميں اپنی شرمگاه نہ چھپائے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٧٩٨اگر کسی شخص کو نماز کے دوران پتہ چلے کہ اس کی شرمگاه برھنہ ھے تو
ضروری ھے کہ فوراً اپنی شرمگاه چھپائے اور
احتياط واجب کی بنا پر نماز مکمل کرکے دوباره پﮍھے،
ِ
ليکن اگر نماز کے بعد پتہ چلے کہ نماز کے دوران اس کی شرمگاه برھنہ تھی تو اس کی نماز صحيح ھے۔
يھی حکم اس وقت ھے جب اسے نماز کے دوران معلوم ھو کہ پھلے اس کی شرمگاه برھنہ تھی ليکن فی
الحال چھپی ھو ئی ھے۔
مسئلہ  ٧٩٩اگر کسی شخص کا لباس کھﮍے ھو نے کی حالت ميں اس کی شرمگاه کو ڈھانپ لے
ليکن ممکن ھے کہ دوسری حالت ميں مثالً رکوع يا سجود کی حالت ميں نہ ڈھانپے تو اگر شرمگاه کے
برھنہ ھو نے کے وقت اسے کسی ذريعے سے ڈھانپ لے تو اس کی نماز صحيح ھے ،ليکن احتياط مستحب
يہ ھے کہ اس لباس کے ساته نماز نہ پﮍھے۔
مسئلہ  ٨٠٠انسان نماز ميں اپنے ٓاپ کو گھاس اور درختو ں کے پتو ں سے ڈھانپ سکتا ھے،
ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ ان چيزوں سے اس وقت ڈھانپے جب اس کے پاس کوئی اور چيز نہ ھو ۔
مسئلہ  ٨٠١اگر گارے کے عالوه شرمگاه کو چھپانے کے لئے کوئی دوسری چيز نہ ھو تو احتياط
واجب کی بنا پر اختياری حالت ميں گارے کے ساته خود کو ڈھانپ کر پﮍھی جانے والی اور اضطرار کے
وقت برھنہ حالت ميں پﮍھی جانے والی ،دونوں نمازوں کو انجام دے۔
مسئلہ  ٨٠٢جس شخص کے پاس کوئی ايسی چيز نہ ھو جس سے وه نماز ميں اپنے آپ کو ڈھانپے،
اگر احتمال دے کہ ٓاخر وقت تک کوئی چيز مل جائے گی تو احتياط مستحب يہ ھے کہ نماز ميں تاخير کرے
اور اگر کوئی چيز نہ ملے تو ٓاخر وقت ميں اپنے وظيفے کے مطابق نماز پﮍھے۔ ايسا شخص اپنی نماز اول
وقت ميں بھی پﮍه سکتا ھے اور اگر ٓاخر وقت تک کوئی چيز نہ ملے تو اس کی نماز صحيح ھے اور اگر
مل جائے تو ضروری ھے کہ دوباره نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٨٠٣جو شخص نماز پﮍھنا چاہتا ھو ،اگر اپنی شرمگاه ڈھانپنے کے لئے حتی اس کے پاس
گارا اور کيچﮍ بھی نہ ھو تو اگر کيفيت يہ ھو کہ کسی
ناظر محترم کی نگاه اس کی شرمگاه پر نہ پﮍ رھی
ِ
ھو تو کھﮍا ھو کر نماز پﮍھے اور احتياط واجب کی بنا پر ھاته کو اپنی شرمگاه پر رکھے اور ضروری
ھے کہ رکوع و سجود اشارے کے ساته بجاالئے اور احتياط واجب کی بنا پر سجود کے لئے زياده اشاره
کرے۔
٨٨
ناظر محترم کی نگاه اس پر پﮍ رھی ھو تو ضروری ھے کہ بيٹه
اور اگر کيفيت يہ ھو کہ کسی
ِ
کر نماز پﮍھے اور رکوع و سجود کے لئے اشاره کرے اور احتياط واجب کی بنا پر سجود کے لئے زياده
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اشاره کرے۔

توضيح المسائل

نمازی کے لباس کی شرائط
مسئلہ  ٨٠۴نمازی کے لباس کی چه شرائط ھيں:
 (١پاک ھو
 (٢مباح ھو
 (٣مردار کے اجزاء سے نہ بنا ھو
 (۴حرام گوشت حيوان کے اجزاء سے نہ بنا ھو
 ( ۵،۶اگر نمازی مرد ھو تو اس کا لباس خالص ريشم اور زردوزی )سونے کی کﮍھائی (کا بنا ھوا نہ ھو۔
اور ان شرائط کی تفصيل ٓائنده مسائل ميں بيان کی جائے گی۔
پھلی شرط
مسئلہ  ٨٠۵نمازی کا لباس پاک ھونا ضروری ھے۔ اگر کوئی شخص اختياری حالت ميں نجس بدن
يا لباس کے ساته نماز پﮍھے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨٠۶جو شخص اپنی کوتاھی کی وجہ سے يہ نہ جانتا ھو کہ نجس بدن يا لباس کے ساته نماز
باطل ھے اور نجس بدن يا لباس کے ساته نماز پﮍھے ،تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨٠٧جو شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ،نجس چيز کی نجاست کو نہ جانتا ھو ،مثالً يہ
نہ جانتا ھو کہ غير کتابی کافر کا پسينہ نجس ھے اور اس کے ساته نماز پﮍھے ،تو جاھل مقصر ھونے کی
صورت ميں اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨٠٨جو شخص نہ جانتا ھو کہ اس کا بدن يا لباس نجس ھے اور نماز پﮍھنے کے بعدنجاست
کا علم ھو تو اس کی نماز صحيح ھے۔ ھاں ،احتياط مستحب يہ ھے کہ اگر وقت باقی ھو تو نماز دوباره
پﮍھے۔
مسئلہ  ٨٠٩جو شخص بھول جائے کہ اس کا بدن يا لباس نجس ھے اور نماز کے دوران يا اس کے
بعد ياد ٓائے تو ضروری ھے کہ نماز دوباره پﮍھے اور اگر وقت گزر گيا ھو تو اس کی قضا کرے۔
مسئلہ  ٨١٠جو شخص وسيع وقت ميں نماز ميں مشغول ھو ،اگر نماز کے دوران اس کا بدن يا لباس
نجس ھو جائے اور اس سے پھلے کہ نماز کا کچه حصّہ نجاست کے ساته پﮍھے معلوم ھو جائے کہ نجس
ھوا ھے يا سمجه جائے کہ اس کا بدن يا لباس نجس ھے اور شک کرے کہ اسی وقت نجس ھوا ھے يا پھلے
سے نجس تھا ،تو اس صورت ميں کہ بدن يا لباس پاک کرنے يا لباس تبديل کرنے يا لباس اتارنے سے نماز
کی شکل نہ بگﮍے تو ضروری ھے کہ نماز کے دوران بدن يا لباس پاک کرے يا لباس تبديل کرے يا اگر
کسی اور چيز نے اس کی شرمگاه کو ڈھانپ رکھا ھو تو لباس اتار دے ،ليکن اگر بدن يا لباس پاک کرنے يا
لباس بدلنے يا اتار نے سے نماز کی شکل بگﮍ جاتی ھو يا لباس اتارنے سے برھنہ ھوتا ھو تو اس کی نماز
باطل ھوگی اور ضروری ھے کہ دوباره پاک بدن اور پاک لباس کے ساته نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٨١١جو شخص تنگ وقت ميں نماز ميں مشغول ھو ،اگر نماز کے دوران اس کا لباس
نجس ھو جائے اور اس سے پھلے کہ نماز کا کچه حصّہ نجاست کے ساته پﮍھے اسے معلوم ھو جائے کہ
اس کا لباس نجس ھوا ھے يا سمجه جائے کہ اس کا لباس نجس ھے اور شک کرے کہ اسی وقت نجس ھوا
ھے يا پھلے سے نجس تھا ،تو اس صورت ميں کہ اسے پاک کرنا ،تبديل کرنا يا اتارنا ممکن ھو اور نماز
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بھی نہ ٹوٹتی ھو تو ضروری ھے کہ لباس کو پاک کرے ،تبديل کرے يا اگر کسی اور چيز نے اس کی
شرمگاه کو ڈھانپ رکھا ھو تو لباس اتار دے اور نماز کو مکمل کرے ،ليکن اگر کسی چيز نے اس کی
شرمگاه کو نہ ڈھانپ رکھا ھو اور لباس کو بھی پاک يا تبديل نہ کرسکتا ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ اسی
نجس لباس کے ساته نماز مکمل کرے۔
مسئلہ  ٨١٢جو شخص تنگ وقت ميں نماز ميں مشغول ھو اگر نماز کے دوران اس کا بدن نجس ھو
جائے اور اس سے پھلے کہ نماز کا کچه حصّہ نجاست کے ساته پﮍھے اسے معلوم ھوجائے کہ اس کا بدن
٨٩
نجس ھوا ھے يا سمجه جائے کہ اس کا بدن نجس ھے اور شک کرے کہ اسی وقت نجس ھوا ھے يا پھلے
سے نجس تھا ،تو اس صورت ميں کہ بدن پاک کرنے سے نماز کی شکل نہ بگﮍتی ھو بدن کو پاک کرے
اور اگر نماز کی شکل بگﮍتی ھو تو ضروری ھے کہ اسی حالت ميں نماز کو مکمل کرے اور اس کی نماز
صحيح ھے۔
مسئلہ  ٨١٣جس شخص کو اپنے بدن يا لباس کے پاک ھونے ميں شک ھو اور سابقہ نجاست کے
بارے ميں اسے نہ يقين ھو اور نہ ھی کوئی ايسی چيز جو يقين کے حکم ميں ھے اور نماز پﮍه لے اور
نماز کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس کا بدن يا لباس نجس تھا تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٨١۴اگر کوئی شخص اپنا لباس دھوئے اور اس کے پاک ھوجانے کے بارے ميں اسے يقين
يا وه چيز حاصل ھو جائے جو يقين کے حکم ميں ھے ،پھر اس لباس کے ساته نماز پﮍه لے اور نماز کے
بعد اسے پتہ چلے کہ پاک نھيں ھوا تھا تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٨١۵اگر کوئی شخص اپنے بدن يا لباس پر خون ديکھے اور اسے يقين ھو جائے کہ وه خون
نجس نھيں ھے مثالً اسے يقين ھو کہ مچھر کا خون ھے ،چنانچہ اگر نماز پﮍھنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ
يہ ايسا خون تھا جس کے ساته نماز نھيں پﮍھی جاسکتی تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٨١۶اگر کسی شخص کو يقين ھو کہ اس کے بدن يا لباس پر جو خون ھے وه ايسا نجس خون
ھے جس کے ساته نماز صحيح ھے مثالً اسے يقين ھوکہ زخم يا پھوڑے کا خون ھے ليکن نماز کے بعد
اسے پتہ چلے کہ يہ ايسا خون ھے جس کے ساته نماز باطل ھے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٨١٧اگر کوئی شخص کسی چيز کے نجس ھونے کو بھول جائے اوراس کا بدن يا لباس
رطوبت کے ساته اس چيز سے چھو جائے اور اسی بھول کے عالم ميں وه نماز پﮍه لے اور نماز کے بعد
اسے ياد ٓائے تو اس کی نماز صحيح ھے ،ليکن اگر اس کا بدن رطوبت کے ساته اس چيز کو چھو جائے
جس کا نجس ھونا وه بھول گيا ھے اور وه اپنے ٓاپ کو پاک کئے بغير غسل کرکے نماز پﮍھے تو اس کا
غسل اور نماز دونونباطل ھيں ،مگر يہ کہ کيفيت يہ ھو کہ غسل کرنے سے بدن بھی پاک ھو جائے ،مثالً
معتصم پانی سے غسل کرے يعنی ايسے پانی سے جو نجس چيز کے ساته صرف ملنے سے نجس نھيں
ھوتا ،مثالً ُکر اور جاری پانی۔
اسی طرح اگر وضو کے اعضا کا کوئی حصّہ رطوبت کے ساته اس چيز سے چھو جائے جس
کے نجس ھونے کے بارے ميں وه بھول گيا ھو اور اس حصے کو پاک کرنے سے پھلے ھی وضو کرکے
نماز پﮍه لے تو اس کا وضو اور نماز دونوں باطل ھيں ،مگر يہ کہ وضو کرنے سے وضو کے اعضا بھی
پاک ھو جائيں مثالً معتصم پانی سے وضو کرے۔
مسئلہ  ٨١٨جس شخص کے پاس ايک لباس ھو ،اگر اس کا بدن اور لباس نجس ھو جائيں اور اس
کے پاس ان ميں سے ايک کو پاک کرنے کا پانی ھو تو احتياط کی بنا پر ضروری ھے کہ بدن کو پاک
کرے اور نجس لباس کے ساته نماز پﮍھے۔ ھاں ،اگربدن کی نجاست لباس کی نجاست سے کمتر ھو يا بدن
کی نجاست کو ايک مرتبہ دھونا ضروری ھو اور لباس کی نجاست کو دو مرتبہ دھونا ضروری ھو تو ان دو
صورتوں ميں لباس کو پھلے پاک کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٨١٩جس شخص کے پاس نجس لباس کے عالوه کوئی دوسرا لباس نہ ھو ،ضروری ھے کہ
نجس لباس کے ساته نماز پﮍھے اور اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٨٢٠جس شخص کے پاس دو لباس ھوں اگر وه جانتا ھو کہ ان ميں سے ايک نجس ھے ليکن
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يہ نہ جانتا ھو کہ کون سا نجس ھے اور اس کے پاس وقت ھو تو ضروری ھے کہ دونوں لباس کے ساته
نماز پﮍھے ،مثالً اگر نماز ظھر و عصر پﮍھنا چاہتا ھو تو ضروری ھے کہ ھرلباس کے ساته ايک نماز
ظھر کی اور ايک نماز عصر کی پﮍھے ،ليکن اگر وقت تنگ ھو تو ان ميں سے ايک لباس کے ساته نماز
پﮍھے اور وقت کے بعد دوسرے لباس يا کسی پاک لباس کے ساته نماز پﮍھے۔
دوسری شرط
مسئلہ  ٨٢١نمازی کا وه لباس جس سے شرمگاه ڈھانپی جاتی ھے ،ضروری ھے کہ مباح ھو۔
جو شخص جانتا ھو کہ غصبی لباس پھننا حرام ھے يا اپنی کوتاھی کی وجہ سے يہ مسئلہ نہ سيکھا ھو کہ
غصبی لباس پھننا حرام ھے اور جان بوجه کر اس لباس سے اپنی شرمگاه ڈھانپ کر نماز پﮍھے تو اس کی
نماز باطل ھے ،ليکن وه چيزيں جو خود بہ تنھائی شرمگاه کو نہ ڈھانپ سکيں اور اسی طرح وه چيزيں
جنھيں نمازی نے حالت نماز ميں نہ پھن رکھا ھو ،اگر چہ ان سے شرمگاه کو ڈھانپا جاسکتا ھو مثالً بﮍا
٩٠
رومال ،يا لنگوٹی جو جيب ميں رکھی ھو اور اسی طرح وه چيزيں جنھيں نمازی نے پھنا ھو ليکن ان کے
ذريعے شرمگاه کو نہ ڈھانپا ھو ،ان تمام صورتوں ميں ان کے غصبی ھونے سے نماز باطل نھيں ھوتی،
اگرچہ نماز کے صحيح ھونے کے اعتبار سے احتياط يہ ھے کہ ان کو ترک کر ديا جائے۔
مسئلہ  ٨٢٢جو شخص يہ تو جانتا ھو کہ غصبی لباس پھننا حرام ھے ليکن يہ نہ جانتا ھو کہ اس
لباس کے ساته شرمگاه ڈھانپنے سے نماز باطل ھو جاتی ھے ،اگر جان بوجه کر اس کے ذريعے حالت نماز
ميں شرمگاه ڈھانپی ھو تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨٢٣اگر کوئی شخص نہ جانتا ھو کہ اس کا لباس غصبی ھے اور اس لباس کے ساته نماز
پﮍھے تو اس کی نماز صحيح ھے۔يھی حکم اس وقت ھے جب لباس کے غصبی ھونے کو بھول جائے جب
کہ غاصب خود نہ ھو ،ليکن اگر غاصب بھول جائے کہ اس نے غصب کيا ھے اور اس غصبی لباس کے
ساته اپنی شرمگاه ڈھانپ کر نماز پﮍه لے تو غصب سے توبہ نہ کرنے کی صورت ميں اس کی نماز باطل
ھے اور اگر توبہ کرچکا ھو تو نماز کا باطل ھونا محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٨٢۴اگر کسی شخص کو علم نہ ھو يا بھول جائے کہ اس کا لباس غصبی ھے ليکن نماز کے
دوران اسے پتہ چل جائے اور اس کی شرمگاه کسی دوسری چيز سے ڈھکی ھوئی ھو اور وه فوراً يا نماز
کا تسلسل توڑے بغير غصبی لباس اتار سکتا ھو تو ضروری ھے کہ اسے اتار دے اور اگر اس کی شرمگاه
کسی دوسری چيز سے ڈھکی ھوئی نہ ھو يا اس غصبی لباس کو فوراً نہ اُتارسکتا ھو يا لباس اُتارنے سے
نماز کا تسلسل ٹوٹتا ھو اور صورت يہ ھو کہ اس کے پاس ايک رکعت پﮍھنے کا وقت باقی ھو تو ضروری
ھے کہ نماز توڑ دے اور اس لباس کے ساته نماز پﮍھے جو غصبی نہ ھو اور اگر اتنا وقت بھی نہ ھو تو
ضروری ھے کہ نماز کی حالت ميں ھی لباس اُتار دے اور مسئلہ نمبر ”  “ ٨٠٣مينبرھنہ لوگوں کی نماز
کے لئے بتائے گئے طريقے کے مطابق نماز مکمل کرے۔
مسئلہ  ٨٢۵اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کے لئے غصبی لباس کے ساته نماز پﮍھے ،تو
چاھے اس کے ذريعے شرمگاه ڈھکی ھو ئی ھو يا مثال کے طور پر غصبی لباس کے ساته اس لئے نماز
پﮍھے تا کہ چور نہ لے جائے ،تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٨٢۶اگر کوئی شخص عين اس رقم سے لباس خريدے جس کا خمس اس نے ادا نہ کيا ھو تو
اس لباس کے ساته نماز پﮍھنے کا وھی حکم ھے جو غصبی لباس کے ساته نماز پﮍھنے کا ھے۔
تيسری شرط
مسئلہ  ٨٢٧ضروری ھے کہ نمازی کا لباس ،خون جھنده رکھنے والے مرده حيوان کے اجزا سے
نہ بنا ھو ،بلکہ اگر ايسے مرده حيوان مثالً مچھلی اور سانپ ،جن کا خون جھنده نھيں ھوتا ،کے اجزا سے
تيار کيا ھوا ھو تب بھی احتياط واجب کی بنا پر اس کے ساته نماز نہ پﮍھی جائے۔
مسئلہ  ٨٢٨اگر نجس مردار کی ايسی چيز مثالً گوشت اور کھال جن ميں روح ھوتی ھے ،نمازی
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کے ھمراه ھو اگر چہ اس کا لباس نہ ھو ،احتياط کی بنا پر اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨٢٩اگر حالل گوشت مردار کی کوئی ايسی چيز مثالً بال اور اون ،جن ميں روح نھيں ھوتی،
نمازی کے ھمراه ھو يا ان کے ساته تيار کئے گئے لباس کے ساته نماز پﮍھے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
چوتھی شرط
مسئلہ  ٨٣٠ضروری ھے کہ نمازی کا لباس حرام گوشت جانور کے اجزا سے بنا ھوا نہ ھو اور
اگر حرام گوشت جانور کا ايک بال بھی نمازی کے بدن يا لباس پر لگا ھو تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨٣١حرام گوشت جانور مثالً بلی کے منہ يا ناک کا پانی يا کوئی دوسری رطوبت نماز
پﮍھنے والے کے بدن يا لباس پر لگی ھو اور وه تر ھو تو نماز باطل ھے،ليکن اگر خشک ھو اور اس کا
عين جزء زائل ھوگيا ھو تو نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٨٣٢اگر کسی کا بال ،پسينہ ،منہ کا لعاب يا ناک کا پانی نمازی کے بدن يا لباس پر لگا ھو تو
کوئی حرج نھيں۔ اسی طرح موتی ،موم اور شھد اس کے ھمراه ھو تب بھی نماز پﮍھنا جائز ھے۔
٩١
مسئلہ  ٨٣٣اگر کسی کو شک ھو کہ لباس حالل گوشت جانور سے تيار کيا گيا ھے يا حرام گوشت
جانور سے تو خواه وه اسالمی مملکت ميں تيار کيا گيا ھو يا غير اسالمی مملکت ميں ،اس کے ساته نماز
پﮍھنا جائز ھے۔
ً
مسئلہ  ٨٣۴سيپ اور اس سے بنائی گئی چيزوں مثال قميص کے بٹن کے ساته نماز پﮍھنا جائز ھے۔
پھن کر نماز پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں اور ) (MINK FURمسئلہ  ٨٣۵سمور کا خالص لباس
احتياط واجب يہ ھے کہ گلھری کی پوستين کے ساته نماز نہ پﮍھے۔
مسئلہ  ٨٣۶اگر کوئی شخص ايسے لباس کے ساته نماز پﮍھے جس کے متعلق نہ جانتا ھو يا بھول
گيا ھو کہ حرام گوشت جانور سے تيار ھوا ھے تو دوباره نماز پﮍھنا ضروری نھيں ھے ،اگر چہ احتياط
مستحب يہ ھے کہ نماز دوباره پﮍھے اور جاھل قاصر کا بھی يھی حکم ھے۔
پانچويں شرط
مسئلہ  ٨٣٧مردوں کے لئے زر دوزی کيا ھوا لباس پھننا حرام ھے اور اس کے ساته نماز پﮍھنا
باطل ھے ،ليکن عورتوں کے لئے نماز ميں يا نماز کے عالوه اس کے پھننے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٨٣٨مردوں کے لئے سونا پھننا مثالً گلے ميں سونے کی زنجير پھننا ،سونے کی گھﮍی
کالئی پر باندھنا ،سونے کی عينک لگانا ،سونے کی انگوٹھی ھاته ميں پھننا اور ان جيسی چيزوں کا استعمال
حرام اور ان کے ساته نماز پﮍھنا باطل ھے ،ليکن عورت کے لئے نماز ميں اور نماز کے عالوه بھی ان
چيزوں کے استعمال ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٨٣٩اگر کوئی مرد نہ جانتا ھو يا بھول گيا ھو کہ مثالً اس کی انگوٹھی يا لباس سونے کا ھے
يا شک رکھتا ھو اور ان کے ساته نماز پﮍھے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
چھٹی شرط
مسئلہ  ٨۴٠ضروری ھے کہ نماز پﮍھنے والے مرد کا لباس خالص ريشم کا نہ ھو۔ احتياط واجب
کی بنا پر ٹوپی اور ازار بند کا بھی يھی حکم ھے اور نماز کے عالوه بھی خالص ريشم کا لباس پھننا مردوں
کے لئے حرام ھے۔
مسئلہ  ٨۴١اگر لباس کا تمام استريا اس کا کچه حصّہ خالص ريشم کا ھو تو مرد کے لئے اس کا
پھننا حرام اور اس کے ساته نماز پﮍھنا باطل ھے۔
مسئلہ  ٨۴٢جس لباس کے بارے ميں يہ علم نہ ھو کہ خالص ريشم کا ھے يا کسی اور چيز کا بنا
ھوا ھے تو اس کا پھننا جائز ھے اور اس کے ساته نماز پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٨۴٣ريشمی رومال يا اس جيسی کوئی چيز مرد کی جيب ميں ھو تو کوئی حرج نھيں ھے
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اور وه نماز کو باطل نھيں کرتی۔
مسئلہ  ٨۴۴عورت کے لئے نماز ميں يا اس کے عالوه ريشمی لباس پھنے ميں کوئی حرج نھيں
ھے۔
مسئلہ  ٨۴۵مجبوری کی حالت ميں غصبی ،خالص ريشمی يا زردوزی کا لباس پھننے ميں کوئی
حرج نھيں۔ نيز جو شخص يہ لباس پھننے پر مجبور ھو اور ٓاخر وقت تک پھننے کے لئے اس کے پاس
کوئی دوسرا لباس نہ ھو تو وه ان کے ساته نماز پﮍه سکتا ھے۔
مسئلہ  ٨۴۶اگر کسی شخص کے پاس غصبی لباس اور مردار کے اجزاء سے بنے ھوئے لباس کے
عالوه کوئی دوسرا لباسٓ ،اخر وقت تک نہ ھو اور يہ لباس پھننے پر مجبور بھی نہ ھو تو ضروری ھے کہ
برھنہ لوگونکی طرح مسئلہ ”  “ ٨٠٣ميں بتائے گئے طريقے کے مطابق نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٨۴٧اگر کسی شخص کے پاس حرام گوشت جانور کے اجزاء سے تيار کئے گئے لباس کے
عالوه کوئی دوسرا لباس ٓاخری وقت تک نہ ھو ،چنانچہ اگر وه اس لباس کو پھننے پر مجبور ھو تو اس
لباس کے ساته نماز پﮍه سکتا ھے اور اگر اس لباس کو پھننے پر مجبور نہ ھو تو ضروری ھے کہ برھنہ
لوگوں کے لئے بتائے گئے احکام کے مطابق نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٨۴٨اگر کسی مرد کے پاس خالص ريشم يا زردوزی کئے ھوئے لباس کے عالوه کوئی
دوسرا لباس ٓاخری وقت تک نہ ھو اور وه اس لباس کو پھننے پر مجبور نہ ھو تو ضروری ھے کہ برھنہ
لوگوں کے لئے بتائے گئے احکام کے مطابق نماز پﮍھے۔
٩٢
مسئلہ  ٨۴٩اگر کسی کے پاس ايسی کوئی چيز نہ ھو جس سے وه اپنی شرمگاه کو نماز ميں ڈھانپ
سکے تو واجب ھے کہ اس کا انتظام کرے ،چاھے کرائے پر لے يا خريدے ،ليکن اگر اس پر اس کی
حيثيت سے زياده پيسے خرچ ھوتے ھوں يا اتنا خرچہ اس کے حال کے اعتبار سے نقصان ده ھو تو اسے
لينا ضروری نھيں ھے اور وه برھنہ لوگوں کے لئے بتائے گئے احکام کے مطابق نماز پﮍه سکتا ھے اور
يہ بھی کر سکتا ھے کہ نقصان برداشت کرے اور شرمگاه ڈھانپ کر نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٨۵٠جس شخص کے پاس لباس نہ ھو ،اگر کوئی دوسرا شخص اسے لباس بخش دے يا ادھار
دے دے تو اگر اس لباس کا قبول کرنا اس کے لئے حرج کا باعث نہ ھو تو ضروری ھے کہ اسے قبول
کرے ،بلکہ اگر اُدھار لينے يا بخشش کے طور پر طلب کرنے ميں اس کے لئے کوئی حرج نہ ھو تو
ضروری ھے کہ اُدھار مانگے يا بخشش کے طور پر طلب کرے۔
مسئلہ  ٨۵١ايسے لباس کا پھننا جس کا کپﮍا ،رنگ يا سالئی اسے پھننے والے کے لئے رائج نہ ھو،
تو اگر اسے پھننا اس کی توھين ،بدنامی يا لوگوں کی جانب سے انگلياں اٹھانے کا باعث ھو تو اسے پھننا
حرام ھے اور اگر ايسے لباس سے نماز ميں شرمگاه کو چھپائے تو بعيد نھيں کہ اس کا حکم ،غصبی لباس
کا حکم ھوجس کا تذکره مسئلہ”  “ ٨٢١ميں کيا گيا ھے۔
مسئلہ  ٨۵٢اگر مرد ،زنانہ لباس پھنے يا عورت ،مردانہ لباس پھنے اور اسے اپنا لباس قرار دے تو
احتياط کی بنا پر اس کا پھننا حرام ھے اور نماز ميں اس لباس کے ساته شرمگاه ڈھانپنا احتياط کی بنا پر
بطالن کا باعث ھے۔
مسئلہ  ٨۵٣جس شخص کے لئے ليٹ کر نماز پﮍھنا ضروری ھو اگر اس کا لحاف حرام گوشت
جانور کے اجزا سے بنا ھو تو اس ميں نماز پﮍھنا جائز نھيں ھے۔ اسی طرح اگر اس کا گ ّدا حرام گوشت
جانور کے اجزاء سے بنا ھو جسے خود سے لپيٹ لے يا نجس ھو يا نمازی کے مرد ھونے کی صورت
ميں ريشم يا زردوزی کيا ھوا ھو تو احتياط واجب کی بناپر اس ميں نماز نہ پﮍھے۔
جن صورتونميں نمازی کا بدن اور لباس پاک ھونا ضروری نھيں
مسئلہ  ٨۵۴تين صورتوں ميں ،جن کی تفصيل بعد ميں بيان کی جائے گی ،اگر نمازی کا بدن يا لباس
نجس بھی ھو تو اس کی نماز صحيح ھے:
 (١اس کے بدن کے زخم ،جراحت)گھاؤ( يا پھوڑے کی وجہ سے اس کے لباس يا بدن پر خون
لگ جائے۔
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 (٢اس کے بدن يا لباس پر درھم کی مقدار سے کم خون لگا ھو۔ درھم کی وه مقدار جس سے کم
مقدار نماز ميں معاف ھے ،تقريبا ً شھادت والی انگلی کی اُوپر والی پور کے برابر ھے۔
 (٣نجس بدن يا لباس کے ساته نماز پﮍھنے پر مجبور ھو۔
اس کے عالوه ايک اور صورت ميں اگر نمازی کا لباس نجس بھی ھو تو اس کی نماز صحيح ھے
اور وه صورت يہ ھے کہ اس کا چھوٹا لباس مثالً موزه اور ٹوپی نجس ھو۔
ان چاروں صورتوں کے تفصيلی احکام ٓائنده مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔
مسئلہ  ٨۵۵اگر نمازی کے بدن يا لباس پر زخم ،جراحت)گھاؤ( يا پھوڑے کا خون ھو ،چنانچہ اگر
بدن اور لباس کا پاک کرنا يا لباس تبديل کرنا عام طور پر لوگوں کے لئے تکليف کا باعث ھو تو جب تک
زخم يا جراحت يا پھوڑا ٹھيک نہ ھو جائے اس خون کے ساته نماز پﮍه سکتا ھے۔ اسی طرح اگر اس کے
بدن يا لباس پر ايسی پيپ ھو جو خون کے ساته نکلی ھو يا ايسی دوائی ھوجو زخم پر لگائی گئی ھو اور
نجس ھوگئی ھو ،اس کے لئے بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٨۵۶اگر نمازی کے بدن يا لباس پر ايسی جراحت يا زخم کا خون ھو جو جلدی ٹھيک ھو جاتا
ھو اور اسے پاک کرنا عام طور پر لوگوں کے لئے ٓاسان ھو اور ايک درھم کی مقدار سے کم بھی نہ ھو
اور اس کے ساته نماز پﮍھے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨۵٧اگر بدن يا لباس کی ايسی جگہ جو زخم سے کچه فاصلے پر ھو زخم کی رطوبت سے
نجس ھو جائے تو اس کے ساته نماز پﮍھنا جائز نھيں ھے ،ليکن اگر بدن يا لباس کی وه جگہ جو عموما ً
زخم کی رطوبت سے ٓالوده ھو جاتی ھو اس زخم کی رطوبت سے نجس ھو جائے تو اس کے ساته نماز
پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٨۵٨اگر کسی شخص کے بدن يا لباس کو اس بواسير سے جس کے مسّے باھر نہ ھوں يا اس
زخم سے جو منہ اور ناک وغيره کے اندر ھو خون لگ جائے تو ظاھر يہ ھے کہ وه اس کے ساته نماز پﮍه
٩٣
سکتا ھے ،البتہ اس بواسير کے خون کے ساته نماز پﮍھنا بالاشکال جائز ھے جس کے مسّے مقعد کے باھر
ھوں۔
مسئلہ  ٨۵٩جس شخص کے بدن پر زخم ھو اگر وه اپنے بدن يا لباس پر ايسا خون ديکھے جو ايک
درھم يا اس سے زياده ھو اور نہ جانتا ھو کہ يہ خون زخم کا ھے يا کوئی اور خون ھے تو اس خون کے
ساته نماز پﮍھنا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ٨۶٠اگر کسی شخص کے بدن پر چند زخم ھوں اور وه ايک دوسرے کے اس قدر نزديک
ھوں کہ ايک زخم شمار ھوں تو جب تک وه زخم ٹھيک نہ ھو جائيں ان کے خون کے ساته نماز پﮍھنے ميں
کوئی حرج نھيں ،ليکن اگر وه ايک دوسرے سے اتنے دور ھوں کہ ان ميں سے ھر زخم عليحده زخم شمار
ھو تو جو زخم ٹھيک ھو جائے ،اگر اس کا خون ايک درھم سے کم نہ ھو تو ضروری ھے کہ نماز کے
لئے بدن اور لباس کوپاک کرے۔
مسئلہ  ٨۶١اگر نمازی کے بدن يا لباس پر سوئی کی نوک کے برابر بھی حيض ،کتے ،سوّر ،کافر
غير کتابی ،مردار يا حرام گوشت جانور کا خون لگا ھو تو اس کی نماز باطل ھے۔ احتياط واجب کی بنا پر
نفاس اور استحاضہ کے خون کا بھی يھی حکم ھے ،ليکن کوئی دوسرا خون مثالً ايسے انسان کا خون جو
نجس العين نھيں ھے يا حالل گوشت جانور کا خون ،اگرچہ بدن يا لباس کے کئی حصّوں پر لگا ھو اور اس
کی مجموعی مقدار ايک درھم سے کم ھو تو اس کے ساته نماز پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٨۶٢جو خون بغير استر کے کپﮍے پر گرے اور دوسری طرف جاپھنچے وه ايک خون شمار
ھوتا ھے ،ليکن اگر کپﮍے کی دوسری طرف الگ خون سے ٓالوده ھو جائے تو ضروری ھے کہ ان ميں
سے ھر ايک کو عليحده خون شمار کيا جائے ،پس اگر وه خون جو کپﮍے کے سامنے کے رخ اور پچھلی
طرف ھے ،مجموعی طور پر ايک درھم سے کم ھو تو اس کے ساته نماز صحيح ھے اور اگر درھم يا اس
سے زياده ھو تو اس کے ساته نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨۶٣اگر استر والے کپﮍے پر خون گرے اور اس کے استر تک پھنچ جائے يا استر پر گرے
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اور کپﮍے تک پھنچ جائے تو ضروری ھے کہ ھر خون کو الگ شمار کيا جائے ،ل ٰہذا اگر کپﮍے کا خون
اور استر کا خون ايک درھم سے کم ھو تو اس کے ساته نماز صحيح ھے اور اگر درھم يا اس سے زياده
ھو تو اس کے ساته نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨۶۴اگر بدن يا لباس پر ايک درھم سے کم خون ھواور کوئی ايسی رطوبت اس سے آلگے
جس سے اس کے اطراف ٓالوده ھو جائيں تو اس کے ساته نماز باطل ھے ،خواه خون اور وه رطوبت ايک
درھم کے برابر نہ ھوں ،ليکن اگر رطوبت فقط خون سے ملے اور اس کے اطراف کو ٓالوده نہ کرے تو اس
کے ساته نماز پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٨۶۵اگر بدن يا لباس پر خون نہ ھو ليکن رطوبت کے ساته خون سے لگنے کی وجہ سے
نجس ھو جائيں تو خواه نجس ھونے والی مقدار ايک درھم سے کم ھو ،اس کے ساته نماز نھيں پﮍھی
جاسکتی۔
مسئلہ  ٨۶۶اگر بدن يا لباس پر جو خون ھو اس کی مقدار ايک درھم سے کم ھو اور کوئی دوسری
نجاست اس سے ٓالگے مثالً پيشاب کا ايک قطره اس پر جاگرے اور وه بدن يا لباس سے لگ جائے تو اس
کے ساته نماز پﮍھنا جائز نھيں ھے۔
ً
مسئلہ  ٨۶٧اگر نمازی کا چھوٹا لباس مثال ٹوپی اور موزه جس سے شرمگاه کو نہ ڈھانپا جاسکتا ھو
نجس ھو جائے اور نمازی کے لباس ميں دوسرے موانع نہ ھوں مثالً مردار يا نجس العين يا حرام گوشت
جانور کے اجزاء سے نہ ھو تو اس کے ساته نماز صحيح ھے۔ نيز نجس انگوٹھی کے ساته نماز پﮍھنے
ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٨۶٨نجس چيز مثالً رومال ،چابی اور نجس چاقو کا نمازی کے پاس ھونا جائز ھے۔
مسئلہ  ٨۶٩اگر بدن يا لباس پر لگے ھوئے خون کے بارے ميں يہ تو معلوم ھوکہ درھم سے کم ھے
ليکن يہ احتمال بھی ھو کہ يہ ايسا خون ھے جونماز ميں معاف نھيں ھے تو اس خون کے ساته نماز پﮍھنا
جائز ھے اور اسے نماز کے لئے پاک کرنا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٨٧٠اگربدن يا لباس پر لگا ھوا خون درھم سے کم ھو ليکن يہ نہ جانتا ھو کہ يہ خون معاف
نھيں ھے اور نماز پﮍه لے اور بعد ميں معلوم ھو کہ يہ خون معاف نھيں تھا تو نماز دھرانا ضروری نھيں
٩۴
ھے۔ اسی طرح اگر ايک درھم سے کم سمجھتے ھوئے نمازپﮍه لے اور بعد ميں معلوم ھو کہ درھم کے
برابر يا اس سے زياده تھا تو اس صورت ميں بھی نماز دھرانا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٨٧١کچه چيزيں نمازی کے لباس ميں مستحب ھيں۔ ان ميں سے چند يہ ھيں :
تحت الحنک کے ساته عمامہ ،عبا ،سفيد اور پاکيزه ترين لباس پھننا ،خوشبو کا استعمال کرنا اور
عقيق کی انگوٹھی پھننا۔
نمازی کے لباس ميں مکروه چيزيں
مسئلہ  ٨٧٢کچه چيزيں نمازی کے لباس ميں مکروه ھيں۔ ان ميں سے چند يہ ھيں :
سياه لباس ،ميال ياتنگ لباس پھننا ،شرابی اور نجاست سے پرھيز نہ کرنے والے کا لباس پھننا اور
لباس کے بٹن کا کھال ھونا۔
اور احتياط واجب يہ ھے کہ ايسے لباس يا انگوٹھی کے ساته نماز نہ پﮍھے جس پر جاندار کی
صورت کا عکس ھو۔

توضيح المسائل
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نماز پﮍھنے کی جگہ
جس جگہ نماز پﮍھی جائے اس کی سات شرائط ھيں :
پھلی شرط
وه جگہ مباح ھو ۔
مسئلہ  ٨٧٣جو شخص غصبی جگہ ميں نماز پﮍه رھا ھو تو اعضائے سجده کی جگہ غصبی ھو
نے کی صورت ميں اس کی نمازباطل ھے ،اگر چہ قالين ،کمبل يا ان جيسی کسی چيز پر کھﮍا ھو۔ اسی
طرح احتياط واجب کی بنا پر تخت يا اس جيسی کسی چيز پر نماز پﮍھنے کا بھی يھی حکم ھے ،ليکن
غصبی خيمے اور غصبی چھت کے نيچے نماز پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
ب حق کی اجازت کے
مسئلہ  ٨٧۴جس ملکيت سے فائده اٹھانا کسی اور کا حق ھے اس ميں صاح ِ
بغير نماز پﮍھنا باطل ھے ،مثالًکرائے کے گھر ميں کرائے دار کی رضايت کے بغير مالک مکان يا کوئی
اور شخص نماز پﮍھے تو اس کی نماز باطل ھے۔
اسی طرح اگر ميت نے اپنے مال کا تيسرا حصہ کسی جگہ خرچ کرنے کی وصيت کی ھو تو جب
تک ترکہ سے تيسرا حصہ جدا نہ کر ليا جائے مرحوم کی ملک پر نماز نھيں پﮍھی جا سکتی ھے۔
ھاں ،جس جگہ پر کسی کا کوئی حق ھو اور اس جگہ نماز پﮍھنا صاحب حق کے اختيار ميں
رکاوٹ کا باعث ھو ً
مثال ايسی زمين پر نماز پﮍھنا جس پر کسی نے پتھر چن دئے ھوں ،صاحب حق کی
ً
اجازت کے بغير باطل ھے جب کہ اس صورت کے عالوه ميں کوئی حرج نھيں ھے۔ مثالرھن رکھوانے
والے کی اجازت سے اس زمين پر نماز پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں ھے جو کسی کے پاس رھن رکھوائی
گئی ھو اگرچہ جس کے پاس وه زمين رھن رکھی گئی ھو اس ميں نماز پﮍھنے پرراضی نہ ھو۔
مسئلہ  ٨٧۵اگر کوئی مسجدميں بيٹھے ھوئے کسی شخص کی جگہ غصب کر کے وھاں نماز
پﮍھے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨٧۶جس جگہ کے غصبی ھونے کا علم نہ ھو اور وھاں نماز پﮍھنے کے بعد معلوم ھو کہ
سجده کرنے کی جگہ غصبی تھی تو اس کی نماز باطل ھے۔
البتہ اگر کسی جگہ کے غصبی ھونے کو بھول کر نماز پﮍه لے اور نماز کے بعد ياد ٓائے تو اس
کی نماز صحيح ھے۔ ھاں ،اگر خود نے کسی جگہ کو غصب کيا ھو اور بھول کر وھاں نمازپﮍھے تو اگر
اس نے غصب سے توبہ نہ کی تھی تواس کی نماز باطل ھے جب کہ اگر توبہ کر چکا تھا تو اس کی نماز
کا باطل ھونا مح ِل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٨٧٧ايسی جگہ نماز پﮍھنا جھاں اعضائے سجده رکھنے کی جگہ غصبی ھو اور جانتا بھی
ھو کہ يہ جگہ غصبی ھے ،باطل ھے۔ اگرچہ اسے نماز کے باطل ھونے کا حکم معلوم نہ ھو۔
مسئلہ  ٨٧٨جو شخص سواری کی حالت ميں واجب نماز پﮍھنے پر مجبور ھو تو اگر سواری کا
جانور يا اس کی زين غصبی ھو اور اسی جانور يا زين پر سجده کرے تو اس کی نماز باطل ھے۔ يھی حکم
٩۵
نماز
تو
ھو
غصبی
نعل
کی
جانور
اگر
ھاں،
ھے۔
کا
نمازپﮍھنے
مستحب
پر
جانور
اس
محل
ھونا
باطل
کا
ِ
اشکال ھے۔
مسئلہ  ٨٧٩جو شخص کسی ملکيت ميں دوسرے کے ساته شريک ھو تو جب تک اس کا حصہ جدا
نہ ھو جائے اس وقت تک اس ملکيت ميں اپنے شريک کی رضايت کے بغير نہ تصرف کر سکتا ھے نہ
نماز پﮍه سکتا ھے۔
مسئلہ  ٨٨٠جس مال کا خمس نہ نکاال ھو اگر عين اسی مال سے ملکيت خريدے تو اس ملکيت ميں
تصرف حرام ھے اور نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨٨١اگر کوئی شخص اپنی ملکيت ميں نماز پﮍھنے کی اجازت دے اور انسان جانتا ھو کہ دل
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سے راضی نھيں ھے تو اس کی ملکيت ميں نماز باطل ھے اوراگر اجازت نہ دے ليکن انسان کو يقين ھو
کہ راضی ھے تو نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٨٨٢جس مرنے والے کے ذمہ خمس يا زکات واجب االدا ھو جبکہ اس کا ترکہ خمس يا
زکات کی واجب االدا مقدار سے زياده نہ ھو تو اس ميں تصرف کرنا حرام اور اس ميں نماز باطل ھے،
ليکن اگر اس کے واجبات ادا کر دئے جائيں يا حاکم شرع کی اجازت سے ضمانت لے لی جائے تو ورثاء
کی اجازت سے ميت کے ترکے ميں تصرف کرنے اور نماز پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٨٨٣جو مرنے واال لوگوں کا مقروض ھو اور اس کا ترکہ قرض کی مقدار سے زياده نہ ھو
تو قرض خواه کی اجازت کے بغير ميت کے ترکے ميں تصرف کرنا حرام اور اس ميں نماز باطل ھے،
ليکن اگر اس کا قرض ادا کرنے کی ضمانت لے لی جائے اور قرض خواه بھی راضی ھوجائے تو ورثا کی
اجازت سے اس ميں تصرف کرنا جائز ھے اور نماز بھی صحيح ھے۔
مسئلہ  ٨٨۴اگر ميت مقروض نہ ھو ليکن اس کے ورثا ميں سے کوئی نابالغ ،ديوانہ يا الپتہ ھو تو
اس کے ترکے ميں اس کے ولی کی اجازت کے بغير تصرف کرنا حرام اورنماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٨٨۵کسی کی ملکيت ميں نماز پﮍھنا اس صورت ميں جائز ھے کہ جب انسان کے پاس
شرعی دليل ھو يا اسے يقين ھو کہ مالک اس جگہ نماز پﮍھنے پر راضی ھے۔ يھی حکم اس وقت ھے جب
مالک اِس طرح کے تصرف کی اجازت دے کہ جسے عرفی اعتبار سے نمازپﮍھنے کی اجازت بھی سمجھا
جائے ،مثالًکسی کو اپنی ملکيت ميں بيٹھنے اور ليٹنے کی اجازت دے جس سے سمجھا جاتا ھے کہ اس نے
نمازپﮍھنے کی اجازت بھی دے دی ھے۔
مسئلہ  ٨٨۶مسئلہ نمبر ” “ ٢٧٧ميں گزری ھوئی تفصيل کے مطابق وسيع اراضی ميں نماز پﮍھنے
کے لئے مالک کی اجازت ضروری نھيں ھے۔
دوسری شرط
مسئلہ  ٨٨٧واجب نماز ميں ضروری ھے کہ نمازی کی جگہ اتنی متحرک نہ ھو کہ نمازی کے بدن
کے ساکن رھنے اور اختياری حالت ميں پﮍھی جانے والی نماز کے افعال کی ادائيگی ميں رکاوٹ بن
جائے۔
ھاں ،اگر وقت تنگ ھونے يا کسی اور وجہ سے کسی ايسی جگہ مثالًبس ،کشتی يا ٹرين وغيره
ميں نماز پﮍھنے پر مجبور ھو جائے تو ضروری ھے کہ ممکنہ حد تک بدن کے سکون اور قبلے کا خيال
رکھے اور اگر يہ سوارياں قبلے کی سمت سے ہٹ جائيں تو خود قبلے کی طرف گھوم جائے۔
مسئلہ  ٨٨٨کھﮍی ھوئی بس ،کشتی ،ٹرين يا ان جيسی چيزوں ميں نماز پﮍھنے ميں کوئی حرج
نھيں۔
مسئلہ  ٨٨٩گندم وج َو کے ڈھير يا ان جيسی کسی اور چيز پر جو بدن کو ساکن نہ رھنے دے ،نماز
باطل ھے۔
تيسری شرط
مسئلہ  ٨٩٠ضروری ھے کہ ايسی جگہ پر نماز پﮍھے جھاننماز مکمل کرنے کا احتمال ھو اور
اگر ھوا ،بارش ،لوگوں کے ھجوم يا ان جيسے اسباب کی وجہ سے اطمينان ھو کہ اس جگہ نماز مکمل نھيں
کر سکے گا تو اگرچہ اتفاقا ً وھاں نماز مکمل کر لے پھر بھی اس کی نماز باطل ھے۔
٩۶
مسئلہ  ٨٩١اگر ايسی جگہ نماز پﮍھے جھاں ٹھھرنا حرام ھے مثالًايسی چھت کے نيچے جو
گرنے ھی والی ھے تو اگرچہ وه گنھگار ھے ليکن اس کی نمازصحيح ھے۔
ً
مسئلہ  ٨٩٢جس چيز کی توھين حرام ھے اگر اس پر اٹھنا بيٹھنا اس کی توھين کا باعث ھو مثالقالين
کا وه حصہ جس پر ﷲ کا نام لکھا ھو ،اس پر نمازپﮍھنا جائز نھيں ھے اور احتياط کی بنا پر باطل بھی ھے۔
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چوتھی شرط
نماز پﮍھنے کی جگہ چھت نيچی ھونے کی وجہ سے اتنی چھوٹی نہ ھو کہ سيدھا کھﮍا نہ ھو
سکے اور اسی طرح مکان کے تنگ ھونے کی وجہ سے جگہ اتنی تنگ نہ ھو کہ رکوع اور سجود انجام نہ
دے سکے۔
مسئلہ  ٨٩٣اگر ايسی جگہ نمازپﮍھنے پر مجبور ھو جائے جھاں کسی طرح کھﮍا نہ ھو سکتا ھو تو
ضروری ھے کہ بيٹه کر نماز پﮍھے اوراگر رکوع اور سجود کی ادائيگی ممکن نہ ھو تو ان کے لئے سر
سے اشاره کرے۔
مسئلہ  ٨٩۴پيغمبراکرم)ص( اور ائمہ اطھار عليھم السالم کی قبورمطھر سے ٓاگے بﮍه کر نماز
پﮍھنااگر بے حرمتی کا سبب ھو تو حرام اور باطل ھے بلکہ بے حرمتی نہ ھونے کی صورت ميں بھی
احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔ ھاں ،اگر نماز کے وقت کوئی چيزمثالًديوار ،اس کے اور قبر کے
درميان ھو تو کوئی حرج نھيں ،ليکن قبر مطھر پر بنے ھوئے صندوق ،ضريح اور اس پر پﮍے ھوئے
کپﮍے کا فاصلہ کافی نھيں ھے۔
پانچويں شرط
مسئلہ  ٨٩۵يہ کہ نمازپﮍھنے کی جگہ اگر نجس ھو تو اتنی تر نہ ھو کہ نماز کو باطل کرنے والی
نجاست نمازی کے بدن يا لباس تک سرايت کر جائے۔ ھاں ،سجدے کے لئے پيشانی رکھنے کی جگہ کا پاک
ھونا ضروری ھے اور اگر وه نجس ھو تو اس کے خشک ھونے کی صورت ميں بھی نماز باطل ھے اور
احتياط مستحب يہ ھے کہ نماز پﮍھنے کی جگہ بالکل نجس نہ ھو۔
چھٹی شرط
ضروری ھے کہ نماز پﮍھتے وقت مرداور عورت کے درميان کم ازکم ايک بالشت کا فاصلہ ھو،
جب کہ شھر مکہ کے عالوه کسی بھی مقام پر دس ذراع سے کم کے فاصلے ميں نماز پﮍھنا مکروه ھے۔
مسئلہ  ٨٩۶اگر عورت مذکوره فاصلے سے کم فاصلے پر مردکے برابر يا اس سے ٓاگے نماز
پﮍھے اور دونوں ايک ساته نماز شروع کريں تو ضروری ھے کہ دونوں دوباره نماز پﮍھيں۔ اسی طرح اگر
ايک نے دوسرے سے پھلے نماز شروع کی ھو تب بھی احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٨٩٧اگر ايک دوسرے کے برابر کھﮍے ھوئے مرد اور عورت يا مرد سے ٓاگے کھﮍی
ھوئی عورت اور مرد کے درميان ديوار ،پرده يا کوئی ايسی چيز ھو کہ ايک دوسرے کو نہ ديکه سکيں تو
دونوں کی نمازميں کوئی حرج نھيں اگر چہ ان کے درميان مذکوره مقدار سے بھی کم فاصلہ ھو۔
ساتويں شرط
ضروری ھے کہ نمازی کی پيشانی رکھنے کی جگہ ،اس کے پاؤں کی انگليوں کے سرے اور بنا
بر احتياط واجب گھٹنے رکھنے کی جگہ سے چار ملی ھوئی انگليوں کی مقدار سے زياده نيچی يا اونچی نہ
ھو اور اس کی تفصيل سجدے کے احکام ميں ٓائے گی۔
مسئلہ  ٨٩٨نامحرم مرد اور عورت کا ايسی جگہ اکھٹا ؟؟؟ھونا جھاں کوئی دوسرا نہ ھو اور نہ ھی
ٓا سکتا ھو جبکہ اس صورت مينانھيں گناه ميں مبتال ھونے کا احتمال ھو ،جائز نھيں ھے اور احتياط
مستحب يہ ھے کہ اس جگہ نماز نہ پﮍھيں۔
مسئلہ  ٨٩٩جھاں ِستار يااس جيسی چيزيں بجائی جاتی ھوں وھاں نماز پﮍھنے سے نماز باطل نھيں
ھوتی ھے ،ليکن ان چيزوں کو سننا حرام ھے۔ يھی حکم وھاں ٹھھرنے کا ھے سوائے اس شخص کے لئے
جو اس عمل کو روکنے کے لئے وھاں ٹھھرا ھو۔
٩٧
مسئلہ  ٩٠٠اختياری حالت ميں خانہ کعبہ کی چھت پر واجب نماز پﮍھنا جائز نھيں ھے اور
احتياط مستحب يہ ھے کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی واجب نماز نہ پﮍھے ليکن مجبوری کی حالت ميں کوئی
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حرج نھيں۔
مسئلہ  ٩٠١خانہ کعبہ کے اندر مستحب نماز پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں ھے بلکہ خانہ کعبہ
کے اندر ھر گوشے کے سامنے دو رکعت نمازپﮍھنا مستحب ھے۔
وه مقامات جھاں نمازپﮍھنا مستحب ھے
مسئلہ  ٩٠٢اسالم کی مقدس شريعت مينمسجد ميننماز پﮍھنے کی بہت تاکيد کی گئی ھے۔ تمام
مساجد ميں سب سے بہتر مسجدالحرام ھے۔ اس کے بعد مسجد نبوی صلی ﷲ عليہ و ٓالہ وسلم اور پھر
مسجدکوفہ کا درجہ ھے۔ ان کے بعد مسجدبيت المقدس ،شھر کی جامع مسجد ،محلہ کی مسجداو ر بازار کی
مسجد کا درجہ بالترتيب ھے۔
مسئلہ  ٩٠٣خواتين کے لئے اپنے گھر ميں بلکہ کوٹھر ی اور پيچھے والے کمرے ميں نماز پﮍھنا
بہتر ھے۔
مسئلہ  ٩٠۴ائمہ عليھم السالم کے حرم مطھر ميں نماز پﮍھنا مستحب ھے بلکہ بعض روايات کے
مطابق حضرت امير المومنين عليہ السالم اورسيد الشھداعليھم السالم کے حرم ميں نماز مسجدسے افضل
ھے۔
مسئلہ  ٩٠۵مسجد ميں زياده جانا اور جس مسجد ميں نماز ی نہ ھوتے ھوں وھاں جانا مستحب ھے
اور مسجد کے پﮍوسی کے لئے بغير کسی عذر کے مسجد کے عالوه کسی جگہ نماز پﮍھنا مکروه ھے۔
مسئلہ  ٩٠۶انسان کے لئے مستحب ھے کہ مسجد ميں نہ جانے والے کے ساته کھانا نہ کھائے،
کاموں ميں اس سے مشوره نہ لے ،اس کا ھمسايہ نہ بنے ،اس سے لﮍکی نہ لے اور نہ ھی اسے لﮍکی دے۔
وه مقامات جھاں نماز پﮍھنا مکروه ھے
مسئلہ  ٩٠٧چند مقامات پر نماز پﮍھنا مکروه ھے۔ ان ميں سے چند يہ ھيں :
 (١حمام ميں  (٢نمک زار ميں
 (٣انسان کے سامنے  (۴کھلے ھوئے دروازے کے سامنے
 (۵سﮍک اور گلی کوچوں ميں جب کہ وھاں سے گزرنے والوں کے لئے تکليف کا باعث نہ ھو اور اگر تکليف کا باعث ھو
توحرام ھے۔
ٓ (۶اگ اور چراغ کے سامنے
ٓ
 (٧باورچی خانے ميں اور ھر اس جگہ جھاں اتش دان ھو
 (٨کنويں اور پيشاب کے جمع ھونے کی جگہ کے سامنے
 (٩جاندار کی تصوير اور مجسمے کے سامنے مگر يہ کہ ان پر پرده ڈال ديا جائے
 ( ١٠جس کمرے ميں کوئی جنب ھو  ( ١١جھاں جاندار کی تصوير ھو اگرچہ نماز ی کے سامنے نہ ھو
 ( ١٢قبر کے سامنے  ( ١٣قبر کے اوپر
 ( ١۴دو قبروں کے درميان ( ١۵قبرستان ميں
مسئلہ  ٩٠٨لوگوں کی گذر گاه پر يا کسی کے سامنے نمازپﮍھنے والے کے لئے مستحب ھے کہ
اپنے سامنے کوئی چيز رکھے جو اگر لکﮍی يا رسی بھی ھو تو کافی ھے۔

توضيح المسائل

مسجد کے احکام
مسئلہ  ٩٠٩مسجد کی زمين ،چھت کا اندرونی اور اوپری حصہ اور مسجد کی ديوار کا اندر واال
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حصہ نجس کرنا حرام ھے اور جس شخص کو بھی اس کے نجس ھونے کا علم ھو اس کے لئے ضروری
ھے کہ اس کو فوراً پاک کرے اور احتياط واجب يہ ھے کہ مسجد کی ديوار کا باھر واال حصہ بھی نجس نہ
کرے اور اگر نجس ھو جائے تو نجاست کودور کرے۔
٩٨
مسئلہ  ٩١٠اگر مسجد پاک نہ کرسکتا ھو يا پاک کرنے کے لئے مدد کی ضرورت ھو اور کوئی
مددگار نہ ملے تو اس پر مسجد پاک کرنا واجب نھيں ھے ،ليکن جو شخص مسجد کو پاک کر سکتا ھو اور
احتمال ھو کہ وه مسجد کوپاک کر دے گاتو اس کو اطالع دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٩١١اگر مسجد کی کوئی ايسی جگہ نجس ھو جائے جسے کھودے يا توڑے بغير پاک
کرنا ممکن نہ ھو تو اگر اس کی توڑ پھوڑ مکمل اور وقف کو نقصان پھنچانے والی نہ ھو تو ضروری ھے
کہ اس جگہ کو کھودا يا توڑا جائے۔ اور کھودی ھوئی جگہ کو پ ُر کرنا او ر توڑی ھوئی جگہ کو دوباره
بنانا واجب نھيں ھے ،ليکن اگر مسجد کی اينٹ جيسی کوئی چيز نجس ھو جائے تو ممکنہ صورت ميں
ضروری ھے کہ اسے پاک کر کے پرانی جگہ پر لگا ديا جائے۔
مسئلہ  ٩١٢اگر مسجد غصب کر کے اس پر گھر يا گھر جيسی عمارت بنالی جائے تو بنا بر
احتياط اسے نجس کرنا حرام ھے اور پاک کرنا واجب نھيں ھے ،ليکن ٹوٹی ھوئی مسجد کو نجس کرنا
اگرچہ اس ميں کوئی نمازنہ پﮍھتا ھو ،جائز نھيں ھے اور پاک کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٩١٣ائمہ عليھم السالم کے روضوں کو نجس کرنا حرام ھے اور نجس ھونے کے بعد اگر
نجس چھوڑنے سے بے احترامی ھوتی ھو تو انھيں پاک کر نا واجب ھے۔ بلکہ اگر بے احترامی نہ ھو تو
بھی احتياط مستحب ھے کہ اسے پاک کرے۔
مسئلہ  ٩١۴مسجد کی چٹائی نجس کرنا حرام ھے اور نجس کرنے والے کے لئے احتياط واجب
کی بنا پر ضروری ھے کہ اسے پاک کرے اور باقی افراد کے لےے احتياط مستحب ھے کہ اسے پاک
کريں ،ليکن اگر چٹائی کا نجس رھنا مسجد کی بے احترامی ھوتو ضروری ھے کہ اسے پاک کيا جائے۔
مسئلہ  ٩١۵اگر بے احترامی ھوتی ھوتو مسجدميں کسی عين نجس يا نجس شده چيز کو لے
جاناحرام ھے ،بلکہ اگر بے احترامی نہ ھو تب بھی احتياط مستحب ھے کہ عين نجس کو مسجد ميں نہ لے
جائے۔
مسئلہ  ٩١۶مسجد ميں مجالس کے ليے شاميانہ لگانے ،فرش بچھانے ،سياه چيزيں ٓاويزاں کرنے
اور چائے کا سامان لے جانے ميں جبکہ مسجد کو نقصان نہ پھنچے اور نماز پﮍھنے ميں کسی رکاوٹ کا
باعث نہ بنے ،تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٩١٧احتياط واجب کی بنا پر مسجد کو سونے اور انسان اور جاندار کے نقش سے مزين
کر نا جائز نھيں ھے اور بيل بوٹوں جيسی بے جان چيزوں سے مزين کر نا مکروه ھے۔
مسئلہ  ٩١٨اگر مسجد ٹوٹ جائے تو بھی نہ اسے فروخت کيا جا سکتا ھے اور نہ ھی ملکيت يا
سﮍک ميں شامل کيا جا سکتا ھے۔
مسئلہ  ٩١٩مسجد کے دروازے ،کھﮍکيا ں اور دوسری چيزوں کو فروخت کرنا حرام ھے اور
اگر مسجد ٹوٹ جائے تو ضروری ھے کہ ان چيزوں کواس مسجد کی تعمير ميں استعمال کيا جائے اور جو
چيزيں اس مسجد کے کام کی نہ ھونانھيں دوسری مسجد ميں استعمال کيا جائے ،ليکن اگر کسی بھی مسجد
کے کام نہ ٓائيں تو جو چيزيں مسجد کا جزء شمار نہ ھوتی ھوں اور مسجد کے لئے وقف کی گئی ھو ں
انھيں حاکم شرع کی اجازت سے فروخت کيا جاسکتا ھے اور اگر ممکن ھو تو ان کی قيمت بھی اسی مسجد،
ورنہ کسی اور مسجد کی تعمير ميں خرچ کی جائے ،اور اگر يہ بھی ممکن نہ ھو تواسے دوسرے نيک
کاموں ميں خرچ کيا جائے۔
مسئلہ  ٩٢٠مسجد کی تعمير اورمرمت مستحب ھے اور اگر ٹوٹی ھوئی مسجد کی مرمت ممکن
نہ ھو تو اسے توڑکر دوباره بنايا جا سکتا ھے۔ بلکہ ضرورت ھو تونماز کی گنجائش بﮍھانے کے لئے اُس
مسجد کوبھی جو نہ ٹوٹی ھو ،توڑ کر دوباره بنايا جاسکتا ھے۔
مسئلہ  ٩٢١مسجدکو صاف کرنا اور اس ميں چراغ روشن کرنا مستحب ھے اور مسجد جانے
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والے کے لئے مستحب ھے کہ خوشبو لگائے ،پاکيزه اور قيمتی لباس پھنے ،اپنے جوتو نکو ديکه لے کہ
اس کہ نيچے والے حصے ميں نجاست تو نھيں ھے ،مسجد ميں داخل ھوتے وقت پھلے سيدھا پاؤں اور
باھر نکلتے وقت پھلے الٹا پاؤں اٹھائے اور مستحب ھے کہ سب سے پھلے مسجد ميں ٓائے اور سب سے
ٓاخر ميں باھر جائے۔
مسئلہ  ٩٢٢جب انسان مسجد ميں جائے تو مستحب ھے کہ دو رکعت نمازتحيت ،مسجد کے احترام
ميں پﮍھے اور اگر واجب يا کوئی مستحب نماز بھی پﮍه لے تو کافی ھے۔
٩٩
مسئلہ  ٩٢٣مسجد ميں بغير کسی مجبوری کے سونا ،دنياوی امور کے بارے مينگفتگو کرنا ،کسی
دستکاری ميں مشغول رھنا اور ايسے شعر پﮍھنا جس ميں نصيحت اور اس جيسی چيز نہ ھو مکروه ھے۔
اسی طرح مسجد ميں تھوکنا ،ناک کی غالظت وبلغم پھينکنا ،کسی کھوئے ھوئے کو ڈھونڈنا اور اپنی ٓاواز
بلند کرنا بھی مکروه ھے ليکن اذان کے لئے ٓاواز بلند کرنے ميں کوئی حرج نھيں ھے ،بلکہ مستحب ھے۔
مسئلہ  ٩٢۴بچوں اور ديوانوں کو مسجد ميں ٓانے دينا مکروه ھے اور پياز يا لھسن جيسی چيز
کھائے ھوئے شخص کے لئے کہ جس کے منہ کی بو سے لوگوں کو اذيت ھوتی ھو ،مسجدميں جانا مکروه
ھے۔
اذان اور اقامت
مسئلہ  ٩٢۵مرد اور عورت کے لئے مستحب ھے کہ واجب يوميہ نمازوں سے پھلے اذان اور
اقامت کھيں جب کہ يوميہ نمازوں کے عالوه دوسری واجب نمازوں اور مستحب نمازوں کے لئے جائز نھيں
ھے ،ليکن جب عيد فطر يا عيد قربان کی نماز جماعت سے پﮍھی جا رھی ھو تو مستحب ھے کہ تين مرتبہ
الصالة کہہ کر پکارا جائے اور ان دو نمازوں کے عالوه کسی نماز ً
مثالنماز ٓايات ميں اگر جماعت سے
پﮍھی جائے تو رجاء کھا جائے۔
مسئلہ  ٩٢۶مستحب ھے کہ نومولود کے دائيں کان ميں اذان اور بائيں کان ميں اقامت کھے اوريہ
والدت کے پھلے روز بہتر ھے۔
مسئلہ  ٩٢٧اذان کے اٹھاره جملے ھيں:
ٰ
ک ْ◌بَ ُر چار مرتبہ
ا َٔ ّ ُ ا َٔ
ٰ
ش ْ◌ھَ ُد ا َٔن ْ◌ الﱠ ِٕا ٰلہَ ِٕاالﱠ ّ
ﷲُ دومرتبہ
ا َٔ
ٰ
ّ
ّ
ً
ش ْ◌ھَ ُد ا َٔن◌َ ُم َح ﱠمدا ﱠرسُوْ ُل ﷲُ دو مرتبہ
ا َٔ
َ
َ
ی َعلی ال ﱠ
صال ِة دو مرتبہ
َح ﱠ
ْ
َ
َ
َ
ح دو مرتبہ
فال
ال
ی
ل
ع
ی
َح
َ
ﱠ
ِ
ْ
َلی َخي ِْر ال َع َم ِل دو مرتبہ
یع ٰ
َح ﱠ
ٰ
ْ
ک◌بَ ُر دومرتبہ
ا َٔ ّ ُ ا َٔ
َالَ ا ٰٔلِہَ ا ِٔالﱠ ٰ ّ
ﷲ دو مرتبہ
اور اقامت کے ستره جملے ھيں :
ٰ
ک ْ◌بَ ُر اور ٓاخر سے ايک مرتبہ الَ ا ِٰٔلہَ ا ِٔالﱠ ٰ ّ
ﷲ کم ھو جائيں گے اور
يعنی اول سے دو مرتبہ ا َٔ ّ ُ ا َٔ
ت ال ﱠ
صالَةُ کا اضافہ کرے۔
یع ٰ
َح ﱠ
َلی َخي ِْر ْال َع َم ِل کے بعد ضروری ھے کہ دو مرتبہ قَ ْد قَا َم ِ
ٰ
ّ
ّ
ً
ْ
ﷲ اذان واقامت کا جز نھيں ھے ليکن چونکہ حضرت علی عليہ
مسئلہ  ٩٢٨ا َٔ
ش◌ھَ ُد ا َٔن◌َ َعلِيّا ﱠولِ ﱡی ِ
ش ْ◌ھَ ُد ا َّٔن◌َ ُم َح ﱠمداً ﱠرسُوْ ُل ٰ ّ
السال م کی واليت دين کی تکميل کرتی ھے ل ٰہذا اس کی گواھی ھر مقام پر او ر ا َٔ
ﷲُ
کے جملے کے بعد خدا سے تقرب کا بہترين ذريعہ ھے۔
اذان اور اقامت کا ترجمہ
ٰ
ک ْ◌بَ ُر ﷲ توصيف کئے جانے سے باال تر ھے
ا َٔ ّ ُ ا َٔ
ش ْ◌ھَ ُد ا َٔن ْ◌ الﱠ ِٕا ٰلہَ ِٕاالﱠ ٰ ّ
ﷲُ گواھی ديتا ھوں کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود نھيں ھے
ا َٔ
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ش ْ◌ھَ ُد ا َٔن◌َ ُم َح ﱠمداً ﱠرسُوْ ُل ّ
ﷲُ گواھی ديتا ھوں کہ محمدبن عبد ﷲ)ص( ﷲ کے رسول ھيں
ا َٔ
ی َعلَی ال ﱠ
صالَ ِة نماز کے لئے جلدی کرو
َح ﱠ
ْ
َ
ی َعلی ال َ
ح کاميابی کی طرف جلدی کرو
َح ﱠ
فالَ ِ
َلی َخي ِْر ْال َع َم ِل بہترين کام کی طرف جلدی کرو
یع ٰ
َح ﱠ
ت ال ﱠ
صالَةُ يقينانماز قائم ھو گئی
قَ ْد قَا َم ِ
ٰ
ّ
ﱠ
َالَ ا ٰٔلِہَ ا ِٔال ﷲ ﷲ کے سوا کوئی معبود نھيں ھے
مسئلہ  ٩٢٩ضروری ھے کہ اذان اور اقامت کے جملوں کے درميان زياده فاصلہ نہ دے اور
اگر ان کے درميان معمول سے زياده فاصلہ کر دے تو ضروری ھے کہ شروع سے کھے۔
١٠٠
ٓ
مسئلہ  ٩٣٠اگر اذان اور اقامت کہتے وقت اواز کو گلے ميں گھمائے تو اگر يہ غنا اور گلوکاری ھو
جائے يعنی لھو ولعب کی محفلوں سے مخصوص گانے کے انداز ميں اذان اور اقامت کھے تو حرام ھے
اور اگر غنا اور گلوکاری نہ ھو تو مکروه ھے۔
مسئلہ  ٩٣١دو نماز وں ميں اذان جائزنھيں ھے:
 (١ميدان عرفات ميں روز عرفہ يعنی نو ذی الحجہ کے دن ،نماز عصر ميں۔
 (٢شب بقر عيد کی نماز عشا ميں اس شخص کے لئے جو مشعر الحرام ميں ھو۔
يہ دو اذانيں اس صورت ميں جائز نھيں ھيں جب ان ميں سے پھلے پﮍھی ھوئی نمازميں فاصلہ
بالکل نہ ھو يا اتنا کم فاصلہ ھو کہ عرفا ً يہ کھا جائے کہ دو نمازيں ساته ميں پﮍھی ھيں۔
مسئلہ  ٩٣٢اگر نمازجماعت کے لئے اذان اور اقامت کھی گئی ھو تو اس جماعت کے ساته نماز
پﮍھنے والے کے لئے ضروری ھے کہ اپنی نماز کے لئے اذان اور اقامت نہ کھے۔
مسئلہ  ٩٣٣اگر نماز جماعت پﮍھنے مسجد ميں جائے اور ديکھے کہ نماز ختم ھو چکی ھے ليکن
صفيں ابھی تک نہ بگﮍی ھوں اور لوگ بھی متفرق نہ ھوئے ھوں تو ٓانے والے مسئلے ميں بيان شده شرائط
کے ساته اپنے لئے اذان اور اقامت نھيں کہہ سکتا۔
مسئلہ  ٩٣۴جھاں جماعت ھو رھی ھو يا جماعت مکمل ھوئے زياده وقت نہ گزرا ھو اور صفيں نہ
ٰ
فرادی يا باجماعت نماز پﮍھنا چاھے تو چه شرائط کے ساته اس سے اذان اور
بگﮍی ھوں اگر کوئی وھاں
اقامت ساقط ھو جائے گی )اور يہ سقوط ،عزيمت کے عنوان سے ھے يعنی اذان اور اقامت جائز نھيں ھے ):
 (١جماعت مسجد ميں ھو پس اگر مسجد ميں نہ ھو تو اذان اور اقامت ساقط نھيں ھوگی۔
 (٢اس نماز کے لئے اذان اور اقامت کھی گئی ھوں۔
 (٣جماعت باطل نہ ھو۔
 (۴جماعت اور اس شخص کی نماز ايک ھی جگہ پر ھو ،ل ٰہذا اگر مثال کے طور پر جماعت
مسجد کے اندر ھو اور وه چھت پر نماز پﮍھنا چاھے تو اس سے اذان اور اقامت ساقط نہ ھونگی۔
 (۵نماز جماعت اور ا س کی نمازدونوں ادا ھوں۔
 (۶نمازجماعت اور اس شخص کی نمازکا وقت مشترک ھو۔ مثال دونوں نماز يں ظھر ھو ں يا
عصر ھوں يا نماز جماعت ظھر ھو اور وه نماز عصر پﮍھے يا اسے نمازظھر پﮍھنی ھو اور جماعت
عصر ھو۔
مسئلہ  ٩٣۵اگر گذشتہ مسئلے کی تيسری شرط ميں شک کرے يعنی شک کرے کہ نمازجماعت
صحيح تھی يا نھيں تو اس سے اذان واقامت ساقط ھے ليکن اگر صفوں کے بگﮍنے يا دوسری شرائط کے
حاصل ھونے ميں شک کرے تو اگر سابقہ حالت معلوم ھو تو اسی حالت کے مطابق عمل کرے مثالًاگر
رات کی تاريکی ميں شک کرے کہ صفيں بگﮍی ھيں يا نھيں تو سمجھے کہ صفيں اپنی حالت پر باقی ھيں
اور اذان اور اقامت نہ کھے اور اگر شک کرے کہ اس جماعت کے لئے اذان واقامت کھی گئی ھے يا نھيں
تو سمجھے کہ نھيں کھی گئی ھے اور اذان واقامت مستحب کی نيت سے کھے اور اگر حالت سابقہ معلوم نہ
ھوتو رجاء اذان واقامت کھے۔
مسئلہ  ٩٣۶دوسرے کی اذان کی ٓاوازسننے والے کے لئے ھر سنے ھوئے جملے کو دھرانا مستحب
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ھے او راقامت سننے واال حی علی الصالةسے قد قامت الصالة تک کے جملے کو رجاء دھرائے اور باقی
جمالت کو ذکر کی نيت سے کھنا مستحب ھے۔
مسئلہ  ٩٣٧جس نے دوسرے کی اذان و اقامت سنی ھو اور نمازپﮍھنا چاھے تو اگر دوسرے کی
اذان واقامت اور اس کی نماز کے درميان زياده فاصلہ نہ ھو تو يہ شخص اذان واقامت کو ترک کر سکتا
ھے چاھے اس نے دوسرے کی اذان واقامت کے ساته تکرار کی ھو يا نہ کی ھو۔
مسئلہ  ٩٣٨اگر مردکسی عورت کی اذان سنے تو اس سے اذان ساقط نھيں ھوتی چاھے اس نے لذت
کے قصد سے سنی ھو يا قص ِدلذت کے بغير سنی ھو۔
مسئلہ  ٩٣٩نماز جماعت کی اذان واقامت کھنے والے کے لئے ضروری ھے مرد ھو ،ليکن خواتين
کی نماز جماعت ميں کسی عورت کا اذان واقامت کھنا کافی ھے۔
١٠١
مسئلہ  ٩۴٠ضروری ھے کہ اقامت ،اذان کے بعد ھو اور اگر اذان سے پھلے کھے تو صحيح
نھيں ھے اور اقامت ميں کھﮍے ھو کر کھنا اور) وضو ،غسل يا تيمم کے ذريعے( باطھارت ھونا بھی شرط
ھے۔
مسئلہ  ٩۴١اگر اذان واقامت کے جمالت ترتيب بدل کر کھے مثالًحی علی الفالح کو حی علی
الصالة سے پھلے کھے تو ضروری ھے کہ جھاں سے ترتيب بگﮍی ھے وھيں سے دوباره کھے۔
مسئلہ  ٩۴٢ضروری ھے کہ اذان واقامت کے درميان فاصلہ نہ دے اور اگر اتنا فاصلہ دے کہ کھی
ھوئی اذان کو اس اقامت کی اذان نہ کھا جا سکے تو دوباره اذان واقامت کھنا مستحب ھے اور اگر اذان
واقامت کے بعد نمازميں اتنا فاصلہ دے دے کہ يہ دونوں اس نماز کی اذان واقامت نہ کھی جا سکيں تو بھی
اس نمازکے لےے اذان واقامت کو دھرانا مستحب ھے۔
مسئلہ  ٩۴٣ضروری ھے کہ اذان واقامت صحيح عربی ميں کھی جائيں ،ل ٰہذا اگر غلط عربی ميں
کھے يا ايک حرف کی جگہ دوسرا حرف ادا کرے يا مثالًاردو زبان ميں ترجمہ کھے تو صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٩۴۴ضروری ھے کہ اذان واقامت وقت داخل ھونے کے بعد کھے ،ل ٰہذا اگر عمداًيا بھول کر
وقت سے پھلے کھے تو باطل ھے۔
مسئلہ  ٩۴۵اگر اقامت کھنے سے پھلے شک کرے کہ اذان کھی يا نھيں تو اذان کھے ليکن اگر
اقامت شروع کرنے کے بعد اذان کے بارے ميں شک کرے تو اذان کھنا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٩۴۶اگر اذان اور اقامت کے دوران کوئی جملہ کھنے سے پھلے شک کرے کہ اس سے
پھلے واال جملہ کھا يا نھيں تو جس جملے کے بارے ميں شک ھو اسے کھے ليکن اگر کوئی جملہ کہتے
وقت شک کرے کہ اس سے پھلے واال جملہ کھا ھے يا نھيں تو اسے کھنا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٩۴٧اذان کہتے وقت مستحب ھے :
اذان دينے واال قبلہ رخ ھو بالخصوص اذان ميں شھادت کے جملے ادا کرتے وقت اس کی زياده
تاکيد ھے ،وضو يا غسل کيا ھوا ھو،دو انگلياں دونوں کانوں ميں رکھے ،اونچی ٓاواز سے اذان دے اور
اسے کھينچے ،اذان کے جمالت کے درميان تھوڑا سا فاصلہ دے اور اذا ن کے جمالت کے دوران بات نہ
کرے۔
مسئلہ  ٩۴٨انسان کے لئے مستحب ھے کہ اقامت کہتے وقت اس کا بدن ساکن ھو اور اسے اذان
کے مقابلے ميں ٓاھستہ ٓاواز ميں کھے اور اس کے جملوں کو ايک دوسرے سے نہ مالئے ،ليکن اقامت کے
جملوں کے درميان اتنا فاصلہ نہ دے جتنا اذان کے جملوں کے درميا ن ديتا ھے۔
مسئلہ  ٩۴٩مستحب ھے کہ اذان اور اقامت کے درميان تھوڑی دير کے لئے بيٹه کر يا دو رکعت
نماز پﮍ ه کر يا بات کرے يا تسبيح پﮍه کر فاصلہ دے۔ليکن نمازصبح کی اذان اور اقامت کے درميا ن بات
چيت کرنا مکروه ھے۔
مسئلہ  ٩۵٠مستحب ھے کہ جس شخص کو اطالعی اذان دينے پر معين کياجائے وه عادل وو قت
شناس ھو،اس کی ٓاواز بلند ھو اوراونچی جگہ پر اذان دے۔
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ت نماز
واجبا ِ
ت نماز گياره ھيں :
واجبا ِ
(١نيت
(٢قيا م يعنی کھﮍا ھونا
(٣تکبيرةاالحرام يعنی نماز کی ابتدا ميں ﷲ اکبر کھنا
(۴رکوع
(۵سجود
(۶قرائت
(٧ذکر
(٨تشھد
(٩سالم
( ١٠ترتيب
( ١١مواالت يعنی اجزائے نماز کا پے در پے بجا النا
ت نماز ميں سے بعض رکن ھيں يعنی اگر انسان انھيں بجا نہ الئے تو خواه
مسئلہ  ٩۵١واجبا ِ
ايسا کرنا جان بوجه کر ھو يا غلطی سے،نماز باطل ھو جاتی ھے۔جب کہ باقی واجبا ت رکن نھيں ھيں يعنی
اگر وه غلطی کی بنا پر چھوٹ جايئں تو نماز باطل نھيں ھوتی۔

توضيح المسائل

ت رکنی پانچ ھيں :
نماز کے واجبا ِ
 (١نيت
 (٢تکبيرة االحرام
(٣قيام متصل بہ رکوع،يعنی رکوع ميں جانے سے پھلے کا قيام
١٠٢
(۴رکوع
(۵ھر رکعت کے دو سجدے
ً
اور جھاں تک واجبات نماز کو زياده کرنے کا تعلق ھے تو اگر زيادتی عمداھو تو بغيرکسی شرط
کے نماز باطل ھے۔ ھاں ،اگر جاھل قاصر جان بوجه کر تکبيرة االحرام کو زياده کرے تو اس کی نماز کا
محل اشکال ھے اور اگر زيادتی غلطی سے ھوئی ھو تو چنانچہ زيادتی رکوع کی ھو يا ايک ھی
باطل ھونا
ِ
رکعت کے دو سجدوں کی ھو تو نماز باطل ھے ورنہ باطل نھيں۔
نيت
مسئلہ  ٩۵٢ضروری ھے کہ انسان نماز کو قربت کی نيت سے جيسا کہ وضو کے مسائل ميں بيان
ھو چکا ھے اور اخالص کے ساته بجا الئے۔ اور نيت کو اپنے دل سے گزارنا يا اپنی زبان پر جاری
کرنا،مثالً يہ کھنا”:چار رکعت نماز ظھر پﮍھتا ھوں خداوندمتعال کے حکم کی بجا ٓاوری کے لئے
“،ضروری نھيں بلکہ نماز احتياط ميں نيت کو زبان سے ادا کرنا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ٩۵٣اگر کوئی شخص ظھر يا عصر کی نماز ميں نيت کرے کہ چار رکعت نماز پﮍھتا ھوں
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

اور معين نہ کرے کہ ظھر ھے يا عصر،نہ اجمالی طور پر اور نہ ھی تفصيلی طور پر تو ا س کی نماز
باطل ھے۔
ً
نماز ظھر کے لئے يہ نيت کرے کہ جو نماز پھلے مجه پر
اجمالی نيت سے مراد يہ ھے کہ مثال ِ
واجب ھوئی ھے اس کو انجام دے رھا ھوں يا مثال کے طور پر اگر کسی شخص پر نماز ظھر کی قضا
واجب ھے اور وه ظھر کے وقت ميں اس قضا نماز يا ظھر کی ادا نمازکوپﮍھناچاھے توضروری ھے کہ
نماز ظھر کی قضا کے لئے يہ نيت کرے کہ
جو نماز پﮍھے اسے اجماالًھی سھی نيت ميں معين کرے مثالً ِ
جو نماز پھلے ميری ذمہ داری ھے اسے انجام دے رھا ھوں۔
مسئلہ  ٩۵۴ضروری ھے کہ انسان شروع سے ٓاخر تک نماز کی نيت پر قائم رھے،پس اگر وه نماز
ٓ
ميں اس طرح غافل ھو جائے کہ اگر کوئی پوچھے کہ وه کيا کر رھا ھے اور ا س کی سمجه ميں نہ ائے کہ
وه کيا جواب دے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٩۵۵ضروری ھے کہ انسان صرف خدا کے لئے نماز پﮍھے،ل ٰہذا جو شخص ريا کرے يعنی
لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پﮍھے اس کی نماز باطل ھے خواه صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے ھو
يا خدا اور لوگ دونو ں اس کی نظر ميں ھوں۔
مسئلہ  ٩۵۶اگر کوئی شخص نماز کا کچه حصہ بھی خدا کے عالوه کسی اور کے لئے بجا الئے تو
اس کی نماز باطل ھے،بلکہ اگر نماز تو خدا کے لئے پﮍھے ليکن لوگوں کو دکھانے کے لئے کسی خاص
جگہ مثالًمسجد ميں پﮍھے يا کسی خاص وقت مثالًاول وقت ميں پﮍھے يا کسی خاص طريقے سے
ً
مثالًباجماعت پ-ڑھے تب بھی اس کی نماز باطل ھے اور احتياط واجب کی بنا پروه مستحبات ،مثالقنوت
بھی کہ جن کے لئے نماز ظرف کی حيثيت رکھتی ھے،اگر خدا کے عالوه کسی اور کے لئے بجا الئے تو
اس کی نماز باطل ھے۔
تکبيرةاالحرام
مسئلہ  ٩۵٧ھر نماز کی ابتدا ميں” ٰ ّ
ﷲ اکبر“ کھنا واجب اور رکن ھے اور ضروری ھے کہ انسان
ﷲ“ اور لفظ”اکبر“ کے حروف اور” ٰ ّ
لفظ” ٰ ّ
ﷲ اکبر“ کے دو لفظ پے درپے کھے۔يہ بھی ضروری ھے کہ
يہ دو لفظ صحيح عربی ميں کھے جائيناور اگر کوئی شخص غلط عربی ميں کھے يا اس کا ترجمہ زبان پر
جاری کرے تو باطل ھے۔
مسئلہ  ٩۵٨احتياط واجب يہ ھے کہ انسان نماز کی تکبيرة االحرام کو اس سے پھلے پﮍھی جانے
والی چيز مثالًاقامت يا تکبير سے پھلے پ-ڑھی جانے والی دعا سے نہ مالئے۔
مسئلہ  ٩۵٩احتياط مستحب يہ ھے کہ انسان ٰ ّ
سم
ﷲ اکبر کو اس کے بعد پﮍھی جانے والی چيز مثالًبِ ِ
ّٰ
ﱠحمن الﱠرحيم سے نہ مالئے ليکن اگر مال کر پﮍھنا چاھے تو ضروری ھے کہ اکبر کے ’را‘ پر پيش
ﷲ الر ِ
دے)يعنی اکبرُپﮍھے(۔
مسئلہ  ٩۶٠تکبيرةاالحرام کہتے وقت ضروری ھے کہ انسان کا بدن ساکن ھو اور اگر جان بوجه کر
اس حالت ميں کہ جب بدن حرکت ميں ھو تکبيرة االحرام کھے تو باطل ھے۔
١٠٣
مسئلہ  ٩۶١ضروری ھے کہ تکبير،الحمد،سوره،ذکر اور دعا اتنی ٓاواز سے پﮍھے کہ خود سن
سکے اور اگر ا ونچا سننے ،بھره ھونے يا شوروغل کی وجہ سے نہ سن سکے تو ضروری ھے کہ اس
طرح کھے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ھوتی تو سن ليتا۔
مسئلہ  ٩۶٢اگر کوئی شخص گونگا ھو ،يا زبان ميں کوئی ايسی بيماری ھو کہ جس کی وجہ سے
صحيح طريقے سے” ٰ ّ
ﷲ اکبر“ نہ کہہ سکتا ھو تو ضروری ھے کہ جس طرح بھی کہہ سکتا ھو کھے اور
اگر بالکل نہ کہہ سکتا ھو تو ضروری ھے کہ دل ميں پﮍھے ،تکبير کے لئے اپنی زبان کو حرکت دے اور
انگلی سے اشاره بھی کرے۔
مسئلہ  ٩۶٣انسان کے لئے مستحب ھے کہ تکبيرة االحرام کھنے سے پھلے يہ کھے :
ک ْال ُم ِس ْی ُء َو قَ ْد اَ َمرْ تَ ْال ُمحْ ِسنَ اَ ْن يَتَ َجا َو َز ع َِن ْال ُم ِس ْی ِء اَ ْنتَ ْال ُمحْ ِسنُ َو اَنَا ْال ُم ِس ْی ُء فَبِ َحقﱢ
يَا ُمحْ ِسنُ قَ ْد اَتَا َ
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ْح َما تَ ْعلَ ُم ِمنﱢی۔
ص ﱢل ع ٰ
آل ُم َح ﱠم ٍد َ
َلی ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ِ
ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ِ
آل ُم َح ﱠم ٍد ﱠو تَ َجا َو ْز ع َْن قَ ِبي ِ
ترجمہ :اے اپنے بندوں پر احسان کرنے والے خد ا! بنده گنھگار تير ی بارگاه ميں ٓايا ھے اور تو
نے نيک لوگوں کو گنھگاروں سے در گزرکرنے کا حکم ديا ھے۔تو احسان کرنے واال اور ميں نافرمان
ھوں ،ل ٰہذا محمد و ٓا ِل محمد کے حق کا واسطہ ،اپنی رحمت محمدو ٓا ِل محمدپرنازل کر اور مجه سے سر زد
ھونے والی برائيوں سے جنھيں تو جانتا ھے در گزر فرما۔
مسئلہ  ٩۶۴انسان کے لئے مستحب ھے کہ نماز کی پھلی تکبيراور دوران نماز دوسری تکبيريں
کہتے وقت اپنے ھاتھوں کو کانوں تک بلند کرے۔
مسئلہ  ٩۶۵اگر کوئی شک کرے کہ تکبيرة االحرام کھی ھے يا نھيں تو اگر وه قرائت کی کوئی چيز
پﮍھنے ميں مشغول ھو چکاھو تو اپنے شک کی پروا نہ کرے اور اگر ابھی کوئی چيز شروع نھيں کی تو
تکبيرة االحرام کھنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٩۶۶اگر تکبيرة االحرام کھنے کے بعد شک کرے کہ اسے صحيح ادا کيا يا نھينتو اپنے شک
کی پروا نہ کرے خواه وه کوئی چيز پﮍھنے ميں مشغول ھو چکا ھو يا نھيں اور احتياط مستحب يہ ھے کہ
نماز مکمل کرنے کے بعد اسے دھرائے۔
قيام)کھﮍا ھونا (
مسئلہ  ٩۶٧تکبيرةاالحرام کہتے وقت قيا م اور رکوع سے پھلے واال قيام جسے”قيام متصل بہ رکوع
“کھا جاتا ھے رکن ھيں ،ليکن ان دو کے عالوه مثالًحمد وسوره پﮍھتے وقت قيام اور رکوع کے بعد کا قيام
رکن نھيں ھے،لہذ ا اگر کوئی شخص بھولے سے اسے تر ک کر دے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٩۶٨تکبيرةاالحرام کھنے سے پھلے اور اس کے بعد تھوڑی دير کے لئے کھﮍا ھونا واجب
ھے تاکہ يقين ھو جائے کہ تکبيرة االحرام قيام کی حالت ميں کھی گئی ھے۔
مسئلہ  ٩۶٩اگر کوئی شخص رکوع کرنا بھول جائے اور الحمد وسوره کے بعد بيٹه جائے اور پھر
اسے ياد ٓائے کہ رکوع نھيں کيا تو ضروری ھے کہ کھﮍ اھو جائے اور رکوع ميں جائے اور اگر سيدھا
کھﮍا ھوئے بغير جھکے ھونے کی حالت ميں ھی رکوع کی طرف پلٹ ٓائے تو چونکہ قيام متصل بہ رکوع
بجا نھيں اليا ،اس لئے اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ٩٧٠جب ايک شخص تکبيرةاالحرام يا قرائت کے لئے کھﮍ ا ھو تو ضروری ھے کہ بدن کو
حرکت نہ دے ،کسی طرف نہ جھکے اور احتياط واجب کی بنا پر اختيار کی حالت ميں کسی جگہ ٹيک نہ
لگائے ،ليکن اگر مجبوری ھو يا رکوع کے لئے جھکتے ھو ئے پاؤں کو حرکت دے تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٩٧١اگر اس قيام کی حالت ميں کہ جو تکبيرة االحرام يا قرائت کے وقت واجب ھے کوئی
شخص بھولے سے بدن کو حرکت دے يا کسی طرف جھک جائے يا کسی جگہ ٹيک لگائے تو کوئی حرج
نھيں۔
مسئلہ  ٩٧٢احتياط واجب يہ ھے کہ قيام کی حالت ميں انسان کے دونوں پاؤنزمين پر ھوں ليکن يہ
ضروری نھيں کہ بدن کا بوجه بھی دونوں پاؤں پر ھو لہذ ا اگر ايک پاؤں پر بھی ھو تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٩٧٣جو شخص ٹھيک طور پر کھﮍا ھو سکتا ھو اگر وه اپنے پاؤں اتنے کھلے رکھے کہ
اسے کھﮍا ھونا نہ کھا جا سکے تو اس کی نماز باطل ھے۔ اسی طرح اگر معمول کے خالف کھﮍا ھو تب
بھی احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
١٠۴
مسئلہ  ٩٧۴جب انسان نماز ميں کوئی واجب ذکر پﮍھنے ميں مشغول ھو تو ضروری ھے کہ اس کا
بدن ساکن ھو اور جب وه قدرے ٓاگے يا پيچھے ھونا چاھے تو ضروری ھے کہ اس وقت کچه نہ پﮍ ھے۔
مسئلہ  ٩٧۵اگر بدن کے حرکت کی حالت مينکوئی شخص مستحب ذکر پﮍھے تو ذکر و نماز
دونوں صحيح ھيں ،ليکن اگر مستحب ذکر کو اس نيت سے پﮍھے کہ يہ ذکر نماز کے لئے وارد ھوئے ھيں
تو احتياط کی بنا پر ضروری ھے کہ بدن ساکن ھو ،البتہ اگر بدن ساکن نہ ھو تو اس کی نماز بھرحال
ٰ
ﷲ َوقُ ﱠوتِہ اَقُوْ ُم َو اَ ْق ُع ُد اس وقت کھے جب کھﮍ اھو رھا ھو۔
صحيح ھے۔ ھا ں ،ضروری ھے کہ بِ َحوْ ِل ّ ِ
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مسئلہ  ٩٧۶قرائت اور واجب اذکار کے وقت ھاتھوں اور انگليوں کو حرکت دينے ميں کوئی حرج
نھيں اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ ان کو بھی حرکت نہ دے۔
مسئلہ  ٩٧٧اگر کوئی شخص الحمد وسوره يا تسبيحات اربعہ پﮍھتے وقت بے اختيار اتنی حرکت
کرے کہ بدن ساکن ھونے کی حالت سے نکل جائے تو احتياط مستحب يہ ھے کہ بدن کے دوباره ساکن
ھونے کے بعد حرکت کی حالت ميں پﮍھا جانے واال ذکر دوباره پﮍھے۔
مسئلہ  ٩٧٨نماز کے د وران جس شخص کے لئے کھﮍا رھنا ممکن نہ رھے اگر اس کی مجبوری
نماز کا وقت ختم ھونے تک باقی نہ رھے تو ضروری ھے کہ قدرت کی حالت ميں کھﮍے ھوکر نماز
پﮍھے،ليکن اگر نماز کا وقت ختم ھونے تک اس کے لئے کھﮍاھونا ممکن نہ ھو سکے تو ضروری ھے کہ
باقی نماز کو بيٹه کر پﮍھے۔ اسی طرح اگر بيٹھنا بھی ممکن نہ رھے تو ليٹ کر پﮍھے ليکن جب تک اس کا
بدن ساکن نہ ھو جائے ضروری ھے کہ قرائت اور واجب اذکار نہ پﮍھے۔نيزاس مسئلے ميں اور ٓائنده ٓانے
والے مسائل ميں مستحب اذکار کا حکم)وھی ھے جو(مسئلہ نمبر”  “ ٩٧۵مينبيان ھو چکاھے۔
مسئلہ  ٩٧٩جب تک انسان کھﮍے ھوکر نماز پﮍه سکتا ھو ضروری ھے کہ نہ بيٹھے ،مثالًاگر
کھﮍے ھونے کی حالت ميں کسی کا بدن ھلتا ھو يا اسے کسی چيز پر ٹيک لگانا پﮍے يا اپنے بدن کو ٹيﮍھا
کرنے يا جھکانے يا پاؤں زياده کھولنے پر مجبور ھو جب کہ ان) ٓاخری( تين صورتوں ميں اسے کھﮍا ھونا
کھا جاسکے تو ضروری ھے کہ جيسے بھی ھو سکے کھﮍے ھو کر نماز پﮍھے ،ليکن اگر وه کسی طرح
بھی کھﮍا نہ ھو سکتا ھو تو ضروری ھے کہ سيدھا بيٹه جائے اور بيٹه کر نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ٩٨٠جب تک انسان بيٹه سکتا ھو ضروری ھے کہ ليٹ کر نماز نہ پﮍ ھے اور اگر وه سيدھا
نہ بيٹه سکے تو ضروری ھے کہ جيسے بھی ممکن ھو بيٹھے اور اگر بالکل نہ بيٹه سکے تو ضروری ھے
کہ قبلے کے احکام ميں بيان شده طريقے کے مطابق دائيں پھلو ليٹے اوراگر دائينپھلو نہ ليٹ سکتا ھو تو
بائيں پھلو ليٹے اور اگر يہ بھی ممکن نہ ھو تو پشت کے بل اس طرح ليٹے کے اس کے تلوے قبلے کی
طرف ھوں۔
مسئلہ  ٩٨١جو شخص بيٹه کر نماز پﮍه رھا ھو اگر وه الحمد و سوره يا تسبيحات اربعہ پﮍھنے
کے بعد کھﮍا ھونے کے قابل ھو جائے اور رکوع کھﮍا ھو کر بجا السکے تو ضروری ھے کہ کھﮍا ھو
جائے اور قيام کی حالت سے رکوع ميں جائے اور اگر ايسا نہ کر سکے تو ضروری ھے کہ رکوع بھی
بيٹه کر بجا الئے۔
مسئلہ  ٩٨٢جو شخص ليٹ کر نماز پﮍه رھا ھو اگر وه اس قابل ھو جائے کہ بيٹه سکے تو
ضروری ھے کہ نماز کی جتنی مقدار ممکن ھو بيٹه کر پﮍھے اور اگر کھﮍا ھو سکے تو ضروری ھے کہ
جتنی مقدار ممکن ھو کھﮍا ھو کر پﮍھے ليکن جب تک اس کا بدن ساکن نہ ھو جائے ضروری ھے کہ
قرائت اور واجب ذکر نہ پﮍھے۔
مسئلہ  ٩٨٣جو شخص بيٹه کر نماز پﮍه رھا ھو اگر نماز کے دوران اس قابل ھو جائے کہ کھﮍا ھو
سکے تو ضروری ھے کہ نماز کی جتنی مقدار ممکن ھو کھﮍا ھو کر پﮍھے ليکن جب تک اس کا بدن
ساکن نہ ھو جائے ضروری ھے کہ قرائت اور واجب ذکر نہ پﮍھے۔
مسئلہ  ٩٨۴اگر کسی ايسے شخص کو جو کھﮍ اھو سکتاھو يہ خوف ھو کہ کھﮍا ھونے سے بيمار
ھو جائے گا يا اسے کوئی ضرر پھنچے گا تو وه بيٹه کر نماز پﮍه سکتا ھے اور اگر بيٹھنے سے بھی خوف
ھو تو ليٹ کر نماز پﮍ ه سکتا ھے۔
ٓ
مسئلہ  ٩٨۵جس شخص کو يہ احتمال ھو کہ اخر وقت ميں کھﮍا ھو کر نماز پﮍه سکے گا اس کے
لئے بہتر ھے کہ نماز پﮍھنے ميں تاخير کرے،پس اگر وه ٓاخر وقت تک کھﮍا ھونے پر قادر نہ ھو سکے تو
اپنے وظيفے کے مطابق نماز بجاالئے۔اسی طرح وه شخص بھی جو اوّل وقت ميں پھلو کے بل يا ليٹ کر
١٠۵
نماز پﮍ ه سکتا ھو بہتر ھے کہ نماز پﮍھنے ميں تاخير کرے اور ٓاخر وقت ميں اپنے وظيفے کے مطابق
نماز بجا الئے اور اس صورت ميں کہ اس نے اول وقت ميں نماز پﮍه لی ھو اور ٓاخر وقت ميں کھﮍا ھونے
يا بيٹھنے پر قادر ھو جائے تو ضروری ھے کہ نماز کو دوباره اپنی قدرت کے مطابق بجاالئے۔
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مسئلہ  ٩٨۶انسان کے لئے مستحب ھے کہ قيام کی حالت ميں ريﮍه اور گردن کی ہڈی کو سيدھا
رکھے،کندھوں کو نيچے کی طرف ڈھيال چھوڑ دے،ھاتھوں کو رانوں پر رکھے ،انگلياں مال کر رکھے،
اپنی نگاه سجده گاه پر رکھے،بدن کا بوجه دونوں پاؤنپر يکساں ڈالے،خضوع وخشوع کی حالت ميں کھﮍا
ھو،پاؤں ٓاگے پيچھے نہ رکھے اور اگر مردھو تو پاؤں کے درميان تين پھيلی ھوئی انگليوں سے لے کر
ايک بالشت تک کا فاصلہ رکھے اور اگر عورت ھو تو دونوں پاؤں مال کر رکھے۔
قرائت
مسئلہ  ٩٨٧ضروری ھے کہ انسان روزانہ کی واجب نمازوں کی پھلی او ردوسری رکعت ميں
پھلے الحمد اور اس کے بعد کسی ايک پورے سوره کی تالوت کرے اور سوره والضحی وا لم نشرح اسی
طرح سوره الفيل و سوره قريش نماز ميں ايک سوره شمار ھوتے ھيں۔
مسئلہ  ٩٨٨اگر نماز کا وقت تنگ ھو يا انسان کسی مجبوری کی وجہ سے سوره نہ پﮍه سکتا ھو
مثالًاسے خوف ھو کہ اگر سوره پﮍھے گا تو چور،درنده يا کوئی اور چيز اسے نقصان پھنچائے گی تو اس
کے لئے ضروری ھے کہ سوره نہ پﮍھے۔
مريض اور اس شخص سے جو کسی کام کی وجہ سے جلدی ميں ھو سوره ساقط ھے اور اگر
ت قر ٓان کی نيت سے پﮍه
پﮍھے بھی تو ضروری ھے کہ اسے ج ُز ِء نماز کی نيت سے نہ پﮍھے بلکہ تالو ِ
لے۔
مسئلہ  ٩٨٩اگر کوئی جان بوجه کر الحمد سے پھلے سوره کو ج ُز ِء نماز کی نيت سے پﮍھے تو اس
کی نماز باطل ھے۔ ھاں ،اگر غلطی سے پﮍھے اور درميا ن ميں اس کو ياد ٓاجائے تو ضروری ھے کہ اس
کو چھوڑ دے او ر حمد پﮍ ھنے کے بعد سوره شروع سے پﮍھے۔
مسئلہ  ٩٩٠اگر کوئی شخص الحمد اور سوره يا ان ميں سے کسی ايک کو پﮍھنا بھول جائے اور
رکوع ميں جانے کے بعد اسے يا د ٓائے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ٩٩١اگر رکوع کے لئے جھکنے سے پھلے کسی شخص کو يا د ٓاجائے کہ اس نے الحمد
يا سوره نھيں پﮍھا تو ضروری ھے کہ پﮍھے اور اگر ياد ٓائے کہ سوره نھيں پﮍھا تو فقط سوره پﮍھے ليکن
اگر اسے ياد ٓائے کہ فقط الحمد نھيں پﮍھی تو ضروری ھے کہ پھلے الحمد اور بعد ميں سوره پﮍھے ا ور
اگر جھک بھی جائے ليکن رکوع کی حد تک پھنچنے سے پھلے ياد ٓائے کہ الحمد اور سوره يا فقط سوره يا
فقط الحمد نھيں پﮍھی تو ضروری ھے کہ کھﮍا ھو جائے اور اسی حکم کے مطابق عمل کرے۔
مسئلہ  ٩٩٢اگر کوئی شخص جان بوجه کر واجب نماز ميں ان چار سوروں ميں سے کوئی ايک
سوره پﮍھے جس مينواجب سجدے والی ٓايت ھے اور جن کا ذکر مسئلہ نمبر ” “ ٣۶١مينکيا گيا ھے تو
واجب ھے کہ ٓايت سجده پﮍھنے کے بعد سجده بجاالئے اور ا س صورت ميں احتياط واجب کی بنا پر نماز
کو تمام کر کے دوباره پﮍھے اور اگر گناه کرے اور سجده بجا نہ الئے تو بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٩٩٣اگر کوئی شخص بھول کر ايسا سوره پﮍھنا شروع کر دے جس ميں واجب سجده ھو
ليکن ٓايت سجده پر پھنچنے سے پھلے اسے خيال آ جائے تو ضروری ھے کہ اس سورے کو چھوڑ کر
دوسرا سوره پﮍھے اور اگر ٓايت سجده پﮍھنے کے بعد خيا ل ٓائے تو احتياطاًسجدے کا اشاره کرتے ھوئے
ت مطلقہ کی نيت سے پﮍھے ،يعنی اس نيت سے کہ
سورے کو مکمل کرے اور ايک دوسرا سوره بھی قرب ِ
تالو
يہ
ورنہ
ھے
اگر اس کی ذمہ داری سوره پﮍھنا ھے تو يہ وھی سوره
ت قر ٓان ھے اور نماز کے بعد
ِ
سجده تالوت بجا الئے۔
ٓ
ٓ
ت سجده سنے تو اس کی نماز صحيح ھے ليکن قران کے سجدے
مسئلہ  ٩٩۴اگر نماز کے دوران اي ِ
کی نيت سے اشاره کرے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ نماز کے بعد اس سجدے کو عام طريقے سے بھی
بجا الئے۔
مسئلہ  ٩٩۵مستحب نماز ميں سوره پﮍھنا ضروری نھيں خواه وه نذر يا ان جيسی دوسری چيز وں
نماز وحشت کہ جس ميں مخصوص سوره
کی وجہ سے واجب ھو گئی ھو ليکن بعض مستحب نمازيں مثالً ِ
ھے اگر کو ئی شخص اس نمازکو مقرره طريقے سے پﮍھنا چاھے تو وھی سوره پﮍھنا ضروری ھے۔
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١٠۶
نماز ظھر کی پھلی رکعت ميں الحمد کے بعد سوره
مسئلہ  ٩٩۶جمعہ کی نماز اور جمعہ کے دن
ِ
جمعہ اور دوسری رکعت ميں الحمد کے بعد سوره منافقون پﮍھنا مستحب ھے اور اگر کوئی شخص ان ميں
سے کوئی ايک سوره پﮍھنا شروع کر دے تو احتياط مستحب يہ ھے کہ اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا سوره
نہ پﮍھے۔
مسئلہ  ٩٩٧اگر کوئی شخص الحمد کے بعد سوره اخالص يا سوره کافرون پﮍھنے لگے تو اسے
نماز ظھر ميں بھول کر
چھوڑکر کوئی دوسرا سوره نھيں پﮍه سکتا،البتہ اگر نماز جمعہ يا جمعہ کے دن
ِ
سوره جمعہ اور سوره منافقون کے بجائے ان دو سورتوں ميں سے کوئی سوره پﮍھے تو انھيں چھوڑ کر
سوره جمعہ اور سوره منافقون پﮍه سکتا ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ اگر نصف تک پﮍه چکا ھو تو
پھر ان سوروں کو نہ چھوڑے۔
مسئلہ  ٩٩٨اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز ميں يا جمعہ کے دن ظھر کی نمازميں جان بوجه کر
سوره اخالص يا سوره کافرون پﮍھے تو خواه وه نصف تک نہ پھنچا ھو احتياط واجب کی بنا پر انھيں چھوڑ
کر سوره جمعہ اور سوره منافقون نھيں پﮍه سکتا۔
مسئلہ  ٩٩٩اگر کوئی شخص نماز ميں سوره اخالص يا سوره کافرون کے عالوه کوئی دوسرا سوره
پﮍھے تو جب تک نصف سے ٓاگے نہ بﮍھا ھو اسے چھوڑ کر دوسرا سوره پﮍه سکتا ھے اور ٓادھے
سورے سے لے کر دو تھائی حصے تک احتياط واجب کی بنا پر نھيں چھوڑ سکتا جب کہ دو تھائی حصے
کے بعد يہ سوره چھوڑ کر دوسرا سوره پﮍھنا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٠٠٠اگر کوئی شخص سورے کا کچه حصہ بھول جائے يا کسی مجبوری مثالً وقت کی
تنگی يا کسی اور وجہ سے اسے مکمل نہ کر سکتا ھو تو وه اس سورے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سوره
پﮍه سکتا ھے خواه وه دو تھائی سے ٓاگے بﮍه چکا ھو يا وه سوره اخالص يا سوره کافرون ھی ھو۔
مسئلہ  ١٠٠١مرد پر واجب ھے کہ صبح،مغرب اور عشا کی نمازوں ميں الحمد اور سوره بلند ٓاواز
سے پﮍھے اور مردوعورت پر واجب ھے کہ
نمازظھر و عصر ميں الحمد اور سوره ٓاھستہ ٓاواز سے
ِ
پﮍھيں۔
مسئلہ  ١٠٠٢مرد کے لےے ضروری ھے کہ صبح اور مغرب و عشا کی نماز ميں خيال رکھے کہ
حتی کہ ان کے ٓاخری حرف تک کو بلند ٓاواز سے پﮍھے۔
الحمد اور سوره کے تمام الفاظ ٰ
مسئلہ  ١٠٠٣صبح،مغرب اور عشا کی نماز ميں عورت ،الحمد اور سوره بلند يا ٓاھستہ ٓاواز سے
پﮍه سکتی ھے۔ھاں ،اگر نا محرم اس کی ٓاوازسن رھا ھو تو احتياط واجب کی بنا پر آھستہ پﮍھے ،ليکن اگر
اس صورت ميں کہ عورت کيلئے اپنی ٓاواز سنانا حرام ھو مثالً لھجے کی نزاکت کے ساته اور سريلی ٓاواز
ميں پﮍھے اور نا محرم اسے سن رھا ھو تو بلند ٓاواز سے پﮍھنا جائز نھيں اور اگر پﮍھے تو نماز باطل
ھے۔
ٓ
ٓ
ٓ
مسئلہ  ١٠٠۴اگر کوئی شخص جان بوجه کر بلند اواز سے پﮍھی جانے والی نماز کو اھستہ يا اھستہ
پﮍھی جانے والی نماز کو بلند ٓاواز سے پﮍھے تو نماز باطل ھے ،ليکن اگر بھولے سے يا مسئلہ نہ جاننے
کی وجہ سے ايسا کرے تو اس کی نماز صحيح ھے۔ نيز الحمد وسوره پﮍھنے کے دوران اگر متوجہ ھو
جائے کہ غلطی ھوئی ھے تو جو حصہ پﮍه چکا ھے اسے دوباره پﮍھنا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١٠٠۵اگر کوئی شخص الحمد وسوره پﮍھنے کے دوران اپنی ٓاواز معمول سے زياده بلند
کرے مثالً ان سورتوں کو چالّ کر پﮍھے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١٠٠۶انسان کيلئے واجب ھے کہ نماز سيکه لے تاکہ صحيح پﮍه سکے اور جو شخص کسی
طرح بھی صحيح طور پر نماز نہ سيکه سکتا ھو تو جس طرح پﮍه سکتا ھے پﮍھے اور احتياط مستحب يہ
امام جماعت،ماموم کے بدلے ميں پﮍھتا ھے تو نماز باجماعت
ھے کہ اگر وه چيزيں نہ سيکه سکتا ھو جو ِ
پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠٠٧اگر کسی شخص کو الحمدو سورة و نماز کی بقيہ چيزوں کو اچھی طرح نہ ٓاتا ھو اور
وه سيکه سکتا ھو تو نماز کا وقت وسيع ھونے کی صورت ميں ضروری ھے کہ سيکه لے اور وقت تنگ
ھونے کی صورت ميں اگر ممکن ھو تو ضروری ھے کہ نماز باجماعت پﮍھے۔
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ت
ت نماز سکھانے کی اجرت لينا جائز ھے اور احتياط واجب يہ ھے کہ واجبا ِ
مسئلہ  ١٠٠٨مستحبا ِ
نماز سکھانے کی اجرت نہ لے۔
١٠٧
جاھل مقصر ھو يا جان بوجه کر
مسئلہ  ١٠٠٩اگر کسی کو الحمد يا سوره کا کوئی لفظ نہ ٓاتا ھو اور
ِ
اسے نہ پﮍھے يا ايک کے بجائے دوسرا حرف کھے مثالً”ض“ کے بجائے”ظ“ کھے يا جھاں زير اور زبر
کے بغير پﮍھنا ضروری ھے وھاں زيروزبر کے ساته پﮍھے يا تشديد نہ پﮍھے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١٠١٠اگر انسان کسی لفظ کو صحيح سمجھتا ھو اور نماز ميں بھی اسی طريقے سے پﮍھے
اور بعد ميں پتہ چلے کہ غلط پﮍھا ھے ،چنانچہ اگر وه اس لفظ کو صحيح سمجھنے ميں جاھل قاصر تھا تو
اس کی نماز صحيح ھے۔ البتہ احتياط مستحب يہ ھے کہ اس نماز کو دوباره پﮍھے اور اگر وقت گذر گيا ھو
تو اس کی قضا بجاالئے،ليکن اگر وه جاھل مقصر ھو تو ضروری ھے کہ نماز کو دوباره پﮍھے اور اگر
وقت گذر گيا ھو توقضا بجاالئے۔
مسئلہ  ١٠١١جو شخص نہ جانتا ھو کہ ايک لفظ”س“سے پﮍھنا چاھيے يا”ص“ سے تو
ضروری ھے کہ اس کو سيکه لے اور اگر دو يا دو سے زائد طريقوں سے پﮍھے مثالً”اھدناالصراط
المستقيم“ کو ايک مرتبہ”س“ کے ساته اور ايک مرتبہ”ص“ کے ساته پﮍھے تو اس صورت ميں کہ صحيح
ذکر غلط ياقر ٓان غلط
قرائت کے لئے نماز کا جزو ھو نے کی نيت رکھتا ھو جب کہ دوسری قرائت عرفا ً ِ
کھی جاتی ھو تو اس کی نماز صحيح ھے،ليکن اس صورت ميں کہ جب دوسری قرائت کو انسان کا کالم
سمجھا جائے،اس کی نماز باطل ھے۔ اسی طرح اگر کلمہ کے زير وزبر کو نہ جانتا ھو تو اس کی نماز
باطل ھے مگر يہ کہ زير وزبر ايسے لفظ کے ٓاخر ميں ھو ں جس پر وقف کرنا جائز ھے اور وه ھميشہ
وقف کرے يا وصل بالسکون کرے تو ٓاخری حرکت کا ياد کرنا واجب نھيں اور اس کی نماز بھی صحيح
ھے۔
مسئلہ  ١٠١٢اگر کسی لفظ ميں” واو“ھو اور اس لفظ ميں” واو“ سے پھلے والے حرف پر” پيش
“ھو اور” واو“ کے بعد واال حرف”ھمزه“ ھو مثالًکلمہ”سوء“ اور اسی طرح اگر کسی لفظ ميں”الف “ھو
اور اس لفظ ميں” الف“ سے پھلے والے حرف پر زبرھو اور” الف“ کے بعد واال حرف” ھمزه“ ھو
مثالًکلمہ”جا َء“ اور اسی طرح اگر کسی لفظ ميں ”ی“ ھو اور اس لفظ ميں”ی“سے پھلے والے حرف پر
زير ھو اور”ی“ کے بعد واال حرف”ھمزه“ ھو مثالًکلمہ ”جیء“ تو احتياط مستحب يہ ھے کہ ان تين
حروف کو”م ّد“کے ساته يعنی کھينچ کر پﮍھے۔
اور اگران حروف يعنی” واو“” الف“اور” ياء“ کے بعد ھمزه کے بجائے کوئی ساکن حرف ھو
يعنی اس پر”زير زبر يا پيش “نہ ھو تو ضروری ھے کہ ان تين حروف کو” مد“ کے ساته پﮍھے
مثالً”الضﱠالﱢ ْينَ “کہ جس ميں الف کے بعد حرف” الم“ ساکن ھے ،ضروری ھے کہ”الف“ کو” مد“ کے ساته
پﮍھے اور اگر اس صورت ميں بتالئے گئے طريقے کے مطابق عمل نہ کرے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١٠١٣احتياط واجب يہ ھے کہ نماز ميں ”وقف بہ حرکت“ نہ کرے۔وقف بہ حرکت کے معنی
يہ ھينکہ کسی لفظ کے ٓاخر ميں زير زبر يا پيش پﮍھے اور اس لفظ ميں اور اس سے اگلے لفظ کے درميان
ﱠحي ِْم “ کے ميم کو زير د ے اور اس کے بعد قدرے فاصلہ
فاصلہ دے مثالًکھے ”الرﱠحْ مٰ ِن َ
الر ِحي ِْم “ اور”الر ِ
ک يَوْ ِم ال ﱢدي ِْن“۔
دے کر کھے” َما ِل ِ
اور احتياط مستحب يہ ھے کہ ”وصل بہ سکون“ نہ کرے،وصل بہ سکون کے معنی يہ ھيں کہ
کسی لفظ کے ٓاخر ميں زير زبر يا پيش نہ پﮍھے اور اس لفظ کو اگلے لفظ سے جوڑدے مثالً”الرﱠحْ مٰ ِن
ک يَوْ ِم ال ﱢدي ِْن“کھے۔
ﱠحيْم “ کی”ميم “کو زير دئے بغير فوراً” َمالِ ِ
ال َر ِحي ِْم “اور ”الر ِ
مسئلہ  ١٠١۴نماز کی تيسری اور چوتھی رکعت ميں فقط ايک دفعہ الحمد يا ايک تسبيحات اربعہ
ٰ
ﷲ َو ْال َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ َوالَ ِٕا ٰلہَ ِٕاالﱠ ٰ ّ
ﷲُ َو ٰ ّ
ک ْ◌بَ ُر “ اور
ﷲ ُ ا َٔ
پﮍھنا کافی ھے ،يعنی نماز پﮍھنے واال ايک دفعہ کھے” ُس ْب َحانَ ّ ِ
بہتر يہ ھے کہ تين دفعہ کھے اور ايک رکعت مينالحمد اور دوسری ميں تسبيحات بھی پﮍه سکتا ھے ليکن
بہتر يہ ھے کہ دونوں رکعتوں ميں تسبيحات پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠١۵اگر وقت تنگ ھو تو ضروری ھے کہ تسبيحات اربعہ کو ايک دفعہ پﮍھا جائے۔
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مسئلہ  ١٠١۶مرد اور عورت دونوں پر واجب ھے کہ نماز کی تيسری اور چوتھی رکعت ميں الحمد
يا تسبيحات اربعہ ٓاھستہ پﮍھيں۔
مسئلہ  ١٠١٧اگر کوئی شخص تيسری يا چوتھی رکعت ميں الحمد پﮍھے تو ضروری ھے کہ اس
کی بسم ﷲ بھی ٓاھستہ پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠١٨جو شخص تسبيحات اربعہ نہ سيکه سکتا ھو يا صحيح نہ پﮍه سکتا ھو ليکن الحمد
صحيح طريقے سے پﮍه سکتا ھو تو ضروری ھے کہ نماز کی تيسری اور چوتھی رکعت ميں الحمد پﮍھے۔
١٠٨
ٓ
مسئلہ  ١٠١٩اگر کوئی شخص نماز کی پھلی دو رکعتونميں اس خيال سے کہ يہ اخری دو رکعتيں
ھيں تسبيحات پﮍھے ليکن رکوع سے پھلے اسے صحيح صورت حال کا علم ھو جائے تو ضروری ھے کہ
الحمد وسوره پﮍھے اور اگر اسے رکوع کے دوران يا رکوع کے بعد معلوم ھو تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٠٢٠اگر کوئی شخص نماز کی ٓاخری دو رکعتوں ميں اس خيال سے کہ يہ پھلی دو رکعتيں
ھيں الحمد پﮍھے يا نماز کی پھلی دو رکعتوں ميں يہ خيال کرتے ھوئے کہ يہ ٓاخری دو رکعتيں ھيں الحمد
پﮍھے تو اسے صحيح صورت حال کا خواه رکوع سے پھلے علم ھو يا بعد ميں اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٠٢١اگر کوئی شخص تيسری يا چوتھی رکعت ميں الحمد پﮍھنا چاہتا ھو ليکن اس کی زبان
پر تسبيحات ٓاجائيں يا تسبيحات پﮍھنا چاہتا ھو اور اس کی زبان پر الحمد ٓاجائے تو ضروری ھے کہ اسے
چھوڑ کر دوباره الحمد يا تسبيحات پﮍھے،ليکن اگر اس کی عادت وھی کچه پﮍھنے کی ھو جو اس کی زبان
پر ٓايا ھے تو وه اسی کو تمام کر سکتا ھے اور اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٠٢٢جس شخص کی عادت تيسری اور چوتھی رکعت ميں تسبيحات پﮍھنے کی ھو اگر نيت
حتی جوخود پر واجب ھے اسے انجام دينے کی نيت کے بغير الحمد پﮍھنے لگے تو ضروری ھے
کے بغير ٰ
کہ اس کو چھوڑ دے اور دوباره الحمد يا تسبيحات پﮍھے۔
ٰ
ّ
ْ
ً
س ْ◌تَغفِرُﷲَ َربﱢی
مسئلہ  ١٠٢٣تيسری اور چوتھی رکعت ميں تسبيحات کے بعد استغفار کرنا مثال”ا َٔ
َوا َٔ
ت ُ◌وْ بُ ِٕالَ ْي ِہ“يا”اَ ٰللّھُ ﱠم ا ْغ ِفرْ ِلی“ کھنا مستحب ھے۔
اور اگر نماز پﮍھنے واال رکوع کے لئے جھکنے سے پھلے خواه استغفار پﮍه رھا ھو يا ا س سے
فارغ ھو چکا ھو شک کرے کہ اس نے الحمد يا تسبيحات پﮍھی ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ الحمد يا
تسبيحات پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠٢۴اگر تيسری يا چوتھی رکعت کے رکوع ميں شک کرے کہ تسبيحات پﮍھی يا نھيں تو
اپنے شک کی پروا نہ کرے ليکن اگر رکوع کی حد تک جھکنے سے پھلے شک کرے تو ضروری ھے کہ
واپس پلٹے اور حمد يا تسبيحات پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠٢۵جب انسان کسی ٓايت کو پﮍھنے کے بعد شک کرے کہ ٓايا ٓايت يا اس کا کوئی لفظ
صحيح پﮍھا ھے يا نھيں تو اپنے شک کی پروا نہ کرے خواه بعد والی چيز پﮍھنے ميں مشغول ھو گيا ھو يا
نھيں۔ھاں ،اگر ٓايت مکمل کرنے سے پھلے شک کرے کہ اس ٓايت کا کوئی لفظ صحيح پﮍھا ھے يا نھيں تو
ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا کرتے ھوئے دوباره اس لفظ اور اس کے بعد والے حصے کو صحيح
پﮍھے خواه اس لفظ سے پھلے والے حصے کو بھی تکرار کرے اور دونوں صورتوں مينپوری ٓايت يا اس
لفظ اور اس کے بعد والے حصے کی تکرار جب تک وسوسے کی حد نہ پھنچے نماز کے صحيح ھو نے
پر اثر انداز نھيں ھوتی۔ھاں ،جب وسوسے کے حد تک پھنچ جائے تو تکرار کرنا حرام ھے ليکن اس سے
نماز باطل نھيں ھوتی اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ نماز دوباره پﮍھے۔
ٰ
ّ
ُ
مسئلہ  ١٠٢۶مستحب ھے کہ پھلی رکعت ميں الحمد پﮍھنے سے پھلے”ا َع ُ
ان
ٔ◌وْ ذ بِا ِ ِمنَ ال ﱠش ْيطَ ِ
ﱠجي ِْم“ کھے ،ظھر اور عصر کی پھلی اور دوسری رکعتوں ميں”بسم ٰ ّ
ٓ
ﷲ “ بلند اواز سے کھے اور الحمد
الر ِ
اور سوره کو واضح کرتے ھو ئے پﮍھے ،ھر ٓايت کے ٓاخر پر وقف کرے يعنی اسے بعد والی ٓايت کے
ساته نہ مالئے ،الحمد اور سوره پﮍھتے وقت ٓايات کے معنوں کی طرف توجہ رکھے ،اگر جماعت سے
نماز پﮍه رھا ھو تو امام جماعت کے سوره الحمد ختم کرنے کے بعد اور اگر فرادی نماز پﮍه رھا ھو تو
ّٰ
ھوﷲ احد “ پﮍھنے
خود کی سوره الحمد مکمل کرنے کے بعد” ا َٔل ْ◌ َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ َربﱢ ْال َعالَ ِم ْينَ “ کھے ،سوره ”قل
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ک ّ
ک ّ
ﷲُ َربﱡنَا “ کھے اور سوره پﮍھنے
ﷲُ َربّي“ يا تين دفعہ ” َک َذا ِل َ
کے بعد ايک يا دو يا تين دفعہ ’ ’ َک َذا ِل َ
کے بعد تھوڑی دير رکے اور پھر رکوع سے پھلے کی تکبير کھے يا قنوت پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠٢٧مستحب ھے کہ تمام نمازوں کی پھلی رکعت ميں سوره قدر اور دوسری رکعت ميں
سوره اخالص پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠٢٨پنجگانہ نمازوں ميں سے کسی ايک نمازميں بھی انسان کا سوره اخالص کونہ پﮍھنا
مکروه ھے۔
مسئلہ  ١٠٢٩ايک ھی سانس ميں سوره اخالصکا پﮍھنا مکروه ھے۔
مسئلہ  ١٠٣٠جو سوره انسان پھلی رکعت ميں پﮍھے اسی کو دوسری رکعت ميں پﮍھنا مکروه ھے
ليکن اگر سوره اخالص دونوں رکعتوں ميں پﮍھے تو مکروه نھيں ھے۔
١٠٩
رکوع
مسئلہ  ١٠٣١ضروری ھے کہ ھر رکعت ميں قرائت کے بعد اس قدر جھکے کہ انگليوں کے سرے
گھٹنونتک پھنچ جائيں۔ اس عمل کو رکوع کہتے ھيں اور احوط يہ ھے کہ اس قدر جھکے کے ھاتھوں کو
گھٹنوں پر رکه سکے۔
مسئلہ  ١٠٣٢اگر کوئی شخص رکوع جتنا جھک جائے ليکن اپنی انگليوں کے سرے گھٹنوں پر نہ
رکھے تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١٠٣٣اگر کوئی شخص عام طريقے کے مطابق رکوع نہ کرے بلکہ مثالًبائيں يا دائيں جانب
جھک جائے تو خواه اس کے ھاته گھٹنوں تک پھنچ بھی جائيں ،رکوع صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٠٣۴ضروری ھے کہ جھکنا رکوع کی نيت سے ھو ،لہذ ا اگرکسی اور کام کے لئے مثالً
جانور کو مارنے کے لئے جھکے تو اسے رکوع نھيں سمجھا جاسکتا بلکہ ضروری ھے کہ کھﮍ اھو کر
دوباره رکوع کے لئے جھکے اور اس عمل کی وجہ سے نہ رُکن ميں اضافہ ھوتا ھے اور نہ ھی نماز باطل
ھوتی ھے۔
مسئلہ  ١٠٣۵جس شخص کے ھاته يا گھٹنے دوسرے لوگوں کے ھاته اور گھٹنوں سے مختلف ھوں
مثالً اس کے ھاته اتنے لمبے ھوں کہ اگر معمولی سا بھی جھکے تو گھٹنوں تک پھنچ جائيں يا اس کے
گھٹنے دوسرے لوگوں کے گھٹنوں کے مقابلے ميناتنا نيچے ھوں کہ اسے ھاته گھٹنوں تک پھنچانے کيلئے
بہت زياده جھکنا پﮍتا ھو تو ضروری ھے کہ اتنا جھکے جتنا عموماًلوگ جھکتے ھيں۔
مسئلہ  ١٠٣۶بيٹه کر رکوع کرنے والے کے لئے اس قدر جھکنا ضروری ھے کہ اس کا چھره
گھٹنوں کے بالمقابل جا پھنچے اور احوط يہ ھے کہ اتنا جھکے جتنا کھﮍے ھو کر نماز پﮍھنے کی حالت
مينجھکتا۔
ٰ
ّ
ت اختيار ميں تين دفعہ”سبحان ﷲ “ يا ايک دفعہ” سبحان
مسئلہ  ١٠٣٧رکوع ميں واجب ھے کہ حال ِ
ربی العظيم وبحمده“ يا کوئی بھی وه ذکر جو اتنی مقدار ميں ھو پﮍھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ بيان
شده طريق ِہ تسبيح کو دوسرے اذکار پر مقدم کرے اور وقت کی تنگی يا کسی مجبوری کی حالت ميں ايک
دفعہ”سبحان ٰ ّ
ﷲ “ کھنا کافی ھے۔
مسئلہ  ١٠٣٨ذکر رکوع مسلسل اور صحيح عربی ميں پﮍھنا ضروری ھے اور مستحب ھے کہ
تين،پانچ،يا سات دفعہ بلکہ اس سے بھی زياده پﮍھا جائے۔
مسئلہ  ١٠٣٩رکوع کی حالت ميں ضروری ھے کہ واجب ذکر کی مقدار تک بدن ساکن ھو اور
مستحب ذکر ميں بھی اگر اس نيت سے پﮍھے کہ يہ ذکر وه ھے جسے رکوع ميں پﮍھنے کے لئے کھا گيا
ھے تو احتياط واجب کی بنا پر بدن کا ساکن ھونا ضروری ھے اور اگر صرف ذکر کی نيت سے پﮍھے تو
ساکن ھونا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١٠۴٠اگر نماز پﮍھنے واال رکوع کا واجب ذکر ادا کرتے وقت بے اختيار اتنی حرکت کرے
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کہ بدن سکون کی حالت سے نکل جائے تو ضروری ھے کہ بدن کے سکون حاصل کرنے کے بعد دوباره
ذکر ادا کرے ليکن اگر اتنی کم حرکت کرے کہ بدن سکون کی حالت سے خارج نہ ھو يا انگليوں کو ھالئے
تو کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٠۴١اگر نماز پﮍھنے واال اس سے پيشتر کہ رکوع جتنا جھکے اور اس کا بدن سکون
اگرجاھل قاصر
ذکر رکوع پﮍھنا شروع کر دے تو اس کی نماز باطل ھے ليکن
ِ
حاصل کر لے جان بوجه کر ِ
ھو تو اس کی نماز ا س اضافے کے اعتبار سے باطل نھيں ھوگی۔
مسئلہ  ١٠۴٢اگر ايک شخص واجب ذکر ختم ھونے سے پھلے جان بوجه کر رکوع سے سر اٹھا
جاھل قاصر ھو تو اس وجہ سے اس کی نماز باطل نھيں اور
ئے تو اس کی نماز باطل ھے ،مگر يہ کہ وه
ِ
ٓ
ذکر رکوع ختم نھيں
اگرسھواً سر اٹھا لے اور حالت رکوع سے نکلنے سے پھلے اسے ياد ائے کہ اس نے ِ
ت رکوع سے نکلنے
کيا تو ضروری ھے کہ بدن کے ساکن ھونے کے بعد ذکر پﮍھے اور اگر اسے حال ِ
کے بعد ياد ٓائے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
ٰ
مسئلہ  ١٠۴٣ضرورت کے وقت جائزھے کہ رکوع مينايک” سبحان ّ
ﷲ “پﮍھی جائے اور احتياط
مستحب يہ ھے کہ باقی دو”سبحان ٰ ّ
ﷲ“ کو رکوع سے اٹھتے ھوئے پﮍه لے۔
مسئلہ  ١٠۴۴جو شخص مرض وغيره کی وجہ سے رکوع ميناپنا بدن ساکن نہ رکه سکے تو اس
ت رکوع سے نکلنے سے پھلے واجب ذکر پﮍه لے۔
کی نماز صحيح ھے ليکن ضروری ھے کہ حال ِ
١١٠
مسئلہ  ١٠۴۵جو شخص شرعی رکوع کی حد تک نہ جھک سکتا ھو جسے مسئلہ نمبر  ١٠٣١ميں
بيان کيا گيا ھے تو ضروری ھے کہ کسی چيز کا سھارا لے کر شرعی رکوع بجاالئے اور جب سھارے
کے ذريعے بھی شرعی رکوع نہ کر سکے تو اگر عرفی رکوع کرنا اس کے لئے ممکن ھو تو عرفی رکوع
کرے،اور سر سے بھی رکوع کے لئے اشاره کرے اور اگر عرفی رکوع کی مقدار تک بھی نہ جھک سکتا
ھو يا کسی طريقے سے بھی نہ جھک سکتا ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ رکوع کے وقت بيٹه جائے اور
بيٹه کر رکوع بجاالئے اور ايک نماز اور پﮍھے جس ميں رکوع کے لئے قيام کی حالت ميں ھی سر سے
اشاره کرے۔
مسئلہ  ١٠۴۶جس شخص کو رکوع کے لئے سر سے اشاره کرنا ضروری ھو اگر وه اشاره کرنے
رذکر رکوع پﮍھے او ر
پر قادر نہ ھو تو ضروری ھے کہ رکوع کی نيت سے ٓانکھوں کو بند کر لے او
ِ
رکوع سے اٹھنے کی نيت سے آنکھوں کو کھول دے اور اگر اس قابل بھی نہ ھو تو ضروری ھے کہ دل
ميں رکوع کی نيت کرے اور ذکر رکوع پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠۴٧جو شخص کھﮍے ھو کريا بيٹه کر رکوع نھيں کر سکتا يھاں تک کہ عرفی مقدار تک
بھی رکوع نھيں کر سکتا اور صرف بيٹھنے کی حالت مينتھوڑا جھک سکتا ھے تو اس کے لئے ضروری
ھے کہ کھﮍے ھو کر نماز پﮍھے اور رکوع کے لئے سر سے اشاره کرے اور اگر بيٹھنے کی حالت
مينعرفی مقدار تک جھک سکتا ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ ايک نماز اور پﮍھے اور رکوع کے وقت
بيٹه کر اس مقدارمينجھک جائے۔
مسئلہ  ١٠۴٨اگر کوئی شخص رکوع کی حد تک جھکنے کے بعد سر اٹھا لے اور دوباره رکوع
کرنے کی حد تک جھک جائے تو اس کی نماز باطل ھے۔
اور رکوع کی حد تک پھنچنے کے بعد اگر کوئی شخص اتنا اور جھک جائے کہ رکوع کی حد
سے گذر جائے اور دوباره رکوع مينواپس ٓاجائے تو اس صورت مينکہ وه جھکے جھکے ھی رکوع کی
حد تک پلٹا ھو اس کی نماز باطل نھيں۔
ذکر رکوع ختم ھونے کے بعد سيدھا کھﮍا ھو جائے اور جب اس کا
مسئلہ  ١٠۴٩ضروری ھے کہ ِ
بدن سکون حاصل کر لے اس کے بعد سجدے ميں جائے اور اگر جان بوجه کر کھﮍا ھونے سے پھلے يا
بدن کے سکون حاصل کرنے سے پھلے سجدے ميں جائے تو اس کی نمازباطل ھے۔
مسئلہ  ١٠۵٠اگر کوئی شخص رکوع کرنا بھول جائے اور سجدے کی حالت ميں پھنچنے سے پھلے
اسے ياد ٓاجائے تو ضروری ھے کہ کھﮍا ھو اور پھر رکوع مينجائے اور اگر جھکے جھکے ھی رکوع
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کی جانب لوٹے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١٠۵١اگر کسی شخص کو پيشانی زمين پر رکھنے کے بعد ياد ٓائے کہ اس نے رکوع نھيں
کيا تو اس کيلئے ضروری ھے کہ لوٹ جائے اور کھﮍا ھونے کے بعد رکوع بجا الئے اور احتياط واجب
کی بنا پر اضافی سجدے کی وجہ سے دو سجده سھو بجاالئے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ نماز دھرائے
اور اگر اسے دوسرے سجدے ميں ياد ٓائے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١٠۵٢مستحب ھے کہ انسان رکوع ميں جانے سے پھلے جب سيدھا کھﮍا ھو تو تکبير
کھے،رکوع ميں گھٹنوں کو پيچھے کی طرف دھکيلے رھے،پيٹه کو ھموار رکھے،گردن کو کھينچ کر پيٹه
کے برابر رکھے،نگاه دونوں پاؤں کے درميان ھو،ذکر سے پھلے يا بعد ميندرود پﮍھے اور جب رکوع
کے بعد اُٹه کر سيدھا کھﮍا ھو جائے تو بدن کے سکون کی حالت ميں ھوتے ھوئے ” َس ِم َع ٰ ّ
ﷲُ ِل َم ْن َح ِمدَه“
کھے۔
مسئلہ  ١٠۵٣عورتوں کے لئے مستحب ھے کہ رکوع ميں ھاتھوں کو گھٹنوں سے اوپر رکھيں اور
گھٹنوں کو پيچھے کی طرف نہ دھکيليں۔
سجود
مسئلہ  ١٠۵۴نماز پﮍھنے والے کے لئے ضروری ھے کہ واجب اور مستحب نمازونکی ھر رکعت
ميں رکوع کے بعد دو سجدے کر ے يعنی پيشانی کو خضوع کی نيت سے زمين پر رکھے اور نماز کے
سجدے ميں واجب ھے کہ دونوں ہتھيلياں،دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤنکے انگوٹھے بھی زمين پر رکھے۔
مسئلہ  ١٠۵۵دو سجدے مل کر ايک رکن ھيں اور اگر کوئی شخص واجب نماز مينعمداً يا بھولے
سے ايک ھی رکعت ميں دونوں سجدے ترک کر دے يا دو سجدوں کا اضافہ کر دے تو اس کی نماز باطل
ھے۔
١١١
مسئلہ  ١٠۵۶اگر کوئی شخص جان بوجه کر ايک سجده کم يا زياده کر دے تو اس کی نماز باطل
ھے اور اگر غلطی سے ايک سجده کم يا زياده کر ے تو اس کا حکم بعد ميں بيان کيا جائے گا۔
مسئلہ  ١٠۵٧اگر جان بوجه کر يا غلطی سے کوئی شخص پيشانی زمين پر نہ رکھے تو خواه بدن
کے دوسرے حصے زمين سے لگ بھی گئے ھوں،اس کا سجده ھوا ھی نھيں ،ليکن اگر وه پيشانی زمين پر
رکه دے اور غلطی سے بدن کے دوسرے حصے زمين پر نہ رکھے يا غلطی سے ذکر نہ پﮍھے تو اس کا
سجده صحيح ھے۔
ٰ
ّ
مسئلہ  ١٠۵٨سجدے ميں واجب ھے کہحالت اختيار ميں سجدے ميں تين مرتبہ” سبحان ﷲ“ يا ايک
االعلی وبحمده “ يا اتنی مقدارکا کوئی بھی ذکر پﮍھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ
مرتبہ ”سبحان ربی
ٰ
تسبيح کودوسرے اذکار پر مقدم کرے۔ نيز ضروری ھے کہ ان کلمات کو صحيح عربی ميں اور مسلسل
پﮍھا جائے اور مستحب ھے کہ ” سبحان ربی اال علی و بحمده“ کو تين،پانچ يا سات مرتبہ يا اس بھی زياده
مرتبہ پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠۵٩سجدے کی حالت ميں واجب ذکر کی مقدار تک بدن کا ساکن ھونا ضروری ھے اور
احتياط واجب کی بنا پر مستحب ذکر کہتے وقت بھی اگر اس نيت سے کھے کہ يہ وه ذکر ھے جسے سجدے
ميں پﮍھنے کے لئے کھا گيا ھے،بدن کا ساکن ھونا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٠۶٠اگر پيشانی زمين پر لگنے اور بدن کے سا کن ھونے سے پھلے کوئی شخص جان
ذکر سجده پﮍھے يا ذکر ختم ھونے سے پھلے جان بوجه کر سجدے سے سر اٹھالے تو اس کی
بوجه کر ِ
نماز باطل ھے ،ليکن اگر وه جاھل قاصر ھو تو دونوں صورتوں ميں اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٠۶١اگر پيشانی زمين پر لگنے سے پھلے کوئی شخص غلطی سے ذکر سجده پﮍھے اور ا
س سے پھلے کہ سجدے سے سر اٹھائے اسے معلوم ھو جائے کہ اس نے غلطی کی ھے تو ضروری ھے
کہ سکون کی حالت ميں دوباره ذکر پﮍھے۔
ذکر سجده
مسئلہ  ١٠۶٢اگر کسی شخص کو سجدے سے سر اٹھا لينے کے بعد معلوم ھو کہ اس نے ِ
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ختم ھونے سے پھلے سر اٹھا ليا تھا تو اس کی نمازصحيح ھے۔
ذکر سجده پﮍھنے کے دوران اگر کوئی شخص جان بوجه کر سات اعضائے سجده ميں
مسئلہ ِ ١٠۶٣
سے کسی ايک کو زمين پر سے اٹھالے تو جاھل قاصر نہ ھونے کی صورت ميں اس کی نماز باطل ھو
جائے گی،ليکن جس وقت ذکر نہ پﮍه رھا ھو اگر پيشانی کے عالوه کوئی اورعضو زمين پر سے اٹھا لے
اور دوباره رکه دے تو کوئی حرج نھيں ھے۔
ً
مسئلہ  ١٠۶۴اگر ذکر سجده ختم ھونے سے پھلے کوئی شخص سھواپيشانی زمين پر سے اٹھالے تو
اسے دوباره زمين پر نھيں رکه سکتا اور ضروری ھے کہ اسے ايک سجده شمار کرے ،ليکن اگر دوسرے
اعضاء سھواً زمين پر سے اٹھالے تو ضروری ھے کہ انھيں دوباره زمين پر رکھے اور ذکر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠۶۵پھلے سجدے کا ذکر ختم ھونے کے بعد ضروری ھے کہ بيٹه جائے يھاں تک کہ اس
کا بدن سکون حاصل کرے اور پھر دوباره سجدے ميں جائے۔
مسئلہ  ١٠۶۶ضروری ھے کہ نمازی کے پيشانی رکھنے کی جگہ،انگوٹھے کے سرے کی جگہ
سے چار ملی ھوئی انگليوں سے زياده بلند يا پست نہ ھو اور احتياط واجب يہ ھے کہ پيشانی کی جگہ اس
کے گھٹنوں کی جگہ سے بھی اس مقدار سے زياده نيچی يا اونچی نہ ھو۔
مسئلہ  ١٠۶٧اس ڈھلوان جگہ ميں جس کی ڈھالن صحيح طور سے معلوم نہ ھو اگر نمازی کی
پيشانی کی جگہ اس کے گھٹنوں اور پاؤں کی انگليوں کے سروں کی جگہ سے چار ملی ھوئی انگليوں سے
زياده بلند يا پست ھو تو احتياط کی بنا پر اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١٠۶٨اگر نماز پﮍھنے واال اپنی پيشانی کوغلطی سے ايک ايسی چيز پر رکه دے جو اس
کے پاؤں کی انگليوں کے سرے کی جگہ سے چار ملی ھوئی انگليوں سے زياده بلند ھو اور اس جگہ کی
بلندی اس قدر ھو کہ اسے سجدے کی حالت نہ کھا جا سکے تو ضروری ھے کہ سر کو اٹھا کر ايسی چيز
پر رکه دے جو بلند نہ ھو يا جس کی بلندی چار ملی ھوئی انگليوں کے برابر يا اس سے کم ھو۔
اور اگر اس کی بلندی اس قدر ھو کہ اسے سجدے کی حالت کھا جائے تو ضروری ھے کہ پيشانی
کو اس چيز سے کھينچ کر ايسی چيز تک لے جائے جس کی بلندی چار ملی ھوئی انگليوں کے برابر يا اس
سے کم ھواور اگر پيشانی کو کھينچنا ممکن نہ ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ نماز کو مکمل کر کے دوباره
پﮍھے۔
١١٢
مسئلہ  ١٠۶٩ضروری ھے کہ نماز پﮍھنے والے کی پيشانی اور سجده گاه کے درميان کوئی
دوسری چيز نہ ھو۔ پس اگر سجده گاه پر اتنا ميل ھو کہ پيشانی سجد ه گا ه کو نہ چھوئے تو اس کا سجده
باطل ھے ،ليکن اگر مثالً سجده گاه کا رنگ تبديل ھو گيا ھو تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١٠٧٠سجدے ميں ضروری ھے کہ دونوں ہتھلياں زمين پر ر کھے اور مجبوری کی حالت
ميں ضروری ھے کہ ھاتھونکی پشت زمين پر رکھے اور اگر ھاتھوں کی پشت بھی زمين پر رکھنا ممکن
نہ ھو تو احتياط کی بنا پر ضروری ھے کہ کالئياں زمين پر رکھے اور اگر انھيں بھی نہ رکه سکے تو پھر
کھنی تک جو حصہ بھی ممکن ھو زمين پر رکھے اور اگر يہ بھی ممکن نہ ھو تو پھر بازو زمين پر رکه
دے۔
مسئلہ  ١٠٧١سجدے مينضروری ھے کہ پاؤں کے دونوں انگوٹھے زمين پر رکھے اگرچہ احتياط
مستحب يہ ھے کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے زمين پر رکھے اور اگر پاؤں کی دوسری انگلياں يا پاؤں کا
اوپر واال حصہ زمين پر رکھے ياناخن لمبے ھونے کی بنا پر انگوٹھوں کے سرے زمين پر نہ لگيں تو نماز
باطل ھے اور جس شخص نے جاھل مقصر ھونے کی وجہ سے اپنی نمازيں اس طرح پﮍھی ھوں،
ضروری ھے کہ انھيں دوباره پﮍھے،ليکن جاھل قاصر ھونے کی صورت مينا س کی نمازيں صحيح ھيں۔
مسئلہ  ١٠٧٢جس شخص کے پاؤں کے انگوٹھوں کا کچه حصہ کٹا ھو ا ھو ضروری ھے کہ جتنا
باقی ھواسے زمين پر رکھے اور اگر انگوٹھوں کا کچه حصہ بھی نہ بچا ھو يا بہت کم بچا ھو تو احتيا ط
کی بنا پر ضروری ھے کہ باقی انگليوں کو زمين پر رکھے اور اگر اس کی کوئی بھی انگلی نہ ھو تو اس
کا جتنا حصہ بھی باقی بچا ھو زمين پر رکھے۔
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مسئلہ  ١٠٧٣اگر کوئی شخص معمول کے خالف سجده کرے مثالً سينے اور پيٹ کو زمين سے مال
دے يا پاؤں کو لمبا کر دے تو اگرچہ اس کے ساتوں اعضاء زمين پر لگے ھوں احتياط واجب يہ ھے کہ
دوباره نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠٧۴سجده گاه يا دوسری چيز جس پر نماز پﮍھنے واال سجده کرے ضروری ھے کہ پاک
ھو ،ليکن اگر مثا ل کے طور پر سجده گاه کو نجس فرش پر رکه دے يا سجده گاه کی ايک طرف نجس ھو
اور وه پيشانی پاک طرف پر رکھے تو کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٠٧۵اگرپيشانی پر پھوڑا وغيره ھو تو اگر ممکن ھو تو پيشانی کی صحيح وسالم جگہ سے
سجده کرے اور اگر ممکن نہ ھو تو ضروری ھے کہ جس پر سجده کرنا صحيح ھو اس کو کھرچ کر اس
کھرچی ھوئی جگہ ميں پھوڑے والی جگہ رکھے اور پيشانی کی صحيح وسالم جگہ کی اتنی مقدار جو
سجدے کے لئے کافی ھے اس چيز پر رکه دے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ يہ کھرچنا زمين پر ھو۔
مسئلہ  ١٠٧۶اگر پھوڑ ايا زخم تمام پيشانی پر پھيال ھو اھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ پيشانی کی
دو اطراف ميں سے کسی ايک طرف اور ٹھوڑی سے سجده کرے اگرچہ اس کی وجہ سے نمازدو مرتبہ
پﮍھنی پﮍے اور اگر يہ ممکن نہ ھو تو صرف ٹھوڑی سے سجده کرے اور اگر يہ بھی ممکن نہ ھو تو
ضروری ھے کہ سجدے کے لئے اشاره کرے۔
مسئلہ  ١٠٧٧جو شخص پيشانی زمين پر نہ رکه سکتا ھو ضروری ھے کہ جس قدر بھی جھک
سکتا ھو جھکے او ر سجده گاه يا کسی دوسری چيز کو جس پر سجده صحيح ھو کسی بلند چيز پر رکھے
اور اپنی پيشانی اس پر اس طرح رکھے کہ لوگ کھيں کہ اس نے سجده کيا ھے ليکن ضروری ھے کہ
ہتھيليوں اورگھٹنوناور پاؤں کے انگوٹھوں کو معمول کے مطابق زمين پر رکھے۔
مسئلہ  ١٠٧٨اگر کوئی ايسی بلند چيز نہ ھو جس پر نماز پﮍھنے واال سجده گاه يا کوئی دوسری چيز
جس پر سجده کرنا صحيح ھو ،رکه سکے تو ضروری ھے کہ سجده گاه يا دوسری چيز کو جس پر سجده
کر رھا ھو ھاته سے اٹھا ئے اور سجده کرے اور اگر خود اس کے لئے ممکن نہ ھو تو کوئی دوسرا شخص
اس سجده گاه کو اٹھائے اور يہ شخص اس پر سجده کرے۔
مسئلہ  ١٠٧٩اگر کوئی شخص بالکل ھی سجده نہ کر سکتا ھو تو ضروری ھے کہ سجدے کے لئے
سر سے اشاره کرے اور اگر ايسا نہ کر سکے تو ضروری ھے کہ ٓانکھوں سے اشاره کرے اور اگر
ٓانکھوں سے بھی اشاره نہ کر سکتا ھو تو ضروری ھے کہ دل ميں سجدے کی نيت کر کے سجدے کا ذکر
پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠٨٠اگر کسی شخص کی پيشانی بے اختيار سجده گاه سے اٹه جائے تو ضروری ھے کہ
ذکر سجده پﮍھا ھو
حتی االمکان اسے دوباره سجده گاه پر نہ جانے دے اور يہ ايک سجده شمار ھو گا خواه ِ
١١٣
يا نھيں اور اگر سر کو نہ روک سکے اور بے اختيار دوباره سجدے کی جگہ پر پھنچ جائے تو ان دونوں کا
محل اشکال ھے اگر چہ اس کا ايک سجده تو يقيناھو چکا ھے۔ پس اگر اس نے ذکر
ايک سجده شمار ھونا
ِ
ادا نہ کيا ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ وه اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی نيت سے جو چاھے واجب ھو يا
مستحب ،ذکر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٠٨١جھاں انسان کے لئے تقيہ کر نا ضروری ھے وھا ں وه قالين يا اس طرح کی چيز پر
سجده کر سکتا ھے اور نماز کی خاطر کسی دوسری جگہ جانا ضروری نھيں۔ھاں ،اگر چٹائی يا کسی
دوسری چيزپر ،جس پر سجده کرنا صحيح ھو زحمت ميں پﮍے بغير سجده کر سکتا ھو تو ضروری ھے
کہقالين يا اس جيسی چيزوں پر سجده نہ کرے۔
مسئلہ  ١٠٨٢اگر کوئی شخص پر ندوں کے پر وں سے بھرے گدے يا اسی قسم کی دوسری چيز پر
سجده کرے جس پر ٹھھراؤ حاصل نھيں ھو سکتا تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١٠٨٣اگر انسان کيچﮍ وا لی زمين ميں نماز پﮍھنے پر مجبور ھو اور بدن اور لباس کی
ٓالودگی اس کے لئے باعث حرج نہ ھو تو ضروری ھے کہ سجده اور تشھدمعمول کے مطابق بجا الئے اورا
گر باعث حرج ھو تو قيام کی حالت ميں ھی سجدے کے لئے سر سے اشاره کرے اور تشھد کھﮍے ھو کر
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پﮍھے اور اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٠٨۴احتياط مستحب يہ ھے کہ انسان پھلی اور اس تيسری رکعت ميں جس ميں تشھدنھيں
ھوتا مثالًنمازظھر،عصر وعشا کی تيسری رکعت ميں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دير کے لئے سکون
سے بيٹھے اور پھر کھﮍا ھو۔
مسئلہ  ١٠٨۵ضروری ھے کہ سجده زمين يا زمين سے اگنے والی ايسی چيز پر ھو جو کھائی يا
پھنی نہ جاتی ھو ں مثالًلکﮍی اور درختوں کے پتے۔ کھانے اور پھننے کی چيزوں پر مثالًگندم ،ج َواورکپاس
پر يا ان چيزوں پر جنھيں زمين يا زمين سے اگنے والی چيزيں نھيں کھا جا سکتا مثالً سونا ،چاندی،
تارکول،زفت اور ان جيسی چيزوں پر سجده کرنا صحيح نھيں ھے۔ اسی طرح احتياط واجب کی بنا پر قيمتی
پتھروں مثالً زمرد وفيروزه پر سجده کرنا صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٠٨۶انگور کے پتوں پر اس وقت تک سجده کرنا صحيح نھيں جب تک وه معموالً کھائے
جاتے ھو ں۔
مسئلہ  ١٠٨٧زمين سے اگنے والی ان چيزوں پر جو حيوانات کی خوراک ھيں مثالًگھاس اور
بھوسا،سجده کرنا صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٠٨٨جن پھولوں کو کھايا نھيں جاتا ان پر سجده کرنا صحيح ھے اور جو دوائيں زمين سے
اگتی ھيں اگر وه خود کھائی جاتی ھينتو ان پر سجده کرنا صحيح نھيں اور احتياط مستحب يہ ھے کہ ان
دواؤں پر بھی جنھيں ابال کر يا دم دے کر ان کاپانی استعمال کيا جاتا ھے،سجده نہ کرے۔
مسئلہ  ١٠٨٩ان پودوں پر جو بعض عالقوں ميں کھائے جاتے ھوں اور بعض جگھوں ميں نہ
کھائے جاتے ھوں سجده صحيح نھيں۔کچے پھلوں پر بھی سجده کرنا صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٠٩٠چونے کے پتھر اور جپسم پر سجده کرنا صحيح ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ
اختيار کی حالت ميں پکے ھوئے جپسم اور چونے يا اينٹ اور مٹی کے بر تنوں اور ان سے ملتی جلتی
چيزوں پر سجده نہ کيا جائے۔
مسئلہ  ١٠٩١اگر کاغذ کو ايسی چيز سے بنايا گيا ھو جس پر سجده کرنا صحيح ھے جيسے بھوسا،
تو اس پر سجده کيا جا سکتا ھے ليکن وه کاغذ جو جوروئی يا ان جيسی چيزوں سے بنا ھو اس پر سجده
محل اشکال ھے۔
کرنا
ِ
مسئلہ  ١٠٩٢سجدے کے لئے بہترين چيز خاک تربت حضرت سيد الشھداء حضرت امام حسين عليہ
السالم ھے،اس کے بعد مٹی،مٹی کے بعد پتھر اور پتھر کے بعد پودے ھيں۔
مسئلہ  ١٠٩٣اگر کسی کے پاس ايسی چيزنہ ھو جس پر سجده کرنا صحيح ھے يا اگر ھو ليکن
سخت سردی يا گرمی وغير ه کی وجہ سے اس پر سجده نہ کر سکتا ھو تو ضروری ھے کہ اگر اس کا
لباس ريشم سے نہ بُنا گيا ھو تو اس پر سجده کر ے اور احوط يہ ھے کہ روئی اور اُسی سے بنائے گئے
سے بنے ھو ئے لباس پر مقدم رکھے۔ )  (minkلباس کو ان کے عالوه کسی چيز مثالًاون اور منک
اور اگر لباس ميسر نہ ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ فيروزه وعقيق اور ان جيسے پتھر يا روئی
سے بنے ھو ئے کاغذ پر سجده کرے اور اگر يہ بھی فراھم نہ ھو تو روئی يا ريشم سے بنے ھوئے کاغذ پر
١١۴
ت اختيار ميں
حال
پر
جس
ھے
سکتا
کر
سجده
پر
چيز
اس
ھر
تو
سکے
مل
نہ
بھی
يہ
اگر
اور
کرے
سجده
ِ
سجده کرنا جائز نھيں تھا۔ ھاں ،احتياط مستحب يہ ھے کہ جب تک ھاته کی پشت پر سجده کر نا ممکن ھو
کسی اور چيز پر جس پر سجده کرنا جائز نھيں ،سجده نہ کرے اور اگر ھاته کی پشت بھی نہ ھو تو جب تک
روئی ،تارکول اور زفت موجود ھيں دوسری چيزوں پر سجده نہ کرے۔
مسئلہ  ١٠٩۴کيچﮍ اور ايسی نرم مٹی پر جس پر پيشانی سکون سے نہ ٹک سکے سجده کرنا باطل
ھے۔
مسئلہ  ١٠٩۵اگر پھلے سجدے ميں سجد ه گاه پيشانی سے چپک جا ئے تو دوسرے سجدے کے لئے
اسے پيشانی سے چھﮍالينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٠٩۶اگر نماز پﮍھنے کے دوران سجده گاه گم ھو جائے اور نماز پﮍھنے والے کے پاس
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کوئی ايسی چيز نہ ھو جس پر سجده کرنا صحيح ھو تو نماز کا وقت وسيع ھونے کی صورت ميں ضروری
ھے کہ نماز کو توڑ دے اور اگر نماز کاوقت تنگ ھو تو ضروری ھے کہ مسئلہ نمبر ” “ ١٠٩٣ميں بيان
شده ترتيب کے مطابق عمل کرے۔
مسئلہ  ١٠٩٧جب کسی شخص کو سجدے کی حالت ميں معلوم ھو کہ پيشانی کسی ايسی چيز پر
رکھی ھے جس پر سجده کرنا باطل ھے تو اگر نماز کا وقت وسيع ھو اور اس کے لئے صحيح چيز پر
سجده کرنا ممکن ھو تو اپنی پيشانی کو اس چيز سے اٹھا کر صحيح چيز پر سجده کرے اور احتياط واجب
کی بنا پر دو سجدئہ سھوبھی بجا الئے اور اگر ممکن نہ ھو تو نماز دوباره پﮍھے اور اگر نماز کا وقت تنگ
ھو تو ضروری ھے کہ مسئلہ نمبر” “ ١٠٩٣ميں بيان شده تر تيب کے مطابق عمل کرے۔
مسئلہ  ١٠٩٨اگر کسی شخص کو سجدے کے بعد معلوم ھو کہ اس نے اپنی پيشانی کسی ايسی چيز
پر رکھی تھی جس پر سجده کرنا باطل تھا تو ضروری ھے کہ دوباره صحيح چيز پر سجده کرے اور احتيا
ط واجب کی بنا پر دو سجدئہ سھو بھی بجا الئے اور اگر ايک رکعت کے دونوں سجدوں ميں يہ غلطی
ھوئی ھو تو اس کی نماز باطل ھے۔
تعالی کے عالوه کسی اور کو سجده کرنا حرام ھے۔ اور عوام ميں سے بعض لوگ
مسئلہ  ١٠٩٩ﷲ
ٰ
تعالی کا شکر
جو ائمہ عليھم السالم کے مزارات مقدسہ کے سامنے پيشانی زمين پر رکھتے ھيں اگر وه ﷲ
ٰ
ادا کرنے کی نيت سے ايسا کريں تو کوئی حرج نھيں ورنہ ايسا کرنا حرام ھے۔
سجدے کے مستحبات اور مکروھات
مسئلہ  ١١٠٠سجدے ميں چند چيزيں مستحب ھيں :
 (١جو شخص کھﮍا ھو کر نماز پﮍه رھا ھو وه رکوع سے سر اٹھانے کے بعد مکمل طور پر
کھﮍے ھو کر ،اور بيٹه کر نماز پﮍھنے واال رکوع کے بعدپوری طرح بيٹه کر سجدے ميں جانے کے لئے
تکبير کھے۔
 (٢سجدے ميں جاتے وقت مرد پھلے اپنے ھاتھوں اور عورت پھلے اپنے گھٹنوں کو زمين پر
رکھے۔
 (٣ناک کو سجده گاه يا کسی ايسی چيز پر رکھے جس پر سجده کرنا صحيح ھو۔
 (۴سجدے کی حالت ميں ھاته کی انگليوں کو مال کر کانوں کے پاس روبہ قبلہ رکھے۔
تعالی سے حاجت طلب کرے اور يہ دعا پﮍھے :
 (۵سجدے ميں دعا کرے،ﷲ
ٰ
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”يَا َخ ْي َر ْال َم ْسئُوْ ِل ْينَ َو يَا َخ ْي َر ْال ُ ِ
َِ ِ ِ
ِ ْ َ
ْال َع ِظي ِْم“۔
ترجمہ :اے بہترين سوال سننے والے !اے بہترين عطا کرنے والے!مجھے اور ميرے اھل وعيال
فضل عظيم ھے۔
ب
کو اپنے وسيع فضل وکرم سے رزق عطا فرما۔ بے شک تو صاح ِ
ِ
 (۶سجدے کے بعد بائيں ران پر بيٹه جائے اور دائيں پاؤں کا اوپر واال حصہ بائيں پاؤں کے
تلوے پر رکھے۔
 (٧ھرسجدے کے بعد جب بيٹه جائے اوربدن کو سکون حاصل ھو جائے تو تکبير کھے۔
 (٨پھلے سجدے کے بعد جب بدن کو سکون حاصل ھو جائے تو ” اَ ْستَ ْغفِر ّ
ُﷲَ َربﱢی َواَتُوْ بُ
اِلَ ْي ِہ“کھے۔
 (٩لمبا سجده کرے اور بيٹھتے وقت ھاتھوں کو رانوں پر رکھے۔
١١۵
ٰ
ّ
 ( ١٠دوسرے سجدے ميں جانے کے لئے بدن کے سکون کی حالت ميں”ﷲ اکبر “کھے۔
 ( ١١سجدوں ميں صلوات پﮍھے۔
 ( ١٢سجدے سے قيام کے لئے اٹھتے وقت ھاتھوں کو گھٹنوں کے بعد زمين سے اٹھائے۔
( ١٣مرد کھنيوں اور پيٹ کو زمين سے نہ لگائيں اور بازؤوں کو پھلو سے جدا رکھيں اور عورتيں
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کھنياں اور پيٹ زمين پر رکھيں اور بد ن کے اعضاء ايک دوسرے سے مال ليں۔
ان کے عالوه اور مستحبات بھی ھيں جنھيں تفصيلی کتابوں ميں تحرير کيا گيا ھے۔
مسئلہ  ١١٠١سجدے ميں قر ٓان مجيد پﮍھنا مکروه ھے اور سجدے کی جگہ سے گردوغبار دور
کرنے کے لئے پھونک مارنا بھی مکروه ھے بلکہ اگر پھونک مارنے کی وجہ سے ايک حرف بھی منہ
سے عمداً نکل جائے تو اس کا حکم مبطالت ششم نماز ميں ذکر ھوگا۔
ان کے عالوه اور مکروھات کا ذکر بھی مفصل کتابوں ميں ٓايا ھے۔
قر ٓان مجيد کے واجب سجدے
ٓ
مسئلہ  ١١٠٢قر ٓان مجيد کی چار سورتوں يعنی ”والنجم“”،اقرا “ٔ” ،ال ٓم تنزيل“ اور ”حمٰ سجده
ت سجده ھے جسے انسان پﮍھے يا سنے تو ٓايت ختم ھو نے کے
)فصلت(“ ميں سے ھر ايک ميں ايک ٓاي ِ
فوراً بعد سجده کرنا ضروری ھے اور اگر سجده کرنا بھول جائے تو جب بھی اسے ياد ٓائے سجده کرنا
“ ٩٩٣اور” “ ٩٩۴ميں بيان شده ” “،ضروری ھے ،ليکن اگر وه شخص حالت نمازميں ھو تو مسئلہ نمبر” ٩٩٢
طريقے کے مطابق عمل کرے۔ ھاں ،غير اختياری حالت ميں سجدے والی ٓايت سننے پر احتياط مستحب يہ
ھے کہ سجده کرے۔
ٓ
ٓ
مسئلہ  ١١٠٣اگر انسان سجدے کی ايت سننے کے وقت خود بھی وه ايت پﮍھے تو ضروری ھے کہ
دو سجدے کرے۔
ت سجده پﮍھے يا سنے تو
مسئلہ  ١١٠۴اگر نماز کے عالوه سجدے کی حالت ميں کوئی شخص ٓاي ِ
ضروری ھے کہ سجدے سے سر اٹھا کر دوباره سجده کرے۔
مسئلہ  ١١٠۵اگر انسان کسی غير مميز بچے سے جو اچھے اور بر ے کی تميز نہ رکھتا ھو يا کسی
ايسے شخص سے جو قر ٓان پﮍھنے کا قصد نہ رکھتا ھو يا گراموفون يا ٹيپ ريکارڈ سے سجدے کی ٓايت
ت سجده کو اس
سنے تو اس پر سجده واجب نھيں۔ ھاں ،اگر کوئی شخص ريڈيو اسٹيشن سے براه راست ٓاي ِ
قصد سے پﮍھے کہ يہ قر ٓان ھے اور انسان ريڈيو کے ذريعے اس ٓايت کو سنے تو اس پر سجده واجب ھے۔
مسئلہ  ١١٠۶قر ٓان کا واجب سجده کرنے کے لئے ضروری ھے کہ انسان کی جگہ غصبی نہ ھو
اور احتياط واجب کی بنا پر اس کی پيشانی رکھنے کی جگہ اس کے گھٹنوں اور پاؤں کی انگليوں کے
سروں کی جگہ سے چار ملی ھوئی انگليوں سے زياده اونچی نہ ھو۔ ليکن يہ ضروری نھيں کہ اس نے
وضو يا غسل کر رکھا ھو يا قبلہ رخ ھو يا اپنی شرمگاه کو چھپائے يا اس کا بدن اور پيشانی رکھنے کی
جگہ پاک ھو۔ اس کے عالوه بھی جو شرائط نماز پﮍھنے والے کے لباس کے لےے ضروری ھيں وه
شرائط قر ٓا ن مجيد کا واجب سجده اد اکرنے والے کے لباس کے لئے ضروری نھيں ھيں۔
مسئلہ  ١١٠٧قر ٓان مجيد کے واجب سجدے ميں ضروری ھے کہ انسان اپنی پيشانی سجده گاه يا
کسی ايسی چيز پر رکھے جس پر سجده کرنا صحيح ھو اور احتياط واجب کی بنا پر نماز کے سجدے ميں
بيان شده طريقے کے مطابق باقی اعضاء بھی زمين پر رکھے۔
مسئلہ  ١١٠٨جب انسان قر ٓان مجيد کا سجده کرنے کے لئے پيشانی زمين پر رکه دے تو خواه کوئی
ذکر نہ بھی پﮍھے تب بھی کافی ھے۔ ھاں ،ذکر کا پﮍھنا مستحب ھے اور بہتر ھے کہ يہ پﮍھے:
ﷲُ َحقًّا َحقًّا ،الَ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
”الَ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
ﷲُ اِ ْي َمانا ً ﱠوتَصْ ِد ْيقًا،الَ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
ﷲُ ُعبُوْ ِديﱠةً َو ِرقًّاَ ،س َج ْد ُ
ک يَا َربﱢ تَ َعبﱡدًا
ت لَ َ
ض ِعي ٌ
ْف خَا ِئ ٌ
ف ﱡم ْست َِج ْي ٌر“۔
ﱠو ِرقًّا ،الَ ُم ْستَ ْن ِکفا ً ﱠوالَ ُم ْستَ ْک ِبرًا بَلْ اَنَا ْعبَ ٌد َذ ِليلٌ َ
تشھد
مسئلہ  ١١٠٩تمام واجب اور مستحب نمازوں کی دوسری رکعت ،نماز مغرب کی تيسری رکعت
اور ظھر ،عصر او ر عشا کی چوتھی رکعت ميں انسان کے لئے ضروری ھے کہ دوسرے سجدے کے بعد
ٰ
تشھد پﮍھے يعنی کھے”:اَ ْشہَ ُد اَ ْن الﱠ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
ص ﱢل
ک لَہ َواَ ْشہَ ُد اَ ﱠن ُم َح ﱠمدًا َع ْبدُه َو َر ُسوْ لُہ اَللّھُ ﱠم َ
َر ْي َ
ﷲُ َوحْ دَه الَ ش ِ
َلی ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ٓا ِل ُم َح ﱠم ٍد “ اور احتياط واجب يہ ھے کہ مذکوره طريقے کے عالوه کسی اور طرح نہ پﮍھے۔
ع ٰ
١١۶
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نماز وتر ميں بھی تشھد پﮍھنا ضروری ھے اور واجب نمازوں ميں ضروری ھے کہ دوسرے سجدے کے
بعد بيٹه جائے اور بدن کے سکون کی حالت ميں تشھد پﮍھے ،ليکن مستحب نمازوں ميں سجدے کے بعد
بيٹھنا اور بدن کا ساکن ھونا واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١١١٠ضروری ھے کہ تشھد کے جملے صحيح عربی ميں اورمعمول کے مطابق تسلسل
سے کھے جائيں۔
ٓ
مسئلہ  ١١١١اگر کوئی شخص تشھد پﮍھنا بھول جائے،اور رکوع سے پھلے ياد ائے کہ اس نے
تشھد نھيں پﮍھا تو ضروری ھے کہ بيٹه جائے،تشھد پﮍھے اور پھر دوباره کھﮍ اھو کر جو کچه اس رکعت
ميں پﮍھنا ضروری ھے پﮍھے اور نماز تمام کرے اور احتياط مستحب کی بنا پر نماز کے بعد بے جا قيام
کے لئے دو سجدئہ سھو بجا الئے۔
او راگر اسے رکوع ميں يا اس کے بعد ياد ٓائے تو ضروری ھے کہ نماز تما م کرے اور نماز کے
سالم کے بعد احتياط مستحب کی بنا پر تشھد کی قضا کرے اور ضروری ھے کہ بھولے ھوئے تشھد کے
لئے دو سجدئہ سھو بھی بجا الئے۔
مسئلہ  ١١١٢مستحب ھے کہ تشھد کی حالت ميں انسان بائيں ران پر بيٹھے ،دائيں پاؤں کی پشت
ْ
کو بائيں پاؤں کے تلوے پر رکھے ،تشھد سے پھلے ”اَ ْل َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ“ يا ” بِس ِْم ٰ ّ
ﷲ َوبِا ٰ ّ ِ َو ْال َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ َو َخ ْي ُر االَ ْس َما ِء
ِ ٰ ّ ِ “ کھے۔ يہ بھی مستحب ھے کہ ھاته رانوں پر رکھے ،انگلياں ايک دوسرے کے ساته مالئے اور اپنے
دامن پر نگاه رکھے اور پھلے تشھد ميں صلوات کے بعد کھے” َوتَقَبﱠلْ َشفَا َعتَہ َوارْ فَ ْع َد َر َجتَہ “۔
مسئلہ  ١١١٣مستحب ھے کہ عورتيں تشھد پﮍھتے وقت اپنی رانيں مال کر رکھيں۔
نماز کا سالم
مسئلہ  ١١١۴نماز کی ٓاخری رکعت ميں تشھد کے بعد جب نماز ی بيٹھا ھو اور اس کا بدن سکون
ٰ
ﷲ َوبَ َر َکاتُہ “اور اس کے بعد
کی حالت ميں ھو تو مستحب ھے کہ کھے” :اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْي َ
ک اَيﱡھَاالنﱠبِ ﱡی َو َرحْ َمةُ ّ ِ
ٰ
ﷲ الصﱠالِ ِح ْينَ “ ،يا يہ کھے ” :اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْي ُک ْم“ اور مستحب
ضروری ھے کہ کھے” :اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْينَا َوع ٰ
َلی ِعبَا ِد ّ ِ
ٰ
ّ
َ
َ
ُ
َلی ِعبَا ِد
ﷲ َوبَ َر َکا تہ “ کا اضافہ کرے اور اگر ”ال ﱠسالَ ُم َعل ْينَا َوع ٰ
ھے کہ ”اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْي ُک ْم“ کے ساته ” َو َرحْ َمةُ ِ
ٰ
ٰ
ﷲ َوبَ َر َکا تُہ “ بھی کھے۔
ﷲ الصﱠا ِل ِح ْينَ “ پھلے کھے تو مستحب ھے کہ اس کے بعد ”اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْي ُک ْم َو َرحْ َمةُ ّ ِ
ِّ
مسئلہ  ١١١۵اگر کوئی شخص نماز کا سالم کھنا بھول جائے اور اسے ايسے وقت ياد ٓائے جب ابھی
نماز کی شکل ختم نہ ھوئی ھو اور اس نے کوئی ايسا کام بھی نہ کيا ھو جسے عمداًيا سھواًکرنے سے نماز
باطل ھو جاتی ھے مثالًقبلہ کی طرف پيٹه کرنا ،تو ضروری ھے کہ سالم کھے اور اس کی نماز صحيح
ھے۔
ٓ
مسئلہ  ١١١۶اگر کوئی شخص نماز کا سالم کھنا بھول جائے اور اسے ايسے وقت ياد ائے جب
اس نے کوئی ايسا کام کيا ھو جسے عمداً يا سھواً کرنے سے نماز باطل ھو جاتی ھے مثالً قبلے کی طرف
پيٹه کرنا ،تو اس کی نماز باطل ھے اور اگر ايسے وقت ياد ٓائے جب نماز کی شکل ختم ھو چکی ھو ليکن
اس نے کوئی ايسا کام نہ کيا ھو جسے عمداًياسھواً کرنے سے نماز باطل ھو جاتی ھو تو احتياط کی بنا پر
اس کی نمازباطل ھے۔
ترتيب
مسئلہ  ١١١٧جو شخص جان بوجه کو نماز کی ترتيب الٹ دے اس کی نماز باطل ھو جاتی ھے مثال
سورے کو الحمد سے پھلے پﮍه لے ،ليکن اگر ترتيب دو رکن کے عالوه کسی چيز مينالٹی ھو اور وه
شخص بھی جاھل قاصر ھو تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١١١٨اگر کوئی شخص نماز کا کوئی رکن بھول کر اس کے بعد کا رکن انجام دے دے مثالً
رکوع کرنے سے پھلے دو سجدے کر لے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١١١٩اگر کوئی شخص نماز کا کوئی رکن بھول جائے اور اس کے بعد والی ايسی چيز
انجام دے دے جو رکن نہ ھو مثالً اس سے پھلے کہ دو سجدے کرے تشھد پﮍه لے ،تو ضروری ھے کہ
رکن بجاالئے اور جو کچه بھول کر اس سے پھلے پﮍھا تھا اسے دوباره پﮍھے۔
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مسئلہ  ١١٢٠اگر کوئی شخص ايک ايسی چيز بھول جائے جو رکن نہ ھو اور اس کے بعد کا
رکن بجاالئے مثالً الحمد بھول جائے اور رکوع ميں چال جائے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
١١٧
مسئلہ  ١١٢١اگر کوئی شخص ايک ايسی چيز بھول جائے جو رکن نہ ھو اور اس چيز کو
بجاالئے جو اس کے بعد ھو اور وه بھی رکن نہ ھو مثالً الحمدبھول جائے اور سوره پﮍه لے ،تو ضروری
ھے کہ جو چيز بھول گيا ھو اسے بجا الئے اور اس کے بعد وه چيزجو بھول کر پھلے پﮍه لی ھو دوباره
پﮍھے۔
مسئلہ  ١١٢٢اگر کوئی شخص پھال سجده اس خيال سے بجاالئے کہ دوسرا سجده ھے يا دوسرا
سجده اس خيال سے بجاالئے کہ پھال سجده ھے تو اس کی نماز صحيح ھے اور اس کا پھال کيا ھو
سجده،پھال اور بعدميں کيا ھو اسجده ،دوسرا سجده شمار ھو گا۔
مواالت
مسئلہ  ١١٢٣ضروری ھے کہ انسان نماز مواالت کے ساته پﮍھے يعنی نماز کے افعال مثالً
رکوع،سجود او رتشھد تسلسل کے ساته انجام دے اور ان کے درميان اتنا فاصلہ نہ ڈالے کہ نماز کی شکل
ختم ھو جائے ،اسی طرح جو چيز بھی نماز ميں پﮍھے معمول کے مطابق تسلسل سے پﮍھے اور اگر ان
کے درميان اتنا فاصلہ ڈالے کہ اسے نماز پﮍھنا نہ کھا جائے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١١٢۴اگر کوئی شخص نماز ميں جان بوجه کر حروف يا الفاظ کے درميان اتنا فاصلہ دے کہ
لفظ کی شکل يا الفاظ کی جملہ بندی ھی ختم ھو جائے تو اس کی نماز باطل ھے،مگر يہ کہ وه جاھل قاصر
ھو اور فاصلہ اس قدر ھو کہ نماز کی شکل ختم نہ ھو اور تکبيرةاالحرام ميں بھی نہ ھو۔
اور اگر بھولے سے حروف يا الفاظ کے درميان فاصلہ دے اور فاصلہ اتنا نہ ھو کہ نماز کی شکل
ختم ھوجائے اور تکبيرةاالحرام ميں بھی نہ ھو تو چنانچہ اگر وه بعد والے رکن ميں مشغول نہ ھو ا ھو تو
ضروری ھے کہ ان حروف يا الفاظ کو معمول کے مطابق دوباره پﮍھے اور اگر ان کے بعد کوئی چيز پﮍه
چکا تھا تو اسے دوباره پﮍھے اور اگر بعد والے رکن ميں مشغول ھو چکاھو تو اس کی نماز صحيح ھے
اور اگر حروف يا جملوں کے بعد کوئی رکن نہ ھو جيسے کہ ٓاخری رکعت کا تشھد،تو سال م سے پھلے
متوجہ ھونے کی صورت ميں ضروری ھے کہ اس حصے اور اس کے بعد والی چيز کو دوباره پﮍھے اور
سالم کے بعد متوجہ ھو نے کی صورت ميں اس کی نماز صحيح ھے۔
اور اگر سالم کے حروف يا الفاظ ميں اس قدر فاصلہ دے کہ مواالت ختم ھو جائے تو اس کا حکم
وھی ھے جو سالم بھول جانے کے سلسلے ميں مسئلہ نمبر” “ ١١١۵اور” “ ١١١۶ميں بيا ن کيا گيا ھے۔
مسئلہ  ١١٢۵رکوع وسجود کو طول دينا اور بﮍی سورتيں پﮍھنا مواالت کو نھيں توڑتا۔
قنوت
مسئلہ  ١١٢۶تمام واجب اور مستحب نمازوں کی دوسری رکعت ميں قرائت کے بعد اور رکوع سے
نمازشفع ميں احوط يہ ھے کہ اسے”رجاء مطلوبيت“ کی نيت سے
پھلے قنوت پﮍھنا مستحب ھے اور
ِ
پﮍھے اور نماز وتر کے ايک رکعت ھونے کے باوجودرکوع سے پھلے قنوت پﮍھنا مستحب ھے۔
نماز جمعہ کی ھر رکعت ميں ايک قنوت ،نماز ٓايات ميں ۵قنوت ،نماز عيد فطر وقربان کی پھلی
رکعت ميں ۵اور دوسری رکعت ميں ۴قنوت ھيں اور احتياط واجب يہ ھے کہ عيدالفطر وقربان کی نماز وں
ميں قنوت ترک نہ کيا جائے۔
مسئلہ  ١١٢٧مستحب ھے کہ قنوت پﮍھتے وقت ھاته چھرے کے سامنے اور ہتھيلياں ايک دوسرے
کے ساته مال کر ٓاسمان کی طرف رکھے ،انگوٹھوں کے عالوه باقی انگليوں کو ٓاپس مينمالئے اور نگاه
ہتھيليوں پر رکھے۔
مسئلہ  ١١٢٨قنوت ميں جو ذکر،دعا يا مناجات بھی انسان کی زبان پر ٓاجائے چاھے ايک” ُس ْب َحانَ
ٰ
ﷲ “ ھی ھو تو کافی ھے اور بہتر ھے کہ يہ کھے :
ِّ
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ﷲُ ْال َح ِل ْي ُم ْال َک ِر ْي ُم الَاِ ٰلہَ اِالﱠ ّ
”الَاِ ٰلہَ اِالﱠ ّ
ض ْينَ
ت ال ﱠسب ِْع َو َربﱢ ْاالَ َر ِ
ﷲ َربﱢ ال ﱠسمٰ ٰوا ِ
ﷲُ ْال َع ِل ﱡی ْال َع ِظ ْي ُم ُس ْب َحانَ ّ ِ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ش ال َع ِظي ِْم َوال َح ْم ُد ِ ِ َربﱢ ال ٰعلَ ِم ْينَ “
ال ﱠسب ِْع َو َما فِ ْي ِھ ﱠن َو َما بَ ْينَھ ﱠُن َو َربﱢ ال َعرْ ِ
ٓ
مسئلہ  ١١٢٩مستحب ھے کہ انسان قنوت بلند اواز سے پﮍھے ،ليکن جو شخص جماعت کے ساته
نماز پﮍه رھا ھو اور امام جماعت اس کی ٓاواز سن رھا ھو ،اس کا بلند ٓاواز سے قنوت پﮍھنا مکروه ھے۔
مسئلہ  ١١٣٠اگر کوئی شخص عمداًقنوت نہ پﮍھے تو اس کی قضا نھيں ھے اور اگر بھول جائے
اور رکوع کی حد تک جھکنے سے پھلے اسے ياد ٓاجائے تو مستحب ھے کہ کھﮍا ھو جائے اور قنوت
١١٨
ٓ
ٓ
پﮍھے او راگرکوع ميں ياد ائے تو مستحب ھے کہ رکوع کے بعد قضا کرے اور اگر سجدے ميں يا د ائے
تو مستحب ھے کہ سالم کے بعد اس کی قضا کرے۔

توضيح المسائل

نماز کا ترجمہ
١۔سوره حمد کا ترجمہ
بِس ِْم ٰ ّ
ﷲِ
شروع کرتا ھو ں اس ذات کے نام سے جس ميں تمام کماالت يکجا ھيں ،جو ھر قسم کے عيب
ونقص سے من ّزه ھے اور عقل جس ميں متحيّر ھے۔
اَلرﱠحْ مٰ ِن
جس کی رحمت وسيع او ر بے انتھا ھے ،جواس دنيا ميں صاحبان ايمان اور کفار دونوں کے لئے
ھے۔
ﱠحي ِْم
اَلر ِ
جس کی رحمت ذاتی ،ازلی اور ابدی ھے،جو ٓاخرت ميں صرف صاحبان ايمان کے لئے ھے۔
اَ ْل َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ َربﱢ ْال َعالَ ِم ْينَ
تعريف صرف ﷲ کے لئے ھے جو عالمين کا پالنے واالھے۔
ﱠحي ِْم
اَلرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
)اس کا ترجمہ کيا جا چکا ھے(
ک يَوْ ِم ال ﱢدي ِْن
َما ِل ِ
روز جزا کا مالک وحاکم ھے۔
جو
ِ
ک نَ ْستَ ِعيْنُ
ُ
َ
ْ
ک نعبُد َو اِيﱠا َ
اِيﱠا َ
ھم صرف تيری ھی عبادت کرتے ھيں اور صرف تجه ھی سے مددکے طلبگار ھيں۔
ص َرا َ
ط ْال ُم ْستَقِ ْي َم
اِ ْھ ِدنَاال ﱢ
ھميں را ِه راست کی جانب ھدايت فرما۔
ص َراطَ الﱠ ِذ ْينَ اَ ْن َع ْمتَ َعلَ ْي ِھ ْم
ِ
ان لوگوں کے راستے کی جانب جنھيں تو نے نعمت عطا کی ھے)جو انبياء،ان کے جانشين،
شھداء،صديقين اور خدا کے شايستہ بندے ھيں(۔
ب َعلَ ْي ِھ ْم َوالَ ال ﱠ
ضآلﱢ ْينَ
َغي ِْر ْال َم ْغضُوْ ِ
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نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ھوا اور نہ ان کا راستہ جو گمراه ھيں۔
٢۔سوره اخالص کا ترجمہ
بِس ِْم ٰ ّ
ﱠحي ِْم
ﷲِ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
اس کا ترجمہ کيا جا چکا ھے۔
قُلْ ھُ َو ٰ ّ
ﷲُ اَ َح ٌد
اے محمد ))ص(( ٓاپ کہہ ديجئے کہ وه خدا يکتا ھے۔
َ ّٰ
ﷲُ ال ﱠ
ص َم ُد
وه خدا جو تمام موجودات سے بے نياز ھے اور تمام موجودات اس کے محتاج ھيں۔
لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُوْ لَ ْد
نہ اس کی کوئی اوالد ھے اور نہ ھی وه کسی کی اوالد ھے۔
َولَ ْم يَ ُک ْن لﱠہ ُکفُ ًوا اَ َح ٌد
کوئی بھی اس کی برابری کرنے واال نھيں۔
١١٩
٣۔رکوع ،سجود اور ديگر اذکار کا ترجمہ
ُس ْب َحانَ َربﱢ َی ْال َع ِظي ِْم َوبِ َح ْم ِده
ميرا عظيم پر وردگار ھر عيب ونقص سے پاک ومنزه ھے اور ميں اس کی ستائش ميں مشغول
ھوں۔
ْ
ُس ْب َحانَ َربﱢ َی اال َع ْ
لی َو ِب َح ْم ِده
ٔ◌ ٰ
ميرا پروردگار تمام موجودات سے باالتر ھے اور ھر عيب ونقص سے پاک ومنزه ھے اور ميں
اس کی ستائش ميں مشغول ھوں۔
َس ِم َع ٰ ّ
ﷲُ لِ َم ْن َح ِمدَه
خدا ھر حمدوثنا کرنے والے کی ستائش کو سنے اور قبول کرے۔
اَ ْستَ ْغفِر ٰ ّ
ُﷲَ َرب ْﱢی َوا َٔ
ت ُ◌وْ بُ اِلَ ْي ِہ
ميں اس خدا سے معافی کا طلب گار ھوں جو ميرا پالنے واال ھے اور جس کی طرف مجھے لوٹنا
ھے۔
ٰ
ّ
قْ
ق ُ
ٔ◌ ُع ُد
ٔ◌وْ ُم َوا َ
ﷲ َو قُ ﱠوتِہ ا َ
ِب َحوْ ِل ِ
تعالی کی مدد اور قوت سے اٹھتا اور بيٹھتا ھوں۔
ميں ﷲ
ٰ
۴۔قنوت کا ترجمہ
ْ
الَ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
ﷲُ ْال َحلِ ْي ُم ال َک ِر ْي ُم
کوئی خدا نھيں سوائے ﷲ کے جو صاحب حلم وکرم ھے۔
الَ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
ﷲُ ْال َعلِ ﱡی ْال َع ِظ ْي ُم
کوئی خدا نھيں سوائے ﷲ کے جو بلند مرتبہ وبزرگ ھے۔
ٰ
ض ْينَ ال ﱠسب ِْع
ت ال ﱠسب ِْع َو َربﱢ ْاالَ َر ِ
ﷲ َربﱢ السﱠمٰ ٰوا ِ
ُس ْب َحانَ ّ ِ
پاک ومنزه ھے وه خدا جو سات ٓاسمانوں اور سات زمينوں کا پروردگار ھے۔
ش ْال َع ِظي ِْم
َو َما فِ ْي ِھ ﱠن َو َما بَ ْينَھ ﱠُن َو َر ِ
ب ِ◌ ّ◌ ْال َعرْ ِ
وه ھر اس چيزکا پروردگار ھے جو ٓاسمانوں اور زمينوں ميناور ان کے مابين موجودھے،وه
عرش عظيم کا پروردگار ھے۔
َو ْال َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ َربﱢ ْال َعالَ ِمي ِْن
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حمد وثنا اس ﷲ کے لئے مخصوص ھے جو تمام جھانوں کا پالنے واال ھے۔
۵۔تسبيحات اربعہ کا ترجمہ
ٰ
ٰ
ٰ
ّ
ّ
ﱠ
ْ
َ
ﷲ َو ْال َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ َوالَ اِ ٰلہَ اِال ﷲُ َوﷲُ اکبَ ُر
ُس ْب َحانَ ّ ِ
ﷲ پاک ومنزه ھے اور حمد وثنا اسی کے لئے ھے اور ﷲ کے سوا کوئی معبود نھيں اوروه اس
سے بہت بلند ھے کہ اس کی توصيف کی جائے۔
۶۔تشھد اور سالم کا ترجمہ
اَ ْلحم ُد ٰ ّ  ،اَ ْشھ ُد ا َٔن ْ◌ الَ ا ٰلہ االﱠ ٰ
ّ
َ
حْ
ک لَہ
ش
ال
َه
د
و
ﷲ
ُ
َ
َر ْي َ
ِ
َْ ِ ِ
َ
ِٕ َ
ِ
حمدوثنا صرف ﷲ کے لئے ھے اور ميں گواھی ديتا ھو ں کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود وخدا نھيں
جو يکتا اورال شريک ھے۔
َواَ ْشھَ ُد اَ ﱠن ُم َح ﱠمدًا َع ْبدُه َو َرسُوْ لہ
ميں گواھی ديتا ھوں کہ محمد ))ص((ﷲ کے بندے اور اس کے رسول ھيں۔
ٰ
َلی ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ٓا ِل ُم َح ﱠم ٍد
ص ﱢل ع ٰ
اَللّھُ ﱠم َ
اے ﷲ! محمد و ٓال محمد پر رحمت نازل فرما۔
١٢٠
َوتَقَبﱠلْ َشفَا َعتَہ َوارْ فَ ْع َد َر َجتَہ
پيغمبر کی شفاعت قبول فرما اور ان کا درجہ بلند فرما۔
ٰ
ک ا ٔﱠ
ﷲ َو بَ َر َکاتُہ
اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْي َ
ی ُ◌ھَا النﱠ ِب ﱡي َو َرحْ َمةُ ّ ِ
اے پيغمبر ٓاپ پر درود وسالم ھو اور ٓاپ پر ﷲ کی رحمتيں اور برکتيں نازل ھوں۔
ٰ
اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْينَا َوع ٰ
ﷲ الصﱠا ِل ِح ْينَ
َلی ِعبَا ِد ّ ِ
ﷲ کی طرف سے ھم نماز پﮍھنے والوں او ر اس کے تمام صالح بندوں پر سالمتی ھو۔
ٰ
ﷲ َوبَ َر َکاتُہ
اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْي ُک ْم َو َرحْ َمةُ ّ ِ
تم پر خدا کی طرف سے درودوسالم اور رحمت و برکت ھو۔)اور يھاں”تم“سے مراد اس لفظ کے
حقيقی معنی ھيں اگرچہ بعض روايات کے مطابق اس سے مراد دائيں بائيں جانب کے فرشتے اور مومنين
ھيں (
ت نماز
تعقيبا ِ
مسئلہ  ١١٣١مستحب ھے کہ نماز پﮍھنے کے بعد انسان کچه دير کے لئے تعقيبات يعنی ذکر ،دعا
اور قر ٓان مجيد پﮍھنے ميں مشغول رھے اوربہتر يہ ھے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے اور وضو ،غسل
يا تيمم باطل ھونے سے پھلے ،روبہ قبلہ ھو کر تعقيبات پﮍھے۔تعقيبات کا عربی ميں پﮍھنا ضروری نھيں
ليکن بہتر ھے کہ دعاؤں کی کتب ميں بتالئی گئی دعاؤں کو پﮍھے۔
تسبيح حضرت فاطمہ زھرا سالم ﷲ عليھا ان تعقيبات ميں سے ھے جن کی بہت زياده تاکيد کی
گئی ھے۔ يہ تسبيح اس ترتيب سے پﮍھنی چاھيے ٣۴ :مرتبہ َ ٰ ّ
ﷲُ اَ ْکبَرُ ،اس کے بعد  ٣٣مرتبہ اَ ْل َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ اور اس
ٰ
ﷲ۔
کے بعد  ٣٣مرتبہ ُس ْب َحانَ ّ ِ
مسئلہ  ١١٣٢انسان کے لئے مستحب ھے کہ نماز کے بعد سجده شکر بجاالئے اور اتنا کافی ھے کہ
ٰ
ًﷲ يا
شکر کی نيت سے پيشانی زمين پر رکھے ،ليکن بہتر ھے کہ سومرتبہ،تين مرتبہ يا ايک مرتبہ ُش ْکر ِ ّ ِ
َع ْف ًوا کھے اور يہ بھی مستحب ھے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے يا مصيبت ٹل جائے سجده شکر
بجاالئے۔
پيغمبر اکرم)ص( پر صلوات
ً
مسئلہ  ١١٣٣جب بھی انسان حضرت رسول اکرم)ص( کا اسم مبارک مثالمحمد)ص( اور
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احمد)ص(يا ٓانحضرت کا لقب وکنيت مثالًمصطفی)ص(اور ابوالقاسم)ص(زبان سے ادا کرے يا سنے تو خواه
وه نماز ميں ھی کيوں نہ ھو مستحب ھے کہ صلوات بھيجے۔
مسئلہ  ١١٣۴حضرت رسول اکرم)ص( کا اسم مبارک لکھتے وقت مستحب ھے کہ انسان صلوات
بھی لکھے اور بہتر ھے کہ جب بھی ٓانحضرت)ص( کو ياد کرے تو صلوات بھيجے۔

توضيح المسائل

مبطالت نماز
مسئلہ  ١١٣۵باره چيزيں نماز کو باطل کر ديتی ھيں اور انھيں مبطالت نمازکہتے ھيں :
 (١نماز کے دوران نماز کے شرائط ميں سے کوئی شرط ختم ھو جائے مثالًنماز پﮍھتے وقت
اسے معلوم ھو جائے کہ جس کپﮍے سے اس نے شرمگاه کو چھپا رکھا ھے وه غصبی ھے۔
 (٢انسان نماز کے دوران عمداًيا سھواً يا مجبوری سے کسی ايسی چيز سے دو چار ھو جو
وضو يا غسل کو باطل کر ديتی ھے مثالًاس کا پيشاب خارج ھو جائے۔البتہ جو شخص اپنے ٓاپ کو پيشاب يا
پاخانہ خارج ھونے سے محفوظ نہ رکه سکتا ھو اور حالت نماز ميناس سے پيشاب يا پاخانہ خارج ھو
جائے تو اگر اس نے احکام وضوميں بيان شده طريقے پر عمل کيا ھو تو اس کی نماز باطل نھيں ھوتی اسی
طرح اگر حالت نماز ميں مستحاضہ عورت کو خون ٓاجائے تو اگر وه مستحاضہ کے لئے معين شده طريقے
کے مطابق عمل کرتی رھی ھے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١١٣۶جس شخص کو بے اختيار نيند ٓاجائے اگر اسے يہ معلوم نہ ھو کہ نيند حالت نماز
مينآگئی تھی يا اس کے بعد تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ نماز دوباره پﮍھے۔
١٢١
مسئلہ  ١١٣٧اگر کوئی شخص جانتا ھو کہ وه اپنی مرضی سے سويا تھا ليکن شک کرے کہ نماز
کے بعد سويا تھا يا نماز کی حالت ميں يہ بھول گيا تھا کہ نماز پﮍه رھا ھے اور سو گيا تھا تو اس کی نماز
صحيح ھے۔
ٓ
مسئلہ  ١١٣٨اگر کوئی شخص حالت سجده ميں نيند سے بيدار ھو اور شک کرے کہ يہ اخری سجده
ھے يا سجده شکر تو ضروری ھے کہ نماز دوباره پﮍھے۔
 (٣انسان نماز کا حصہ سمجھتے ھوئے ھاتھوں کو ايک دوسرے پر رکھے مگر يہ کہ جاھل
قاصر ھو۔اسی طرح اگر بندگی کی نيت سے ھاته باندھے تب بھی احتياط واجب کی بنا پر نماز باطل ھے
مگر يہ کہ وه جاھل قاصر ھو۔
مسئلہ  ١١٣٩اگر کوئی شخص بھول کر ،مجبوری سے،تقيہ کی وجہ سے يا کسی اور کام کے لئے
مثالًھاته کو کھجانے کے لئے ھاته پر ھاته رکھے تو کوئی حرج نھيں۔
 (۴الحمد پﮍھنے کے بعد دعا کے ارادے کے بغير يا نماز کا حصہ سمجھتے ھوئے ٓامين کھے
محل اشکال ھے ،ليکن اگر جاھل قاصر ھو يا غلطی يا تقيہ کی وجہ
بلکہ دعا کے ارادے سے بھی ٓامين کھنا
ِ
سے ٓامين کھے تو کوئی حرج نھيں۔
 (۵جان بوجه کر قبلہ کی طرف پشت کر لے يا قبلے کی دائيں يا بائيں جانب گھوم جائے بلکہ
اگر جان بوجه کر اتنی مقدار ميں گھومے کہ لوگ اسے روبہ قبلہ نہ کھيں خواه وه داھنی يا بائيں سمت تک
نہ بھی پھنچا ھو ،اس کی نماز باطل ھے۔
جھاں تک بھول چوک کا تعلق ھے تو اگر داھنی يا بائيں سمت تک نہ پھنچا ھو تو اس کی نماز
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صحيح ھے اور اگر پھنچ جائے اور اسے ياد ٓاجائے تو اس صورت ميں کہ نماز کا وقت خواه ايک رکعت
کے برابر ھی سھی ،باقی ھوتو ضروری ھے کہ نماز دوباره پﮍھے اور اگر اتنا وقت باقی نہ ھو يا نماز کا
وقت گزرنے کے بعد ياد ٓائے تو اس نماز کی قضا نھيں ھے۔ البتہ اگر پشت قبلہ کی جانب ھو گئی ھو تو
احتياط واجب يہ ھے کہ نماز قضا کرے۔
مسئلہ  ١١۴٠اگر کوئی شخص جان بوجه کر اپنا سر اتنا گھمائے کہ وه قبلہ کی دائيں يا بائيں طرف
يا اس سے زياده مﮍ جائے تو اس کی نماز باطل ھے ،ليکن اگر اتنا گھمائے کہ لوگ يہ نہ کھيں کہ قبلہ سے
مﮍگيا ھے تو اس کی نماز باطل نھيں ھے اور اگر اتنا گھمائے کہ لوگ يہ کھيں کہ قبلہ سے منحرف ھو گيا
ھے ليکن دائيں يا بائيں طرف نہ پھنچا ھو تو اگر ايسا کرنا جان بوجه کر ھو تو نماز باطل ھے اور اگر
بھول کر ھو تو نماز صحيح ھے۔
اور اگر بھول کر سر اتنا گھمائے کہ دائيں يا بائيں طرف پھنچ جائے اور اسے ياد ٓاجائے تو اگر
نماز کا وقت خواه ايک رکعت کے برابر ھی سھی ،باقی ھو تو احتيا ط واجب کی بنا پر نماز دوباره پﮍھے
اور اگر اتنا وقت باقی نہ ھو يا نماز کا وقت گزرنے کے بعد ياد ٓائے تو اس نماز کی قضا نھيں ھے اور اگر
بھولے سے سر کو پشت بقبلہ کر ليا ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ نماز قضا کرے۔
 (۶عمداً دو يا دو سے زياده حروف پر مشتمل کوئی ايسی بات کرے جس کے کوئی معنی ھوں
چاھے اس معنی کا اراده بھی کيا ھو يا نھيں ،مگر يہ کہ وه جاھل قاصر ھو تو اس کی نماز صحيح ھے۔
اسی طرح احتياط واجب کی بنا پر اگر دو يا دو سے زياده حروف پر مشتمل کوئی ايسی بات کرے جس کے
کوئی معنی نہ ھوں تو بھی نمازباطل ھے۔ھاں ،ان تمام صورتوں ميں بھول کر بات کرنے ميں کوئی حرج
نھيں،ليکن ضروری ھے کہ دو سجده سھو بجا الئے۔
مسئلہ  ١١۴١اگر کوئی شخص ايسا لفظ کھے جس ميں ايک ھی حرف ھو چنانچہ اگر وه لفظ
ق“ کہ جس کے عربی زبان ميں”حفاظت کرو“ کے معنی ھينتو اس صورت ميں کہ
معنی رکھتا ھو مثالً” ِ
وه اس معنی کا قصد بھی رکھتا ھو،اس کی نماز باطل ھے۔اسی طرح اگر اس لفظ کے معنی جانتا ھو چاھے
اس معنی کا قصد نہ رکھتا ھو يا اس کے کوئی معنی ھی نہ ھوں تو احتياط واجب کی بنا پر اس کی نماز
باطل ھے۔
مسئلہ  ١١۴٢نماز کی حالت ميں کھانسنے او رڈکار لينے ميں کوئی حرج نھيں ھے اور نماز کی
حالت ميں جان بوجه کر ٓاه وزاری کرنا نماز کو باطل کر ديتا ھے مگر يہ کہ وه جاھل قاصر ھو۔
مسئلہ  ١١۴٣اگر ايک شخص کوئی لفظ ذکر کے قصد سے کھے مثالًذکر کے قصد سے ٰ ّ
ﷲ اکبر
کھے اور اسے کہتے وقت ٓاواز بلند کرے تاکہ دوسرے کو کسی چيز کی طرف متوجہ کرے تو اس ميں
کوئی حرج نھيں ليکن اگر کسی کو کوئی چيز سمجھانے کی نيت سے کھے يا سمجھانے اور ذکر دونوں کی
١٢٢
نيت سے کھے تو اس کی نمازباطل ھے ،مگر يہ کہ وه جاھل قاصر ھو اور وه ذکر تکبيرة ا الحرام نہ
ھو۔ھاں ،اگر کوئی لفظ ذکر کے قصد سے کھے ليکن يہ قصد کوئی بات کسی کو سمجھانے کی وجہ سے
کيا ھو تو اس کی نماز باطل نھيں ھے۔
مسئلہ  ١١۴۴نماز ميں ان چار ٓايتوں کے عالوه جن ميں سجده واجب ھے قر ٓان کی نيت سے،نہ کہ
نمازکا حصہ ھونے کی نيت سے،قر ٓان پﮍھنے مينکوئی حرج نھيں۔نيز نماز کی حالت ميں دعا کرنے ميں
بھی کوئی حرج نھيں ،ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ عربی کے عالوه کسی دوسری زبان ميندعا نہ کرے۔
مسئلہ  ١١۴۵اگر کوئی شخص نماز کا جز ھونے کی نيت کے بغير جا ن بوجه کر يا احتياط کے
طور پر الحمد ،سوره يا اذکار نماز کے کسی حصے کی تکرار کرے تو کوئی حرج نھيں ليکن وسوسہ کی
محل اشکال ھے۔
وجہ سے چند دفعہ تکرار کرے حر ام تو ھے ليکن اس کی وجہ سے نمازکا باطل ھونا
ِ
مسئلہ  ١١۴۶انسان کے لئے ضروری ھے کہ نماز کی حالت ميں کسی کو سالم نہ کرے اور اگر
کوئی دوسرا شخص اسے سالم کرے تو ضروری ھے کہ اسے اسی طريقے سے جواب دے مثالًاگر وه
”سالم عليکم“کھے تو جواب ميں يہ شخص بھی”سالم عليکم“ کھے مگر”عليکم السالم“کے جواب ميں
احتيا ط واجب يہ ھے کہ”سالم عليکم“ ھی کھے۔
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مسئلہ  ١١۴٧انسان کے لئے ضروری ھے کہ خواه وه نمازکی حالت ميں ھو يا نہ ھو سالم کا جواب
فورا اس طرح دے کہ عرفا ً اسے جواب سالم کھا جائے اور اگر جان بوجه کر يا بھولے سے جواب دينے
ميں اتنی دير کرے کہ اسے جواب سالم نہ سمجھا جائے تو اگر وه نماز کی حالت ميں ھو تو ضروری ھے
کہ جواب نہ دے اور اگر حالت نمازميں نہ ھو تو جواب دينا واجب نھيں۔
مسئلہ  ١١۴٨سالم کا جواب اس طرح دينا ضروری ھے کہ سالم کرنے واال سن لے ،ليکن اگر سالم
کرنے واال بھرا ھو يا سالم کرتا ھو ا تيزی سے گزر جائے تو عام طريقے سے اس کا جواب دينا کافی ھے۔
مسئلہ  ١١۴٩ضروری ھے کہ نمازی سالم کے جواب کو احترا م کی نيت سے کھے،اگر چہ دعا کا
قصد کر لينے ميں بھی کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١١۵٠اگر نامحرم عورت يامرد يا مميز بچہ يعنی وه بچہ جو اچھے برے کی تميز کر سکتا
ھو ،نماز ی کو سالم کرے تو ضروری ھے کہ نمازی اس سالم کا جواب دے او راگر عورت”سالم
عليک“کہہ کر سالم کرے تو احتيا ط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ نمازی”سالم عليک“ کھے اور”کاف
“کو زير يا زبر نہ دے۔
مسئلہ  ١١۵١اگر نمازی سالم کا جواب نہ دے تو اگرچہ اس نے گناه کيا ھے ليکن اس کی نماز
صحيح ھے۔
مسئلہ  ١١۵٢اگر کوئی شخص نماز ی کو اس طرح غلط سالم کرے کہ اسے سالم سمجھا جائے تو
اس کا جواب دينا واجب ھے اور احتيا ط واجب يہ ھے کہ اس سالم کا جواب صحيح ديا جائے ليکن اگر وه
سالم ھی نہ سمجھا جائے تو اس کا جواب دينا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ١١۵٣کسی ايسے شخص کے سالم کا جواب دينا جو مذاق اور تمسخر کے طور پر سالم
کرے واجب نھيں۔جب کہ احتياط واجب کی بنا پر غير مسلم مرد اور عورت کے سالم کا جواب دينا
ضروری ھے اور ان کے جواب ميں انسان لفظ”سالم“ يا لفظ ”عليک“پر اکتفا کرے اگرچہ احوط يہ ھے کہ
جواب ميں فقط لفظ ”عليک“کھے۔
مسئلہ  ١١۵۴اگر کوئی شخص چند افراد کو سالم کرے تو ان سب پر سالم کا جواب دينا واجب ھے
ليکن اگر ان مينسے ايک شخص بھی جواب دے دے تو کافی ھے۔
مسئلہ  ١١۵۵اگر کوئی شخص چند افراد کو سالم کرے ليکن جسے سالم کرنے کا اراده نہ ھو وه
جواب دے دے تو باقی افراد کی ذمہ داری ختم نھيں ھوتی۔
مسئلہ  ١١۵۶اگر کوئی شخص چند افراد کو سالم کرے اور ان ميں سے جو شخص نماز ميں
مشغول ھو وه شک کرے کہ سالم کرے والے کا اراده اسے بھی سالم کرنے کا تھا يا نھيں تو ضروری ھے
کہ جواب نہ دے اور اگر نمازپﮍھنے والے کويقين ھو کہ اس شخص کا اراده اسے بھی سالم کرنے کا تھا
ليکن کوئی شخص سالم کا جواب دے دے تو اس صورت ميں بھی يھی حکم ھے ،ليکن اگر نماز پﮍھنے
والے کو معلوم ھو کہ سالم کرنے والے کا اراده اسے بھی سالم کرنے کا تھا اور کوئی دوسرا جواب نہ دے
تو ضرور ی ھے کہ وه نمازی سالم کا جواب دے۔
١٢٣
مسئلہ  ١١۵٧سالم کرنا مستحب ھے اور روايات ميں تاکيد کی گئی ھے کہ سوار پيدل کو،کھﮍا ھو ا
شخص بيٹھے ھوئے کو اور چھوٹا بﮍے کو سالم کرے۔
مسئلہ  ١١۵٨اگر دو شخص ٓاپس مينايک دوسرے کو سالم کريں تو احتياط کی بنا پر ضروری ھے
کہ ان مينسے ھر ايک دوسرے کے سالم کا جواب دے۔
مسئلہ  ١١۵٩نماز کی حالت کے عالوه مستحب ھے کہ انسان سالم کا جواب اس سے بہتر الفاظ ميں
ّٰ
ورحمةﷲ“کھے۔
دے مثالً اگر کوئی شخص”سالم عليکم“کھے تو جواب ميں”سالم عليکم
ٓ (٧اواز کے ساته جان بوجه کر ھنسے مگر يہ کہ وه جاھل قاصر ھو اور اگر جان بوجه کر
بغير ٓاواز سے يا سھو ا ٓاواز کے ساته ھنسے تو اس کی نماز ميں کوئيحرج نھيں ھے۔
ً
مسئلہ  ١١۶٠اگر ھنسی کی ٓاواز روکنے کی وجہ سے کسی شخص کی حالت بدل جائے مثالاس کا
رنگ سرخ ھو جائے تو نماز کو دھرانا ضروری نھيں مگر يہ کہ کوئی اور مانع پيش ٓاجائے مثالًنماز کی
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شکل ھی ختم ھو جائے۔
 (٨احتياط واجب کی بنا پر دنياوی کاموں کے لئے گريہ کرنا مگر يہ کہ وه جاھل قاصر ھو اور
اگر خوف خدا يا ٓاخرت کے لئے روئے تو يہ بہترين اعمال ميں سے ھے۔
 (٩کوئی بھی ايسا کام کرنا جس سے نماز کی شکل اس طرح تبديل ھو جائے کہ پھر عرفا ً اسے
نماز پﮍھنا نہ کھا جاسکےمثالًاچھلنا،کودنا وغير ه چاھے عمداًھويا بھولے سے ،ليکن اس کام ميں کوئی
حرج نھيں جس سے نماز کی شکل تبديل نہ ھو تی ھو مثالًھاته سے اشاره کرنا۔
مسئلہ  ١١۶١اگر کوئی شخص نماز کے دوران اتنی دير خاموش ھو جائے کہ اسے نماز پﮍھنا
نہ کھا جاسکے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١١۶٢اگر کوئی شخص نمازکے دوران کوئی کام کرے يا کچه دير خاموش رھے او ر شک
کرے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی يا نھيں تو ضروری ھے کہ نماز کو دھرائے،اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے
کہ نماز پوری کرے اور پھر دوباره پﮍھے۔
 ( ١٠کھانا اور پينا پس اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس طرح کھا ئے ياپيئے کہ لوگ اسے
نمازپﮍھنا نہ کھيں تو خواه جان بوجه کر ھو يا بھولے سے اس کی نماز باطل ھو جاتی ھے ،ليکن اگر اس
طرح سے کھائے يا پيئے کہ اسے نماز پﮍھنا کھا جائے تو اگر يہ کام جان بوجه کر ھو تو احتياط کی بنا پر
نماز باطل ھے ليکن اگر جاھل قاصر ھو يا بھولے سے اس طرح کھائے پيئے تو کوئی حرج نھينھے۔
اور جو شخص روزه رکھنا چاہتا ھو اگر وه صبح کی اذان سے پھلے نماز وتر پﮍه رھا ھو اور
پياسا ھو اور اسے ڈر ھو کہ نماز کو پورا کرتے ھوئے صبح ھو جائے گی تو اگر پانی اس کے سامنے دو
تين قدم کے فاصلے پر ھو تو وه پانی پی سکتا ھے ليکن ضروری ھے کہ کوئی ايسا کام جو نماز کو باطل
کر تا ھے مثالًقبلے سے منہ پھيرنا،انجام نہ دے۔
مسئلہ  ١١۶٣اگر کوئی شخص نماز کے دوران منہ يا دانتوں کے درميان ميں ره جانے والی غذا
نگل لے تو اس کی نماز باطل نھيں ھوتی۔ اسی طرح اگر مصری،چينی يا ان ھی جيسی کوئی چيز منہ ميں
ره گئی ھو اور نماز کی حالت ميں ٓاھستہ ٓاھستہ گھل کر پيٹ ميں چلی جائے تو کوئی حرج نھيں۔
 ( ١١نماز ی دو رکعتی مثالًصبح و مسافر کی نماز يا تين رکعتی نماز کی رکعتوں يا چار رکعتی
نمازوں کی پھلی دو رکعتوں کے بارے ميں شک کرے جب کہ نماز پﮍھنے واال شک کی حالت پر باقی بھی
رھے۔
 ( ١٢جان بوجه کر يا بھولے سے نماز کے واجبات رکنی ميں سے کسی کو کم کر دے يا جان
بوجه کر کسی واجب غير رکنی کو کم يا زياده کر دے مگر يہ کہ وه جاھل قاصر ھو۔اسی طرح اگر رکوع يا
ايک ھی رکعت کے دو سجدے عمداًيا سھواًزياده کردے تو اس کی نماز باطل ھے ليکن تکبيرةاالحرام کو
بھول کر زياده کرنا نماز کو باطل نھيں کرتا۔ بلکہ اگر جاھل قاصر جان بوجه کر تکبيرةاالحرام زياده کر دے
محل اشکال ھے۔
تو بھی اس کی نماز کا باطل ھو نا
ِ
مسئلہ  ١١۶۴اگر نماز کے بعد شک کرے کہ دوران نماز اس نے نمازکو باطل کرنے واال کوئی کام
انجام ديا تھا يا نھيں تو اس کی نماز صحيح ھے۔
١٢۴
وه چيزينجو نماز ميں مکروه ھيں
مسئلہ  ١١۶۵نماز ميناپنا چھره دائيں يا بائيں جانب اتنا موڑنا کہ لوگ يہ نہ کھيں کہ اس نے اپنا منہ
قبلہ سے موڑ ليا ھے مکروه ھے ،ورنہ جيسا کہ بيان ھو چکا ھے اس کی نماز باطل ھے۔
يہ بھی مکروه ھے کہ کوئی شخص نماز ميں اپنی ٓانکھيں بند کر ے يا دائيں اور بائيں طرف
ٓ
گھمائے،اپنی داڑھی اور ھاتھوں سے کھيلے،انگلياں ايک دوسرے ميں داخل کرے،تھوکے يا قران مجيد يا
کسی اور کتاب ياانگوٹھی کی تحرير کو ديکھے۔
يہ بھی مکروه ھے کہ الحمد،سوره اور ذکر پﮍھتے وقت کسی کی بات سننے کے لئے خاموش ھو
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جائے بلکہ ھر وه کام جو خضوع و خشوع کوختم کر دے مکروه ھے۔
مسئلہ  ١١۶۶جب انسان کو نيند آرھی ھو يا جب اس نے پيشاب يا پاخانہ روک رکھا ھو نماز پﮍھنا
مکروه ھے۔ اسی طرح نماز کی حالت ميں ايسا تنگ موزه پھننا بھی مکروه ھے جو پاؤں کو دبا ے۔ان کے
عالوه دوسرے مکروھات بھی ھينجو تفصيلی کتابوں ميں بيا ن کئے گئے ھيں۔
وه صورتيں جن ميں واجب نماز توڑ ی جا سکتی ھے
مسئلہ  ١١۶٧اختياری حالت ميں واجب نماز کو توڑنا حرام ھے ،ليکن مال کی حفاظت اور مالی يا
جسمانی ضرر سے بچنے کے لئے نماز توڑنے ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١٠۶٨اگر انسا ن کی اپنی جان کی حفاظت يا جس کی جان کی حفاظت واجب ھے يا ايسے
مال کی حفاظت جس کی نگھداشت واجب ھے،نماز توڑے بغير ممکن نہ ھو تو ضروری ھے کہ نماز
توڑدے۔
مسئلہ  ١٠۶٩اگر کوئی شخص وسيع وقت ميں نماز پﮍھنے لگے اور قرض خواه اس سے اپنے
قرض کا مطالبہ کرے اور وه اس کا قرضہ نماز کے دوران اد ا کر سکتا ھو تو ضروری ھے کہ اسی حالت
ميں اس کا قرضہ ادا کر دے اور اگر بغير نماز توڑے ممکن نہ ھو تو ضروری ھے کہ نماز کو توڑ کر اس
کا قرضہ ادا کرے اور بعد ميں نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١١٧٠اگر نماز کے دوران معلوم ھو کہ مسجد نجس ھے ،چنانچہ اگر وقت تنگ ھو تو
ضرور ی ھے کہ نمازکوتمام کرے اور اگر وقت وسيع ھو اور مسجد پاک کرنے سے نماز نہ ٹوٹتی ھو تو
ضروری ھے کہ نماز کے دوران اسے پاک کرے اور باقی نماز بعد ميں پﮍھے اور اگر نماز ٹوٹ جاتی ھو
اور نماز کے بعد مسجد کو پاک کرنا ممکن ھو تو نماز توڑنا جائز نھيں ھے ،ليکن اگر مسجد کا نجس رھنا
مسجد کی بے حرمتی کا باعث ھو يا نماز کے بعد مسجد پاک کرنا ممکن نہ ھو تو ضروری ھے کہ نماز
توڑ دے اور مسجد کو پاک کرنے کے بعد نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١١٧١جس شخص کے لئے نماز کا توڑنا ضروری ھو اگر وه نماز مکمل کرے تو گنھگار
ھونے کے باوجود اس کی نماز صحيح ھے ،اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ دوباره نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١١٧٢اگر کسی شخص کو رکوع کی حد تک جھکنے سے پھلے ياد ٓاجائے کہ وه،اذان اور
اقامت کھنا بھول گيا ھے اور نماز کا وقت وسيع ھو تو مستحب ھے کہ انھيں کھنے کے لئے نماز توڑدے۔
اسی طرح اگر اسے قرائت سے پھلے ياد ٓاجائے کہ اقامت کھنا بھول گيا ھے۔

توضيح المسائل

ت نماز
شکيا ِ
ت نمازکی  ٢٣قسميں ھيں۔ ان ميں سے ٓاٹه قسميں نماز کو باطل کر ديتی ھيں ،اگرچہ ان
شکيا ِ
ميں سے بعض ميں نماز کا باطل ھو نا احتياط کی بنا پر ھے اور چه اس قسم کے شک ھيں جن کی پرواه
نھيں کرنی چاھيے اور باقی نو قسم کے شک صحيح ھيں۔
وه شک جو نماز کو باطل کر ديتے ھيں
مسئلہ  ١١٧٣نماز کو باطل کرنے والے شک يہ ھيں :
 (١دو رکعتی واجب نماز مثالًصبح اور مسافر کی نماز کی رکعتوں کی تعداد کے بارے ميں
نمازاحتيا ط کی رکعتوں کی تعداد کے بارے ميں شک نماز کو باطل نھيں کرتا۔
شک۔ البتہ مستحب نماز اور
ِ
 (٢تين رکعتی نماز کی رکعت کی تعداد کے بارے ميں شک۔
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 (٣چار رکعتی نماز ميں يہ شک کہ ٓايا ايک رکعت پﮍھی ھے يا زياده۔
١٢۵
 (۴چار رکعتی نماز ميں دوسرے سجدے کا ذکر مکمل ھونے سے پھلے يہ شک کہ دو رکعتيں پﮍھی ھيں يا زياده۔
 (۵نماز کی رکعتوں ميں يہ شک کہ معلوم ھی نہ ھو کہ کتنی رکعتيں پﮍھی ھيں۔
 (۶دو اور پانچ يا دو اور پانچ سے زياده رکعتوں کے درميان شک،ليکن اس شک ميں احتياط
واجب يہ ھے کہ دو رکعت سمجه کر نماز مکمل کر کے دوباره پﮍھے۔
 (٧تين اور چه يا تين اور چه سے زياده رکعتوں کے درميان شک،ليکن اس شک ميں احتياط
واجب يہ ھے تين رکعت پر بنا رکه کر نماز مکمل کر کے دوباره پﮍھے۔
 (٨چار اور چه يا چار اور چه سے زياده رکعتوں کے درميان شک ،ليکن اس صورت ميں
احتياط واجب يہ ھے کہ چار رکعت پر بنا رکه کر نماز مکمل کر کے دوباره پﮍھے۔
مسئلہ  ١١٧۴اگر انسان کو نماز باطل کرنے والے شکوک مينسے کوئی شک پيش ٓائے تو ضروری
ھے کہ جب تک اس کا شک پکا نہ ھوجائے غوروفکر کرے اور اس کے بعد اس کو اختيار ھے کہ نماز کو
توڑ دے ،مگر بہتر ھے کہ جب تک نمازکی صورت ختم نہ ھو جائے غورو فکر کرتا رھے۔
وه شک جن کی پروا نھيں کرنی چاہئے
مسئلہ  ١١٧۵جن شکوک کی پروا نھيں کرنی چاھيے وه يہ ھيں :
 (١اس چيز ميں شک جس کے بجاالنے کا وقت گزر گيا ھو مثالًانسان رکوع مينشک کرے کہ اس نے الحمد پﮍھی ھے يا
نھيں۔
سالم نماز کے بعد شک۔
(٢
ِ
 (٣نماز کا وقت گزر جانے کے بعد کا شک۔
 (۴کثيرالشک کا شک يعنی اس شخص کا شک جو بہت زياده شک کرتا ھو۔
 (۵رکعتوں کی تعداد کے بارے مينامام جماعت کا شک جب کہ ماموم ان کی تعداد جانتا ھو
امام جماعت نماز کی رکعتوں کی تعداد جانتا ھو۔
اور اسی طرح ماموم کا شک جب کہ ِ
نمازاحتياط ميں شک۔
 (۶مستحب نمازوں اور
ِ
١۔جس فعل کا موقع گزر گيا ھو اس ميں شک کرنا
مسئلہ  ١١٧۶اگر نماز کے دوران کوئی شک کرے کہ نماز کے واجب افعال ميں سے کوئی فعل
انجام ديا ھے يا نھيں مثالًالحمد پﮍھی ھے يا نھيں اور اس کے بعد والے کام مينمشغول نھيں ھو اھو تو
ضروری ھے کہ جس کے بجا النے ميں شک ھے اسے بجا الئے اور اگر اس کے بعد والے کام ميں
مشغول ھو چکا ھو مثالًسوره پﮍھتے وقت شک کرے کہ الحمد پﮍھی تھی يا نھيں تو اپنے شک کی پروا نہ
کرے۔
ٓ
ٓ
مسئلہ  ١١٧٧اگر نماز ی کوئی ايت پﮍھتے وقت شک کرے کہ اس سے پھلے والی ايت پﮍھی ھے
يا نھيں يا جس وقت ٓايت کا ٓاخری حصہ پﮍه رھا ھو شک کرے کہ اس کا پھال حصہ پﮍھا ھے يا نھيں تو
ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے۔
مسئلہ  ١١٧٨اگر نمازی رکوع يا سجود کے بعد شک کرے کہ ان کے واجب افعال مثالًذکر پﮍھنا
اور اپنے بدن کو سکون کی حالت ميں رکھنا،اس نے انجام دئے ھيں يا نھيں تو ضروری ھے کہ اپنے شک
کی پروا نہ کرے۔
مسئلہ  ١١٧٩اگر کوئی شخص سجدے ميں جاتے ھوئے شک کرے کہ رکوع کيا يانھيں تو احتياط
واجب کی بنا پر اس کے لئے ضروری ھے کہ واپس پلٹے او رکھﮍ ا ھونے کے بعد رکوع بجا الئے اور
نماز کو مکمل کرے ،نيز نماز کا اعاده بھی کرے،ليکن اگر شک يہ ھو کہ رکوع کے بعد کھﮍا ھو ا تھا يا
نھيں تو ضروری ھے کہ واپس پلٹ کر کھﮍا ھو جائے اور اس کے بعدسجدے مينجائے اور نماز
مکمل کرے۔
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مسئلہ  ١١٨٠اگر نمازی کھﮍا ھوتے وقت شک کرے کہ سجده يا تشھد بجا اليا يا نھيں تو ضروری
ھے کہ واپس پلٹے اور سجده يا تشھد بجا الئے۔
مسئلہ  ١١٨١جو شخص بيٹه کر يا ليٹ کر نماز پﮍه رھا ھو اگر الحمد يا تسبيحات پﮍھتے وقت شک
کرے کہ سجده يا تشھد بجا اليا ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے اور اگر الحمد
١٢۶
يا تسبيحات ميں مشغول ھونے سے پھلے شک کرے کہ سجده يا تشھد بجا اليا ھے يا نھيں تو چنانچہ وه يہ
نہ جانتا ھو کہ اس کی حالت مثالً ”بيٹھنا “ ٓايا قيا م کے بدلے ميں ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ واپس
پلٹے اور جس چيز کے بارے ميں شک تھا اسے بجا الئے او ر اگر يہ جانتا ھو کہ يہ ”بيٹھنا “قيام کے
بدلے ميں ھے تو اگر شک تشھد کے بارے ميں تھا تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ قربت
مطلقہ ،يعنی وجوب يا استحباب کے قصد کے بغير بجاالئے اور اس کی نماز صحيح ھے اور اگر شک
سجدے کے بارے ميں ھو تو احتياط واجب کی بنا پر نماز کو مکمل کرے اور دوباره بجاالئے۔
مسئلہ  ١١٨٢اگر نمازی شک کرے کہ نماز کا کوئی واجب رکن انجام ديا يا نھيں اور اس کے بعد
والے فعل ميں مشغول نہ ھوا ھو تو ضروری ھے کہ اسے بجا الئے مثالًاگرتشھد پﮍھنے سے پھلے شک
کرے کہ دو سجدے بجا اليا ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ بجا الئے اور اگر بعد ميں اسے ياد ٓاجائے کہ
وه اس رکن کو انجا م دے چکا تھا تو اگر وه رکن،رکوع يا دو سجدے ھوں تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١١٨٣اگر نمازی شک کرے کہ وه اس عمل کو جو نماز کا رکن نھيں ھے بجا اليا ھے يا
نھيں او راس کے بعد آنے والے فعل ميں مشغول نہ ھو ا ھو تو ضروری ھے کہ اسے بجا الئے مثالًاگر
سوره پﮍھنے سے پھلے شک کرے کہ الحمد پﮍھی ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ الحمد پﮍھے اوراگر
اسے انجام دينے کے بعد ياد ٓاجائے کہ اسے پھلے ھی انجام دے چکا تھا تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١١٨۴اگر نمازی شک کرے کہ رکن بجا اليا ھے يا نھيں اور بعد والے فعل ميں مشغول ھو
چکا ھو تو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے مثالًتشھد پﮍھتے وقت يہ شک کرے کہ دو سجدے
بجا اليا ھے يا نھينتو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے۔اب اگر بعد ميں اسے ياد ٓائے کہ اس
رکن کو انجام نھيں ديا تھا تو اگر وه رکن تکبيرة االحرام ھو تو اس کی نماز باطل ھے خواه وه بعد والے
رکن ميں مشغول ھو چکا ھو يا نھيں اور اگر تکبيرة االحرام کے عالوه کوئی رکن ھو تو اگر وه بعد والے
رکن ميں مشغول نہ ھو ا ھو تو ضروری ھے کہ اسے بجا الئے اور اگر بعد والے رکن مينمشغول ھو چکا
ھو تو ا س کی نماز باطل ھے مثالًاگر اسے اگلی رکعت کے رکوع سے پھلے ياد ٓاجائے کہ دو سجدے بجا
نھيں اليا ھے تو ضروری ھے کہ بجا الئے ااور اگر رکوع ميں يا اس کے بعد ياد ٓائے تو اس کی نماز باطل
ھے۔
مسئلہ  ١١٨۵اگر نمازی شک کرے کہ ايک غير رکنی عمل بجا اليا ھے يا نھيں اور اس کے بعد
والے عمل ميں مشغول ھو چکا ھو تو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے مثالًجس وقت سوره
پﮍه رھا ھو شک کرے کہ الحمد پﮍھی ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے اور
اگر اسے کچه دير ميں ياد ٓاجائے کہ اس عمل کو انجام نھيں ديا تھا اور ابھی بعد والے رکن ميں مشغول نہ
ھو ا ھو تو ضروری ھے کہ اس عمل کو بجا الئے اور اگر بعد والے رکن ميں مشغول ھو چکا ھو تو اس
کی نماز صحيح ھے۔اس بنا پر مثالًاسے قنوت ميں ياد ٓاجائے کہ اس نے الحمد نھيں پﮍھی تھی تو ضروری
ھے کہ پﮍھے اور اگر يہ بات اسے رکوع ميں ياد ٓائے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١١٨۶اگر نمازی شک کرے کہ اس نے نماز کا سالم پﮍھا ھے يا نھينتو اگر وه دوسری نماز
پﮍھنے ميں مشغول ھو چکا ھو يا کوئی ايسا کام انجام دينے کی وجہ سے جو نماز کی صورت ھی ختم کر
ديتا ھے،حالت نماز سے خارج ھو گيا ھو تو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے اور اگر ان
صورتوں سے پھلے شک کرے تو ضروری ھے کہ سالم نماز پﮍھے خواه وه تعقيبات نماز ميں مشغول ھو
چکا ھو۔ھاں ،اگر شک يہ ھو کہ سال م صحيح پﮍھا ھے يا نھيں تو کسی بھی صورت ميں اپنے شک کی
پروا نہ کرے۔
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٢۔سالم کے بعد شک کرنا
مسئلہ  ١١٨٧اگر نمازی نماز کے سالم کے بعد شک کرے کہ اس کی نمازصحيح تھی يا نھيں مثالً
وه شک کرے کہ ٓايا اس نے رکوع کيا تھا يا نھيں يا چار رکعتی نماز کے سالم کے بعد شک کرے کہ ايآ
چار رکعت پﮍھی ھے يا پانچ رکعت،تو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے۔
مشھور علما نے فرماياھے ” :اگرنماز ی کے شک کی دونوں صورتيں صحيح نہ ھو ں مثالًسالم
کے بعد نمازی شک کرے کہ ٓايا تين رکعت پﮍھی ھے يا پانچ رکعت،تو اس کی نمازباطل ھے“۔ليکن يہ
حکم اشکال سے خالی نھيں اور احتيا ط واجب يہ ھے کہ اس صورت ميں ايک رکعت کا اضافہ کرے او ر
نماز کے سالم کے بعد دو سجده سھو بجا الئے اور نماز دوباره پﮍھے۔
١٢٧
٣۔ وقت کے بعد شک کرنا
مسئلہ  ١١٨٨اگر کوئی شخص نماز کا وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز پﮍھی ھے
يا نھيں يا اسے گمان ھو کہ نھيں پﮍھی تو اس نماز کا پﮍھنا ضروری نھيں ،ليکن اگر وقت گزرنے سے
پھلے شک کرے کہ نماز پﮍھی ھے يا نھيں تو خواه گمان کرے کہ پﮍه چکا ھے پھر بھی ضروری ھے کہ
نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١١٨٩اگر کوئی شخص وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز صحيح پﮍھی ھے
يا نھيں تو اپنے شک کی پروا نہ کرے۔
مسئلہ  ١١٩٠اگر نماز ظھر وع-صر کا وقت گزر جانے کے بعد نماز ی جانتا ھو کہ اس نے چار
رکعت نمازتو پﮍھی ھے ليکن يہ نہ جانتا ھو کہ ظھر کی نيت سے پﮍھی ھے يا عصر کی نيت سے تو
ضروری ھے کہ چار رکعت قضانماز اس نماز کی نيت سے پﮍھے جو اس پر واجب ھے۔
مسئلہ  ١١٩١اگر مغرب اور عشا کی نمازکا وقت گزر جانے کے بعد نماز ی جانتا ھوکہ اس نے
ايک نماز پﮍھی ھے ليکن وه يہ نہ جانتا ھو کہ اس نے تين رکعت پﮍھی ھے يا چار رکعت تو ضروری ھے
کہ وه مغرب اور عشا دونوں نمازوں کی قضاکرے۔
۴۔کثيرالشک کا شک کرنا
ً
مسئلہ  ١١٩٢کثير الشک وه شخص ھے جسے عرفا زياده شک کرنے واال کھا جائے اور جس
شخص کی حالت يہ ھو کہ ھر تين پے در پے نمازوں ميں کم از کم ايک مرتبہ شک کرتا ھو تو يہ شخص
کثيرالشک ھے اور اگر زياده شک کرنا غصے،خوف يا پريشانی کی وجہ سے نہ ھو تو اپنے شک کی پروا
نہ کرے۔
مسئلہ  ١١٩٣اگر کثير الشک نماز کے اجزاء يا شرائط ميں سے کسی چيز کی انجام دھی کے بارے
ميں شک کرے تو ضروری ھے کہ وه يھی سمجھے کہ اسے انجام دے چکا ھے مثالً اگر شک کرے کہ
رکوع کيا ھے يا نھيں تو سمجھے کہ رکوع کرچکا ھے اور اگر کسی ايسی چيز کی انجام دھی کے بارے
ميں شک کرے جو مبطل نماز ھے مثالًشک کرے کہ صبح کی نمازدو رکعت پﮍھی ھے يا تين رکعت تو
يھی سمجھے کہ نماز صحيح پﮍھی ھے۔
مسئلہ  ١١٩۴جو شخص نماز کی کسی خاص چيز ميں زياده شک کرتا ھو،اگر اس کے عالوه کسی
دوسری چيز ميں شک کرے تو ضروری ھے کہ اس چيز ميں شک کے احکام پر عمل کرے مثالًجس
شخص کو زياده تر شک يہ ھو تا ھو کہ سجدے کئے ھيں يا نھيں،اگر وه رکوع بجا النے ميں شک کرے تو
ضروری ھے کہ اس شک کے احکام پر عمل کرے يعنی اگر ابھی سجدے ميں نہ گيا ھو تو رکوع کرے
اور اگر سجدے ميں چال گيا ھو تو اپنے شک کی پروا نہ کرے۔
مسئلہ  ١١٩۵جو شخص کسی مخصوص نماز مثالً ظھر کی نماز مينزياده شک کرتا ھو اگر وه
عصر کی نمازميں شک کرے تو ضروری ھے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔
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مسئلہ  ١١٩۶جو شخص کسی مخصوص جگہ پر نماز پﮍھتے وقت زياده شک کرتا ھو اگر وه کسی
دوسری جگہ نماز پﮍھے اور اسے شک پيدا ھو تو ضروری ھے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔
مسئلہ  ١١٩٧اگر کسی شخص کو اس بارے ميں شک ھو کہ وه کثير الشک ھو گيا ھے يا نھيں تو
ضروری ھے کہ شک کے احکام پر عمل کرے اور کثير الشک کو جب تک يقين نہ ھو جائے کہ وه عام
لوگوں کی حالت پر لوٹ ٓايا ھے،اپنے شک کی پروا نہ کرے۔
مسئلہ  ١١٩٨اگر کثير الشک شک کرے کہ ايک رکن بجا اليا ھے يا نھيں اور وه اس کی پروا نہ
کرے او ر بعد ميں اسے ياد ٓاجائے کہ وه رکن بجا نھيں اليا اور وه رکن تکبيرة االحرام ھو تو نماز باطل
ھے خواه بعد والے رکن ميں مشغول ھو چکا ھو يا نھيں اور اگر تکبيرةاالحرام کے عالوه کوئی رکن ھو تو
اور اگر وه بعد والے رکن ميں مشغول نہ ھو ا ھو تو ضروری ھے کہ اس رکن کو بجا الئے اور اگر بعد
والے رکن مينمشغول ھو تو اس کی نمازباطل ھے۔مثالً اگر شک کرے کہ رکوع کيا ھے يا نھيں اور پروا
نہ کرے تو اگر دوسرے سجدے سے پھلے يا د ٓاجائے تو ضروری ھے کہ وه واپس پلٹے اور رکوع کرے
اور اگر دوسرے سجدے ميں ياد ٓائے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١١٩٩اگر کثيرالشک کسی ايسے عمل کی انجام دھی کے بارے ميں شک کرے جو رکن
نھيں اور اس شک کی پروا نہ کرے اور بعد ميں اسے يا د ٓائے کہ وه عمل انجام نھيں ديا تھا اور اسے انجام
١٢٨
دينے کے مقام سے ابھی نہ گزرا ھو تو ضروری ھے کہ اسے انجا م دے او ر اگر اس مقام سے گزر گيا
ھو تو اس کی نمازصحيح ھے مثالًاگر شک کرے کہ الحمد پﮍھی ھے يا نھيں اور شک کی پروا نہ کرے
مگر قنوت پﮍھتے وقت اسے ياد ٓاجائے کہ الحمد نھيں پﮍھی تو ضروری ھے کہ الحمد پﮍھے اور اگر
رکوع ميں ياد ٓائے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
۵۔پيش نماز اور مقتدی کا شک
ً
مسئلہ  ١٢٠٠اگر امام جماعت نماز کی رکعتوں کی تعداد کے بارے ميں شک کرے مثال شک کرے
کہ تين رکعتيں پﮍھی ھيں يا چار رکعتيں او ر مقتدی کو يقين يا گمان ھو کہ مثالًچار رکعتيں پﮍھی ھيناور
وه يہ بات امام جماعت کے علم مينلے آئے تو امام کے لئے ضروری ھے کہ نماز کو تما م کرے او رنماز
احتياط کا پﮍھنا ضروری نھيں اور اگر امام کو يقين يا گمان ھو کہ کتنی رکعتيں پﮍھی ھيں او ر مقتدی نماز
کی رکعتوں کے بارے ميں شک کرے تو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے۔
۶۔مستحب نمازميں شک
مسئلہ  ١٢٠١اگر کوئی شخص مستحب نماز کی رکعتوں کی تعداد ميں شک کرے تو اگر شک
کی زيادتی والی طرف نماز کو باطل کرتی ھو تو ضرور ی ھے کہ کم والی طرف پر بنا رکھے مثالً اگر
صبح کی نافلہ مينشک کرے کہ دو رکعت پﮍھی ھے يا تين تو ضروری ھے کہ دو پر بنا رکھے اور اگر
شک کی زيادتی والی طرف نماز کو باطل نھينکرتی ھو مثالًشک کرے کہ دو رکعتيں پﮍھی ھے يا ايک
رکعت تو شک کی جس طرف عمل کرے اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٢٠٢رکن کی کمی مستحب نمازوں کو باطل کر ديتی ھے ليکن رکن کا اضافہ اسے باطل
نھينکرتا،ل ٰہذا اگر مستحب نماز کے افعال مينسے کوئی فعل بھول جائے اور يہ بات اسے اس وقت ياد ٓائے
جب وه اس کے بعد والے رکن مينمشغول ھو چکا ھو تو ضروری ھے کہ اس فعل کو انجام دے اور دوباره
اس رکن کو انجام دے مثالًاگر رکوع کے دوران اسے ياد ٓائے کہ الحمد نھيں پﮍھی تو ضروری ھے کہ
واپس لوٹے اور الحمد پﮍھے اور دوباره رکوع ميں جائے۔
مسئلہ  ١٢٠٣اگر کوئی شخص مستحبی نماز کے افعال ميں کسی فعل کی انجام دھی کے بارے ميں
شک کرے خواه وه فعل رکنی ھو يا غير رکنی چنانچہ اس کا موقع نہ گزرا ھو تو ضروری ھے کہ اسے
انجام دے اور اگر موقع گزر گيا ھو تو اس کی پروا نہ کرے۔
مسئلہ  ١٢٠۴اگر کسی شخص کو دو رکعتی مستحب نماز ميں تين يا تين سے زياده رکعت کے پﮍه
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لينے کا گمان ھو تو اس کی نماز صحيح ھے ليکن اگر دو يا اس سے کم رکعت کا گمان ھو تو ضروری ھے
کہ اسی گمان پر عمل کرے مثالًاگر اسے گمان ھو کہ ايک رکعت پﮍھی ھے تو ضروری ھے کہ ايک
رکعت اور پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٠۵اگر کوئی شخص مستحب نماز مينکوئی ايسا کام کرے جس کے لئے واجب نماز ميں
سجده سھو واجب ھو جاتا ھے يا ايک سجده يا تشھد بھول جائے اور نماز کے سالم کے بعد اسے ياد آئے تو
اس کے لئے سجده سھو يا قضا واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٢٠۶اگر کوئی شخص شک کرے کہ مستحب نماز پﮍھی ھے يا نھيں اور اس کا کوئی وقت
جعفر طيار عليہ السالم کی نماز ،تو وه يھی سمجھے کہ وه نماز نھيں پﮍھی اور
مقرر نہ ھو جيسے حضرت
ِ
اگر اس نماز کا وقت مقرره ھو جيسے روزانہ کی نمازوں کے نوافل اور وقت گزرنے سے پھلے شک
کرے کہ اسے انجام ديا ھے يا نھيں تو اس کے لئے بھی يھی حکم ھے ،ليکن اگر وقت گزرنے کے بعد
شک کرے کہ وه نماز پﮍھی ھے يا نھيں تو اپنے شک کی پروا نہ کرے۔
صحيح شکوک
مسئلہ  ١٢٠٧اگر کسی کو چار رکعتی نماز کی تعداد کے بارے ميں شک ھو تو نو صورتوں ميں
ضروری ھے کہ غور وفکر کرے اور احتياط واجب کی بنا پر فکر کرنے ميں تا خير نہ کرے۔ پس اگر
اسے شک کی کسی ايک طرف کے بارے ميں يقين يا گمان ھو جائے تو ضروری ھے کہ اسی طرف کو
اختيار کرے اور نماز کو ختم کرے ورنہ آنے والے احکام کے مطابق عمل کرے:
اور وه نو صورتيں يہ ھيں:
١٢٩
 (١دوسرے سجدے کا واجب ذکر ختم ھونے کے بعد شک کرے کہ دو رکعتيں پﮍھی ھيں يا
تين،اس صورت ميں ضروری ھے کہ تين رکعت پر بنا رکھتے ھوئے ايک رکعت اور پﮍه کر نماز کو
مکمل کرے۔ نيز نماز کے بعد ايک رکعت نماز احتياط کھﮍے ھو کر بجا الئے۔
 (٢دوسرے سجدے کا واجب ذکر ختم ھونے کے بعد شک کرے کہ دو رکعتيں پﮍھی ھيں يا
چار رکعتيں،کہ اس صورت ميں اگرچہ اس اختيار کی بھی گنجائش ھے کہ يا نئے سرے سے نماز پﮍھے
يا چار پر بنارکھتے ھوئے نماز کو مکمل کرکے نماز احتياط بجا الئے ليکن احتياط واجب کی بنا پر
ضروری ھے کہ چار رکعت پر بنا رکه کر نماز مکمل کرے اور بعد ميں دو رکعت نماز احتياط کھﮍے ھو
کر بجا الئے۔
 (٣دوسرے سجدے کا واجب ذکر ختم ھونے کے بعد شک کرے کہ دو رکعتيں پﮍھی ھيں يا تين
يا چار ،کہ اس صورت ميں ضروری ھے کہ چار رکعت پر بنا رکه کر نمازمکمل کرے اور بعد ميں دو
رکعت نماز احتياط کھﮍے ھو کر اور پھر دو رکعت بيٹه کر بجا الئے۔
 (۴دوسرے سجدے کا واجب ذکر ختم ھونے کے بعد شک کرے کہ چار رکعتيں پﮍھی ھيں يا
پانچ ،کہ اس صورت ميں ضروری ھے کہ چار رکعت پر بنا رکه کر نماز کو مکملکرے اور بعد ميں دو
سجده سھو بجا الئے۔
ليکن اگر نماز ی کو پھلے سجدے کے بعد يا دوسر ے سجدے کا واجب ذکر ختم ھونے سے پھلے
مذکوره چار شکوک ميں سے کوئی ايک شک پيش ٓاجائے تو اس کی نماز باطل ھے۔
 (۵نماز کے دوران کسی وقت بھی تين اور چار رکعت کے درميان شک ھو تو اس صورت ميں
ضروری ھے کہ چار رکعت پر بنا رکه کر نماز کو مکمل کرے اور مشھور قول کے مطابق بعد ميں ايک
رکعت
نماز احتياط کھﮍے ھو کر يا دو رکعت بيٹه کر بجا الئے ليکن احتياط واجب يہ ھے کہ دو رکعت بيٹه
ِ
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کر بجا النے کو اختيار کرے۔
 (۶قيام کے دوران چار اور پانچ رکعت کے درميان شک کرے ،کہ اس صورت ميں ضروری
ھے کہ بيٹه جائے اور تشھد اور سالم بجا الئے اور مشھور قول کے مطابق بعد ميں ايک رکعت نماز احتياط
کھﮍے ھو کر يا دو رکعت بيٹه کر بجا الئے ،ليکن احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ دو رکعت بيٹه
کر بجا النے کو اختيار کرے۔
 (٧قيام کے دوران تين اور پانچ رکعت کے درميان شک ،کہ اس صورت ميں ضروری ھے کہ
بيٹه کر تشھد وسالم بجا الئے اور بعد ميں دو رکعت نماز احتياط کھﮍے ھو کر بجا الئے۔
 (٨قيام کے دوران تين ،چاراور پانچ رکعت کے درميان شک،کہ اس صورت ميں ضروری
ھے کہ بيٹه جائے اور تشھد وسالم بجا الئے اور دو رکعت نماز احتياط کھﮍے ھو کر اور بعد ميں دو رکعت
بيٹه کر بجا الئے۔
 (٩قيام کے دوران پانچ اور چه رکعت کے درميان شک کرے ،کہ اس صور ت ميں ضروری
ھے کہ بيٹه جائے اور تشھد وسالم بجا الئے اور دو رکعت سجده سھو بھی بجا الئے۔
نيزاحتياط مستحب کی بنا پر ان ٓاخری چار صورتوں ميں بے جا قيام کے لئے دو سجده سھو
اور بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢٠٨اگر کسی شخص کوصحيح شکوک ميں سے کوئی شک پيش ٓاجائے تو اس کے لئے
نماز توڑنا جائز نھيں بلکہ ضروری ھے کہ اس شک کے احکام پر عمل کرے اور اگر اس شک کے احکام
پر عمل نہ کرے اور کوئی ايسا کام انجام دينے سے پھلے جو نماز کو باطل کر ديتا ھے مثالًقبلہ سے پھر
جانا ،دوسری نماز پﮍھنا شروع کر دے تو اس کی دوسری نماز بھی باطل ھے۔ ھاں ،اگر نماز باطل کرنے
والے کسی کام کو انجام دينے کے بعد دوسری نمازشروع کرے تو اس کی دوسری نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٢٠٩اگر کسی شخص کو نمازميں ايک ايسا شک پيش ٓاجائے جس کی وجہ سے نماز احتيا
ط واجب ھو جاتی ھوتو اس شخص کے لئے ضروری ھے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد نماز احتياط بجا
الئے اور نئے سرے سے دوسری نماز نہ پﮍھے اور اگر وه نماز احتياط نہ پﮍھے اور کوئی ايسا کام انجام
دينے سے پھلے جو نمازکو باطل کر ديتا ھے دوسری نماز پﮍھنا شروع کر دے تو اس کی دوسری نماز
بھی باطل ھے۔ ھاں ،اگر نماز باطل کرنے واال کوئی کام انجام دينے کے بعد دوسری نماز شروع کرے تو
اس کی دوسری نماز صحيح ھے۔
١٣٠
مسئلہ  ١٢١٠جب نمازکو باطل کرنے والے شکوک ميں سے کوئی شک انسان کو الحق ھو جائے
اور وه جانتا ھو کہ بعد کی حالت ميں منتقل ھو جانے پر اس کے لئے يقين يا گمان پيدا ھو جائے گا تو اس
کے لئے شک کی حالت ميں نماز جاری رکھنا جائز نھيں ھے۔ مثالًاگر قيام کی حالت ميں شک کرے کہ
نماز ايک رکعت پﮍھی ھے يا زياده اور وه يہ جانتا ھو کہ اگر رکوع ميں چال جائے تو اس کے لئے کسی
ايک طرف کا يقين يا گمان پيدا ھو جائے گا تو اس شخص کے لئے اس حالت ميں رکوع کرنا جائز نھيں۔
مسئلہ  ١٢١١جب صحيح شکوک ميں سے کوئی شک انسان کو الحق ھو جائے تو جيساکہ بيان
کيا جاچکا ھے احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ فوراً غور و فکر کرے۔ھاں،وه چيزيں جن کی وجہ
سے ممکن ھے کہ شک کی کسی ايک طرف يقين يا گمان ھو جائے اگر ختم نہ ھوتی ھوں اور فکر کرنے
ميں تھوڑی سی دير کر دے پھر بھی کوئی حرج نھيں مثالًاگر وه سجدے ميں کوئی شک کرے تو وه سجدے
کے بعد تک فکر کرنے ميں تاخير کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٢١٢اگر پھلے کسی شخص کا گمان ايک طرف ھو اور پھر اس کی نظر ميں دونوں اطراف
برابر ھو جائيں تو ضروری ھے کہ شک کے احکام پر عمل کرے اور اگر پھلے اس کی نظر ميں دونوں
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اطراف برابر ھوں اور اپنی ذمہ داری کے مطابق ايک طرف کو اختيا ر کرے اور بعد ميں اس کا گمان
دوسری طرف چال جائے تو ضروری ھے کہ وه اسی طرف کو اختيار کرلے اور اپنی ذمہ داری کے مطابق
عمل کرے۔
مسئلہ  ١٢١٣جو شخص يہ نہ جانتا ھو کہ اس کا ايک طرف گمان ھے يا دونوں اطراف اس کی
نظر ميں برابر ھيں تو ضروری ھے کہ وه شک کے احکام پر عمل کرے او ر احتياط مستحب يہ ھے کہ
اگر شک صحيح شکوک ميں سے ھو اور نما ِزاحتياط کا موقع ھو اور اس کا گمان بھی زياده پر ھو تو نماز
گمان کے مطابق تمام کر کے نماز احتياط پﮍھے اور اگر شک صحيح شکوک ميں سے نہ ھو يا گمان کم پر
ھو تو نماز گمان کے مطابق مکمل کر کے دوباره پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢١۴جو شخص نمازکے بعد يہ تو جانتا ھو کہ نمازکے دوران وه شک کی حالت ميں تھا
مثالً اسے شک تھا کہ دو رکعتيں پﮍھی ھيں يا تين رکعتيں اور اس نے تين رکعتوں پر بنا رکھی تھی ليکن
اسے يہ نہ معلوم ھو کہ اس کے گما ن ميں تين رکعتينتھينيا دونوں اطراف اس کی نظر ميں برابر تھے تو
نماز احتياط پﮍھے۔
اس کے لئے ضروری ھے کہ
ِ
مسئلہ  ١٢١۵اگر تشھد پﮍھتے وقت يا کھﮍے ھونے کے بعد شک کرے کہ پچھلی رکعت کے دو
سجدے اد ا کئے تھے يا نھيں اور اسی وقت اسے ان شکوک ميں سے کوئی شک الحق ھو جائے جواگر دو
سجدے مکمل ھونے کے بعد الحق ھوتا تو صحيح ھوتا مثالً وه شک کرے کہ ميں نے دو رکعتيں پﮍھی ھيں
يا تين اور وه اسی شک کے مطابق عمل کرے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٢١۶اگر تشھد ميں مشغول ھونے سے پھلے يا بغير تشھد والی رکعتونميں کھﮍے ھونے
سے پھلے نمازی شک کرے کہ ايک يا دو سجدے بجا اليا ھے يا نھيں اور اسی حالت ميں اس کو ان
شکوک ميں سے کوئی شک الحق ھو جائے جو دو سجدےمکمل ھونے کے بعد صحيح ھے تو اس کی نماز
باطل ھے۔
مسئلہ  ١٢١٧اگر نمازی قيام کی حالت ميں تين اور چار رکعتوں کے درميان يا تين اور چار اور
پانچ رکعتوں کے درميان شک کرے اور اسے يہ ياد ٓاجائے کہ اس نے پچھلی رکعت کا ايک سجده يا دونوں
سجدے ادا نھيں کيے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١٢١٨اگر کسی کا ايک شک زائل ھو جائے اور کوئی دوسرا شک اسے الحق ھو جائے
مثالًشک کرے کہ دو رکعتيں پﮍھی ھيں يا تين اور بعد ميں شک کرے کہ تين رکعتيں پﮍھی ھيں يا چار تو
ضروری ھے کہ وه دوسرے شک کے احکام پر عمل کرے۔
مسئلہ  ١٢١٩جو شخص نمازکے بعد شک کرے کہ نماز کی حالت ميں مثال کے طور پر اس نے دو
اور چار رکعتوں کے درميان شک کيا تھا يا تين اور چار رکعتوں کے درميان،تو وه نمازکو کالعدم قرار دے
سکتا ھے اور ضروری ھے کہ نماز کو باطل کرنے واال کوئی کام مثالً قبلہ سے منہ پھيرنا يا جان بوجه کر
گفتگو کرنا ،انجام دينے کے بعد نماز دوباره پﮍھے۔
اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ دونوں شکوک کے احکام پر عمل کرنے کے بعد نماز دھرائے۔
١٣١
مسئلہ  ١٢٢٠جوشخص نمازکے بعد يہ تو جانتا ھو کہ نمازکی حالت ميں اسے کوئی شک الحق ھو
گيا تھاليکن يہ نہ جانتا ھو کہ وه شک نماز کو باطل کرنے والے شکوک ميں سے تھا يا صحيح شکوک ميں
سے تھا او ر اگر صحيح شکوک ميں سے بھی تھا تو اس کا تعلق صحيح شکوک کی کون سی قسم ميں سے
تھا تو اس کے لئے جائز ھے کہ نمازکو کالعدم قرار دے اور نماز کو باطل کرنے واال کوئی کام انجا م دينے
کے بعد دوباره نمازپﮍھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ صحيح شکوک کے وظيفے پر عمل کرنے کے بعد
نماز کو دھرائے۔
مسئلہ  ١٢٢١جو شخص بيٹه کر نمازپﮍه رھا ھو اگر اسے ايسا شک الحق ھو جائے جس کے لئے
اسے ايک رکعت نماز احتياط کھﮍے ھو کر يا دو رکعت بيٹه کر پﮍھنا ضروری ھو تو ضروری ھے کہ وه
ايک رکعت بيٹه کر پﮍھے اور اگر وه ايسا شک کرے جس کے لئے اسے دو رکعت نماز احتياط کھﮍے ھو
کر پﮍھنی چاہئے تو ضروری ھے کہ دو رکعت بيٹه کر پﮍھے۔
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مسئلہ  ١٢٢٢جو شخص کھﮍا ھو کر نمازپﮍه رھا ھو اگر وه نماز احتياط پﮍھتے وقت کھﮍا ھونے
سے عاجز ھو جائے تو ضروری ھے کہ نماز احتياط اس شخص کے حکم کے مطابق پﮍھے جو بيٹه کر
نماز پﮍھتا ھو جس کا حکم پچھلے مسئلے ميں بيان ھو چکا ھے۔
مسئلہ  ١٢٢٣جو شخص بيٹه کر نماز پﮍه رھا ھو اگر وه نمازاحتياط پﮍھنے کے وقت کھﮍا ھو
سکے تو ضروری ھے کہ اس شخص کے وظيفے کے مطابق عمل کرے جو کھﮍے ھو کر نمازپﮍھتا ھے۔
نماز احتياط
مسئلہ  ١٢٢۴جس شخص پرنماز احتياط پﮍھنا واجب ھو ضروری ھے کہ وه نماز کے سالم کے بعد
فوراً نمازاحتياط کی نيت کرے اور تکبير کھے ،پھر الحمد پﮍھے ،رکوع ميں جائے اور دو سجدے
بجاالئے۔پس اگر اس پر ايک رکعت نماز احتياط واجب ھو تو دو سجدوں کے بعد تشھد اور سالم پﮍھے اور
اگر اس پر دو رکعت نمازاحتياط واجب ھو تو دو سجدوں کے بعد پھلی رکعت کی طرح ايک اور رکعت بجا
الئے اور تشھد کے بعد سالم پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٢۵نماز احتياط ميں سوره اور قنوت نھيں ھے۔ضروری ھے کہ يہ نماز ٓاھستہ پﮍھے اور ا
س کی نيت زبان پر نہ الئے اور احتياط واجب يہ ھے کہ اس کی بسم ﷲ بھی ٓاھستہ پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٢۶اگر کسی شخص کو نماز احتياط پﮍھنے سے پھلے يہ معلوم ھو جائے کہ جو نماز
پﮍھی تھی وه صحيح تھی تو نماز احتياط پﮍھنا ضروری نھيں اور اگر نماز احتياط کے دوران اس بات کا
علم ھو جائے تو اس نمازکو مکمل کرنا ضروری نھيں،البتہ اسے دو رکعت نمازنافلہ کی نيت سے مکمل کر
سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٢٢٧اگر نماز احتياط پﮍھنے سے پھلے نمازی کو معلوم ھو جائے کہ اس نے نمازکی
رکعتيں کم پﮍھی ھيں اور نماز پﮍھنے کے بعد اس نے نمازکو باطل کرنے واال کوئی کام انجام نہ ديا ھو تو
ضروری ھے کہ نمازکا جو حصہ نہ پﮍھا ھو اسے پﮍھے اور احتياط واجب کی بنا پر بے جا سالم کے لئے
دو سجده سھو بجا الئے۔
ً
اور اگر اس نے نماز کو باطل کرنے واالکوئی کام انجام ديا ھومثال قبلے کی طرف پشت کی ھو،تو
ضروری ھے کہ نمازدوباره پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٢٨اگر کسی کو نمازاحتياط کے بعد معلوم ھو کہ اس کی نمازميں کمی نماز احتياط کے
برابر تھی مثالً دو اور چاررکعتوں کے درميان شک کی صورت ميں دو رکعت نماز احتياط پﮍھے اور بعد
ميں معلوم ھو کہ اس نے نماز کی دو رکعتيں پﮍھی تھيں تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٢٢٩اگر کسی شخص کو نماز احتياط پﮍھنے کے بعد معلوم ھو کہ نماز ميں جو کمی ھوئی
تھی وه نماز احتياط سے کم تھی مثالً دو رکعت اور چار رکعتوں کے درميان شک کی صورت ميں دو
رکعت نمازاحتياط پﮍھے اور بعد ميں معلوم ھو کہ اس نے نماز کی تين رکعتيں پﮍھی تھيں تو ضروری ھے
کہ نماز دوباره پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٣٠اگر کسی شخص کو نماز احتياط پﮍھنے کے بعد معلوم ھو کہ اس کی نماز ميں کمی
نماز احتياط سے زياده تھی اور نماز احتياط کے بعد اس نے کوئی ايسا کام کيا ھو جو نمازکوباطل کر ديتا
ھے مثالً قبلے کی طرف پشت کی ھو،تو ضروری ھے کہ نماز دوباره پﮍھے اور اگر کوئی ايسا کام نہ کيا
١٣٢
ھو جو نمازکو باطل کرتا ھو تو احتياط واجب کی بنا پرنمازميں جو کمی ھوئی تھی اس کو مالتے ھوئے
نمازکو مکمل کرے،نيز اصل نمازاور نماز احتياط ميں بے جا سالم پﮍھنے کی وجہ سے اور اس طرح کی
پيش آنے والی دوسری چيزوں ميں سے ھر ايک کے لئے دو سجده سھو بجا الئے او ر نماز بھی دوباره
پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٣١اگر کوئی شخص دو ،تين اور چار رکعتوں ميں شک کرے اور کھﮍے ھو کر دو
رکعت نمازاحتياط پﮍھنے کے بعد اسے ياد ٓائے کہ اس نے نمازکی دو رکعتيں پﮍھی تھيں تو اس کے لئے
بيٹه کردو رکعت نماز احتياط پﮍھنا ضروری نھيں۔
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مسئلہ  ١٢٣٢اگر کوئی شخص تين اور چار رکعتوں ميں شک کرے اور جس وقت وه دو رکعت
نماز احتيا ط بيٹه کر پﮍه رھا ھو رکوع سے پھلے اسے ياد ٓائے کہ نمازتين رکعت پﮍھی ھے تو ضروری
ھے کہ جو کچه اس نے پﮍھا ھو اسے شمار نہ کرے اور احتياط واجب کی بنا پر کھﮍا ھو جائے اور جو
کمی نماز ميں ھوئی ھو اسے پورا کرے اور بے جا سالم کی وجہ سے دو سجده سھو بجا الئے اور اگر بے
جا تشھد انجام ديا ھوتو اس کے لئے بھی دو سجده سھو بجا الئے اور نماز بھی دوباره پﮍھے اور اگر پھلے
رکوع کے بعد اسے ياد ٓائے تو اس کی نمازباطل ھے۔
مسئلہ  ١٢٣٣جو شخص دو ،تين اور چار رکعتوں کے درميان شک کرے او ر جس وقت وه دو
رکعت نماز احتياط کھﮍا ھو کر پﮍه رھا ھو دوسرے رکوع ميں جانے سے پھلے اسے ياد ٓائے کہ اس نے
نمازتين رکعت پﮍھی تھی تو احتياط واجب کی بنا پر بيٹه جائے اور نماز احتياط کو ايک رکعت پر تمام
کرے اور بے جا سالم کی وجہ سے دو سجده سھو اور بے جا تشھد کے لئے بھی ،اگر تشھد پﮍھا ھو،دو
سجده سھو بجا الئے۔نيز نماز کا اعاده بھی کرے۔
مسئلہ  ١٢٣۴اگر کسی شخص کو نمازاحتياط کے دوران معلوم ھو کہ اس کی نماز ميں کمی نماز
احتياط سے زياده يا کم تھی اور وه نماز احتياط اس طريقے سے ادا نہ کر سکتا ھو کہ نماز کی کمی پوری
ھوجائے مثالًتين اور چار رکعت کے درميان شک کی صورت ميں جس وقت وه دو رکعت نماز احتياط بيٹه
کر پﮍه رھا ھو اسے ياد ٓاجائے کہ نماز دو رکعت پﮍھی ھے تو اس صورت ميں چونکہ بيٹه کر دو رکعت
نماز احتياط پﮍھنے کو کھﮍے ھو کر دو رکعت پﮍھنے کے برابر شمار نھينکرسکتاھے ل ٰہذا ضروری ھے
کہ نماز احتياط کو چھوڑ دے اور احتياط واجب کی بنا پر نماز کی کمی کو پورا کرے اور بے جا سالم کی
وجہ سے دو سجده سھو اور بے جا تشھد کی وجہ سے بھی ،اگر تشھد پﮍھا ھو،دو سجده سھو بجا الئے۔
نيز نمازدوباره پﮍھے۔ يہ حکم اس وقت ھے جب اسے يہ بات رکوع سے قبل ھی معلوم ھو گئی ھو اور اگر
رکوع کے بعد معلوم ھوئی ھو تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١٢٣۵اگر کوئی شخص شک کرے کہ جو نماز احتياط اس پر واجب تھی وه اسے بجا اليا
ھے يا نھيں تو نماز کا وقت گزر جانے کی صورت ميں اپنے شک کی پروا نہ کرے اور اگر وقت باقی ھو
تو اگر شک اور نماز کے درميان زياده وقفہ بھی نہ گزرا ھو اور اس نے نماز کو باطل کرنے واال کوئی کام
جيسے قبلہ سے منہ موڑنا،بھی انجام نہ ديا ھو تو ضروری ھے کہ نماز احتياط پﮍھے اور اگر نمازکو باطل
کرنے واال کوئی کام کر چکا ھو يا نمازاور شک کے درميان زياده وقفہ ھو گيا ھو تو احتياط واجب کی بنا
پر نماز دوباره پﮍھنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٢٣۶اگر کوئی شخص نمازاحتياط ميں ايک رکعت کے بجائے دو رکعت پﮍه لے يا کسی
رکن کا اضافہ کر دے تو نماز احتياط باطل ھے اور دوباره اصل نماز پﮍھنا ضرور ی ھے۔
مسئلہ  ١٢٣٧اگر کسی شخص کو نمازاحتياط پﮍھتے ھوئے اس نمازکے افعال ميں سے کسی کے
متعلق شک ھو جائے تو اگر اس کا وقت نہ گزرا ھو تو اسے انجام دينا ضروری ھے اور اگر وقت گزر گيا
ھو تو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے مثالًاگر شک کرے کہ الحمد پﮍھی ھے يا نھيں اور
ابھی رکوع ميں نہ گيا ھو تو ضروری ھے کہ الحمد پﮍھے اور اگر رکوع ميں جا چکا ھو تو ضروری ھے
کہ اپنے شک کی پر وا نہ کرے۔
مسئلہ  ١٢٣٨اگر کوئی شخص نمازاحتياط کی رکعتوں ميں شک کرے اور زياده رکعتوں کی طرف
واال شک نماز کو باطل کرتا ھو تو ضروری ھے کہ اپنی نماز کی بنياد کم رکعتوں پر رکھے اور اگر زياده
رکعتوں کی طرف واال شک نماز کو باطل نہ کرتا ھو تو نماز کی بنا زياده رکعات پر رکھے ،مثالً جب وه
دو رکعت نماز احتياط پﮍه رھا ھو اگر شک کرے کہ دو رکعتيں پﮍھی ھيں يا تين تو چونکہ زياده کی طرف
واال شک نماز کو باطل کرتا ھے اس لئے اسے يہ سمجھنا ضروری ھے کہ اس نے دو رکعتيں پﮍھی ھيں
١٣٣
اور اگر شک کرے کہ ايک رکعت پﮍھی ھے يا دو رکعتيں پﮍھی ھيں تو چونکہ زيادتی کی طرف واال شک
نماز کو باطل نھيں کرتا اس لئے اسے يہ سمجھنا ضروری ھے کہ اس نے دو رکعتيں پﮍھی ھيں۔
مسئلہ  ١٢٣٩اگر نماز احتياط ميں غلطی سے کوئی ايسا عمل کم يا زياده کردے جو رکن نہ ھو تو
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اس کے لئے سجده سھو کی ضرورت نھيں،سوائے ان چيزوں کے جن کا تذکره مسئلہ نمبر ”  “ ١٢۴١ميں
کيا جائے گا۔
مسئلہ  ١٢۴٠اگر نماز احتياط کے سالم کے بعد نماز کے اجزاء يا شرائط ميں سے کسی کے بارے
ميں شک کرے کہ اسے انجام ديا ھے يا نھيں تو وه اپنے شک کی پر وا نہ کرے۔
مسئلہ  ١٢۴١اگر کوئی شخص نمازاحتياط ميں تشھد پﮍھنا يا ايک سجده کرنا بھول جا ئے اور اس
تشھد يا سجدے کا اپنی جگہ پر بجا النا بھی ممکن نہ ھو تو نماز کے سالم کے بعدتشھدبھولنے کے صورت
ميں احتياط مستحب يہ ھے کہ اس کی قضا کرے اور ضروری ھے کہ دو سجده سھو بجا الئے اور سجده
بھولنے کے صورت ميں ضروری ھے کہ اس کی قضا کرے ۔
مسئلہ  ١٢۴٢اگر کسی شخص پر نماز احتياط کے ساته ايک سجدے يا تشھد کی قضا،يا دو سجده سھو واجب ھوجائيں تو
ضروری ھے کہ پھلے نماز احتياط بجا الئے۔
ً
مسئلہ  ١٢۴٣نماز کی رکعتوں کے بارے ميں گمان يقين ھی کی طرح ھے مثالاگر کوئی شخص يہ
نہ جانتا ھو کہ نماز ايک رکعت پﮍھی ھے يا دو اور وه گمان کرے کہ دو رکعتيں پﮍھی ھيں تو وه سمجھے
کہ دو رکعتيں پﮍھی ھيں اور اگر چار رکعتی نمازميں گمان کرے کہ چار رکعتينپﮍھی ھيں تو اسے
نمازاحتياط پﮍھنے کی ضرورت نھيں۔البتہ افعال کے بارے ميں گمان شک کی طرح ھے لہذاگر اسے گمان
ھو کہ رکوع کر چکا ھے اور وه سجدے ميں داخل نہ ھو ا ھو تو ضروری ھے کہ رکوع انجام دے اور اگر
اسے گمان ھو کہ الحمد نھيں پﮍھی اور سورے ميں داخل ھو چکا ھو تو اپنے گمان کی پروا نہ کرے اور
نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٢۴۴روزانہ کی واجب نمازوں اور دوسری نمازوں ميں شک ،سھو اور گمان کے حکم ميں
کوئی فرق نھيں ھے۔ مثالًاگر کسی شخص کو نماز ٓايات کے دوران شک ھو کہ ايک رکعت پﮍھی ھے يا دو
رکعتيں تو چونکہ اس کا شک دو رکعتی نماز ميں ھے ل ٰہذا اس کی نماز باطل ھے اور اگر وه گمان کرے کہ
دو رکعت پﮍھی ھيں يا ايک رکعت پﮍھی ھے تو اپنے گمان کے مطابق نماز کو تمام کرے۔
سجده سھو
مسئلہ  ١٢۴۵ضروری ھے کہ انسان پانچ چيزوں کے لئے اس طريقے کے مطابق جس کا بيان ٓائنده
ھو گا سالم نماز کے بعد دو سجده سھو بجا الئے:
 (١نماز کے دوران سھواًکالم کرنا۔
 (٢تشھد بھول جانا۔
 (٣چار رکعتی نماز ميں دوسرے سجدے کا واجب ذکر ختم ھونے کے بعد شک کرنا کہ چار
رکعت پﮍھی ھے يا پانچ يا حالت قيام ميں پانچ اور چه رکعت کے درميان شک کرنا جيسا کہ مسئلہ نمبر
“ ١٢٠٧کی چوتھی اور نويں صورت ميں گزر چکا ھے۔ ”
 (۴احتياط واجب کی بنا پر جھاں سالم نھيں پﮍھنا چاہئے،وھاں بھول کر سالم پﮍھنا ،مثالً پھلی
رکعت ميں سالم پﮍھے۔
 (۵احتياط واجب کی بنا پر ايک سجده بھول جانا اور يھی حکم ھر اس چيز کا ھے جو نمازميں
غلطی سے کم يا زياده ھو گئی ھو۔
اور احتياط مستحب يہ ھے کہ جھاں بيٹھنا ضروری ھو اگر وھاں کھﮍا ھو جائے يا جھاں کھﮍا
ھونا ضروری ھو اگر وھاں بيٹه جائے تو دو سجده سھو بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢۴۶اگر انسا ن غلطی سے يا اس خيال سے کہ وه نمازپﮍه چکا ھے کالم کرے تو احتياط
کی بنا پر ضروری ھے کہ دو سجده سھو بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢۴٧اس ٓاواز کے لئے جو کھانسنے اور ٓاه بھرنے سے پيدا ھو تی ھے سجده سھو واجب
نھيں ھے۔ ھاں ،اگر غلطی سے مثالًلفظ ” ٓاخ“يا ’ ’ ٓاه “کھے تو سجده سھو بجا النا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٢۴٨اگر کوئی شخص ايک ايسی چيز جو اس نے غلط پﮍھی ھو دوباره صحيح طريقے
سے پﮍھے تو اس کے غلط پﮍھنے پر سجده سھو واجب نھيں ھے۔
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١٣۴
مسئلہ  ١٢۴٩اگر کوئی شخص نمازميں غلطی سے کچه دير باتيں کرتا رھے اور عموماًاسے ايک
مرتبہ بات کرنا سمجھا جاتا ھو تو اس کے لئے نمازکے سالم کے بعد دو سجده سھو کافی ھيں۔
مسئلہ  ١٢۵٠اگر کوئی شخص غلطی سے تسبيحات اربعہ نہ پﮍھے تو احتياط واجب يہ ھے کہ نماز
کے بعد دو سجده سھو بجا الئے۔
َ
َ
َ
َلی
مسئلہ  ١٢۵١جھاں نماز کا سالم نھيں کھنا چاہئے اگر کوئی شخص غلطی سے ”ال ﱠسال ُم َعل ْينَا َو ع ٰ
ﷲِ الصﱠالِ ِح ْينَ “ يا ”اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْي ُک ْم َو َرحْ َمةُ ٰ ّ
ِعبَا ِد ٰ ّ
ﷲُ َو بَ َر َکاتُہ“ کہہ _______دے تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری
ھے کہ دو سجده سھو بجا الئے ،بلکہ اگر غلطی سے ان دو سالموں کی کچه مقدار پﮍه لے تب بھی يھی
ٰ
ﷲ َو بَ َر َکاتُہ“ کہہ دے تو احتياط مستحب کی
حکم ھے۔البتہ اگر غلطی سے ”اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْي َ
ک اَيﱡھَا النﱠبِ ﱡی َو َرحْ َمةُ ّ ِ
بنا پر دو سجده سھو بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢۵٢جھاں سالم نھيں پﮍھنا چاہئے وھاں اگرکوئی شخص غلطی سے تينوں سالم پﮍه لے تو
اس کے لئے دو سجده سھو کافی ھيں۔
مسئلہ  ١٢۵٣جو شخص ايک سجده يا تشھد بھول جائے او ر بعد والی رکعت کے رکوع ميں جانے
سے پھلے اسے ياد ٓائے تو ضروری ھے کہ پلٹ کر بجا الئے اور نماز کے بعد احتياط مستحب کی بنا پر
بے جا قيام کے لئے دو سجده سھو بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢۵۴جس شخص کو رکوع ميں يا اس کے بعد ياد ٓائے کہ وه اس سے پھلے والی رکعت ميں
ايک سجده بھول گيا ھے تو ضروری ھے کہ نماز کے سالم کے بعد سجدے کی قضا کرے اور احتياط
واجب کی بنا پر دو سجده سھو بھی بجا الئے اور اگر رکوع ميں يا اس کے بعد ياد ٓائے کہ اس سے پھلی
رکعت ميں تشھد بھول گيا ھے تو احتياط مستحب کی بنا پر تشھد کی قضا کرے اور ضروری ھے کہ دو
سجده سھو بھی بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢۵۵جو شخص نمازکے سالم کے بعد جان بوجه کر سجده سھو نہ کرے تو وه گنھگا ر
ھے اور جس قدر جلدی ھو اسے ادا کرنا واجب ھے اور اگر اس نے بھول کر سجده سھو نھيں کيا تو جس
وقت بھی اسے ياد ٓائے ضروری ھے کہ فوراً سجده کرے اور اس کے لئے نمازکا دوباره پﮍھنا ضروری
نھيں۔
مسئلہ  ١٢۵۶اگر کوئی شخص شک کرے کہ اس پر سجده سھو واجب ھو ا ھے يا نھيں تو اس کا
بجا النا اس پر ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١٢۵٧اگر کوئی شخص شک کرے کہ مثالًاس پر دو سجده سھو واجب ھوئے ھيں ياچار تو
اگر وه دو سجدے کر لے تو کافی ھے۔
مسئلہ  ١٢۵٨جس شخص کو علم ھو کہ دو سجده سھوميں سے ايک سجده بجا نھيں اليا اور اس کی
بر محل ادائيگی بھی ممکن نہ ھو تو ضروری ھے کہ دوباره دو سجده سھو بجا الئے اور اگر اسے علم ھو
کہ اس نے سھواًتين سجدے کئے ھيں تو احتياط واجب يہ ھے کہ دوباره دو سجده سھو کرے۔
سجده سھو کا طريقہ
ً
مسئلہ  ١٢۵٩سجده سھو کا طريقہ يہ ھے کہ نمازکے سالم کے بعد انسان فورا سجده سھو کی نيت
کرے اور پيشانی کسی ايسی چيز پر رکه دے جس پر سجده کرنا صحيح ھو اور احتياط واجب يہ ھے کہ
ٰ
ٰ
ک
ﷲ َو ِبا ّ ِ ال ﱠسالَ ُم َعلَ ْي َ
پيشانی کے عالوه دوسرے اعضاء کو بھی زمين پر رکھے اور يہ ذکر پﮍھے ” ِبس ِْم ّ ِ
ٰ
ﷲ َوبَ َر َکاتُہ“اس کے بعد ضروری ھے کہ بيٹه جائے اور دوباره سجده ميں جا کر مذکوره
اَيﱡھَاالنﱠبِ ﱡی َو َرحْ َمةُ ّ ِ
باال ذکر پﮍھے اور بيٹه جائے اور تشھد پﮍھنے کے بعد سالم پھيرے اور احتياط واجب يہ ھے کہ تشھد عام
طريقے کے مطابق بجا الئے اور سالم ميں ”اَل ﱠسالَ ُم َعلَ ْي ُک ْم“کھے۔
بھولے ھوئے سجدے اور تشھد کی قضا
مسئلہ  ١٢۶٠بھولے ھوئے سجدے اور تشھد کی قضا کے وقت ،جسے نمازکے بعد انجام ديا جاتا
ھے اور اسی طرح بھولے ھوئے تشھد کے لئے دو سجده سھو انجام ديتے وقت نماز کے تما م شرائط مثالً
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بدن اور لباس کا پاک ھونے اور روبہ قبلہ ھونے کا خيال رکھنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٢۶١اگر انسان چند سجدے کرنا بھول جائے مثالًايک سجده پھلی اور ايک سجده دوسری
رکعت ميں بھول جائے تو ضروری ھے کہ نمازکے بعد ان دونوں سجدوں کی قضا بجا الئے اور احتياط
١٣۵
واجب يہ ھے کہ ان دونوں کی قضا کے بعد ھر ايک کے لئے دو سجده سھو بھی بجا الئے اور انسان کے
لئے يہ معين کرنا ضروری نھيں ھے کہ وه کون سے سجدے کی قضا کر رھا ھے يا کون سے سجدے کے
لئے سجده سھو کر رھا ھے۔
مسئلہ  ١٢۶٢اگر کوئی شخص ايک سجده اور تشھد بھول جائے تو سجدے کی قضا واجب ھے اور
احتياط مستحب کی بنا پر تشھد کی قضا کرے اور احتياط واجب يہ ھے کہ سجدے کی قضا تشھد کی قضا
سے پھلے بجا الئے اور ضروری ھے کہ بھولے ھوئے تشھد کے لئے دو سجده سھو بجا الئے اور اسی
طرح احتياط واجب کی بنا پر بھولے ھوئے سجدے کے لئے بھی دو سجده سھو کرے۔
مسئلہ  ١٢۶٣اگر انسان دو رکعتوں سے دو سجدے بھول جائے تو قضا کرتے وقت انھيں ترتيب
سے بجا النا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٢۶۴اگر انسان نماز کے سالم اور سجدے کی قضا کے درميان کوئی ايسا کام کرے جس
کے عمداًيا سھواً کرنے سے نمازباطل ھو جاتی ھے مثالً قبلے کی طرف پيٹه کر لے تو احتياط واجب يہ
ھے کہ سجدے کی قضا کے بعد دوباره نماز پﮍھے ،يھی حکم وھاں پر بھی ھے جب تشھد کی قضا کے
طور پر دو سجده سھو انجام دے۔
مسئلہ  ١٢۶۵اگر کسی شخص کو نمازکے سالم کے بعد ياد ٓائے کہ وه ٓاخری رکعت کا ايک سجده يا
تشھد بھول گيا ھے اور اس نے کوئی ايسا کام نہ کيا ھو جسے عمداًيا سھواً کرنے سے نمازباطل ھو جاتی
ھے مثالً قبلے کی طرف پشت کرنا،تو ضروری ھے کہ پلٹ کر نمازکو تمام کرے اور احتياط واجب کی بنا
پر بے جا سالم کے لئے دو سجده سھو بجا الئے۔ اسی طرح اگر وه ايک سجده بھول گياھواورسالم سے
پھلے تشھد بھی پﮍھا ھو تو بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١٢۶۶اگر ايک شخص نمازکے سالم اور سجدے کی قضا کے درميان کوئی ايسا کام کرے
جس کے لئے سجده سھو واجب ھو جاتا ھے مثالًبھولے سے کالم کرنا،تو ضروری ھے کہ سجدے کی
قضا کرے اور احتياط واجب کی بنا پر دو سجده سھو کالم کرنے کی وجہ سے اور دو سجدے بھولے
ھوئے سجدے کے لئے بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢۶٧اگر کسی شخص کو يہ نہ معلوم ھو کہ وه نمازميں ايک سجده بھوال ھے يا دوسری
رکعت کا تشھد تو ضروری ھے کہ سجدے کی قضا کرے اور دو سجده سھو بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢۶٨اگر کسی شخص کو شک ھو کہ سجده يا تشھد بھوال ھے يا نھيں تو اس کے لئے ان
کی قضا کرنا يا سجده سھو بجا النا واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٢۶٩جو شخص يہ تو جانتا ھو کہ سجده يا تشھد بھول گيا ھے ليکن شک کرے کہ بعد والی
رکعت کے رکوع سے پھلے اسے ياد ٓايا تھا اور وه اسے بجا اليا تھا يا اس کو ياد نھيں ٓايا تھا تو سجده
بھولنے کی صورت ميں ضرور ی ھے کہ اس کی قضا کرے اور احتياط واجب کی بنا پر دو سجده سھو
بجا الئے اور تشھد کو بھولنے کی صورت ميں ضروری ھے کہ دو سجده سھو بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢٧٠جس شخص پر سجدے کی قضا ضروری ھو اگر کسی دوسرے کام کی وجہ سے اس
پر سجده سھو بھی واجب ھو جائے تو احتياط واجب کی بنا پرضروری ھے کہ نمازکے بعد پھلے سجدے
کی قضاکرے اور بعد ميں سجده سھو بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢٧١اگر کسی شخص کو شک ھو کہ نمازپﮍھنے کے بعد بھولے ھوئے سجدے کی قضا
بجا اليا ھے يا نھيں ،چنانچہ اگر ا سے نماز کا وقت گزر جانے کے بعدشک ھو اھو تو احتياط واجب کی بنا
پر سجدے کی قضا بجا الئے اور اگر شک نماز کے وقت کے دوران ھوا ھو تو ضروری ھے کہ اسے بجا
الئے۔
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نماز کے اجزاء يا شرائط کو کم يا زياده کرنا
مسئلہ  ١٢٧٢جب بھی نماز کے واجبات ميں سے کوئی چيز جان بوجه کر کم يا زياده کی جائے تو
خواه ايک حرف ھی کيو ں نہ ھو نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١٢٧٣اگر کوئی شخص کو تاھی کی بنا پر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز ميں کوئی چيز
کم يا زياده کر دے تو اس کی نماز باطل ھے ليکن جاھل قاصر اور بھولے سے نماز کے غير رکنی واجبات
کو کم يا زياده کرنے والے کی نماز صحيح ھے اور واجب رکنی کا حکم مسئلہ نمبر” “ ٩۵١ميں بيان کيا جا
چکا ھے۔
١٣۶
اور اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے صبح ،مغرب يا عشا کی نماز ميں الحمد اور
سوره ٓاھستہ پﮍھے يا نمازظھر اور عصر ميں الحمد اور سوره بلند ٓاواز سے پﮍھے يا سفر ميں ظھر،عصر
اور عشا کی نماز دو رکعت کے بجائے چار رکعت پﮍھے تو خواه اس کا مسئلہ نہ جاننا کو تا ھی کی وجہ
سے ھو پھر اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٢٧۴جس شخص کو نماز کے دوران يا نماز کے بعد معلوم ھو کہ اس کا وضو يا غسل
باطل تھا يا وه وضو يا غسل کئے بغير نماز پﮍھنے لگا تھا تو اس کی نمازباطل ھے اور ضروری ھے کہ
دوباره وضو يا غسل کر کے نمازپﮍھے اور اگر نماز کا وقت گزر گيا ھو تو ضروری ھے کہ قضا کرے۔
مسئلہ  ١٢٧۵اگر کسی شخص کو رکوع ميں پھنچنے کے بعد ياد ٓائے کہ وه پچھلی رکعت کے
دونوں سجدے بھول گيا ھے تو اس کی نماز باطل ھے اور اگر يہ بات اسے رکوع ميں پھنچنے سے پھلے
ياد ٓائے تو ضروری ھے کہ واپس پلٹ کر دو سجدے بجا الئے اور پھر کھﮍا ھو جائے اور الحمد وسوره يا
تسبيحات اربعہ پﮍھے اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد قرائت يا تسبيحات ميں سے جو بھی اضافی انجام
دی ھو اس کے لئے احتياط واجب کی بنا پر پر دو سجده سھو بجا الئے اور احتياط مستحب کی بنا پر بے
جا قيام کے لئے بھی دو سجده سھو انجا م د ے۔
مسئلہ  ١٢٧۶اگر کسی شخص کو ”السالم علينا …“يا ”السالم عليکم …“کھنے سے پھلے ياد
ٓاجائے کہ وه ٓاخری رکعت کے دو سجدے بجا نھيں اليا ھے تو ضروری ھے کہ دو سجدے بجا الئے،
دوباره تشھد پﮍه کر سالم پھيرے اور احتياط واجب کی بنا پر بے جا تشھد کے لئے دو سجده سھو بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢٧٧اگر کسی شخص کو نمازکے سالم سے پھلے ياد ٓائے کہ اس نے نمازکے ٓاخری
حصے کی ايک يا ايک سے زياده رکعتيں نھيں پﮍھيں تو ضروری ھے کہ جتنا حصہ بھول گيا ھو اسے بجا
الئے۔
مسئلہ  ١٢٧٨اگر کسی شخص کو نمازکے سالم کے بعدياد ٓائے کہ اس نے نمازکے ٓاخری حصے
کی ايک يا ايک سے زياده رکعتيں نھيں پﮍھيناور اس سے ايسا کام بھی سر زد ھو چکا ھو کہ اگر وه
نمازميں عمداًياسھواًسر زد ھو جائے تو نمازباطل ھو جاتی ھے مثالًاس نے قبلے کی طرف پيٹه کر لی ھو،
تو اس کی نمازباطل ھے اور اگر اس نے کوئی ايسا کام نہ کيا ھو جس کا عمدا يا سھوا کرنا نماز کو باطل
کرتا ھو تو ضروری ھے کہ جتنا حصہ پﮍھنا بھول گيا ھو اسے فوراًبجا الئے اور زائد سالم کے لئے
احتياط واجب کی بنا پر دو سجده سھو بجا الئے اور اسی طرح دو سجده سھواگر اضافی تشھد انجام ديا
ھوبجا الئے۔
مسئلہ  ١٢٧٩جب کوئی شخص نماز کے سالم کے بعد ايک ايسا کام انجام دے جو اگر نماز کے
دوران عمداًيا سھواًکيا جائے تو نماز باطل ھو جاتی ھو مثالًقبلے کی طرف پشت کر لے،اور بعد ميں اسے
ياد ٓائے کہ وه ٓاخری رکعت کے دو سجدے بجا نھيں اليا تو اس کی نمازباطل ھے۔ھاں،اگر نمازباطل کرنے
واال کوئی کام کرنے سے پھلے اسے يہ بات ياد ٓائے تو ضروری ھے کہ ان بھولے ھوئے دونوں سجدوں کو
انجام دے اور دوباره تشھد اور سالم پﮍھے اور بے جا سال م کے لئے احتياط واجب کی بنا پر دو سجده سھو کرے او ر اسی
طرح دو سجده سھوبے جا تشھد کے لئے بھی بجا الئے ،اگر اضافی تشھد انجام ديا ھو۔
مسئلہ  ١٢٨٠اگر کسی شخص کو معلوم ھو کہ اس نے پوری نماز وقت سے پھلے پﮍه لی ھے تو
ضروری ھے کہ وه دوباره نماز پﮍھے اور اگر وقت گزر گيا ھو تو اس کی قضا کرے اور اگر نمازکا کچه
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حصہ وقت سے پھلے پﮍھا ھو تو اس کا حکم مسئلہ نمبر ” “ ٧۵١ميں بيان ھو چکا ھے۔
اور اگر يہ معلوم ھو کہ نمازرو بہ قبلہ ھو کر نھيں پﮍھی تو دائيں اور بائيں سمت کی حدود کے
اندر قبلے سے ہٹنے کی صورت ميں اس کی نمازصحيح ھے اور اس صورت کے عالوه اگر وقت گزرنے
سے پھلے يہ بات معلوم ھو جائے تو نماز دوباره پﮍھنا ضروری ھے اور اگر وقت گزر گيا ھو تو اس کی
قضا ضروری نھيں ،ليکن اگر قبلے کی طرف پيٹه کر کے نمازپﮍھی ھے تو احتياط واجب کی بنا پر اس کی
قضا کرنا ضروری ھے۔
اور مذکوره باال تمام صورتوں ميں اگر مسئلہ شرعی نہ جاننے کی وجہ سے اس نے نمازقبلے کے
عالوه کسی اور سمت ميں پﮍھی ھو تو اس کی نمازباطل ھے۔

توضيح المسائل

مسافر کی نماز
ضروری ھے کہ مسافر ظھر،عصر اور عشا کی نماز يں ٓاٹه شرائط کے ساته قصر بجا الئے
يعنی دو رکعت پﮍھے:
١٣٧
پھلی شرط
ٓ
فرسخ شرعی تقريبا ً ساڑھے پانچ کلو ميٹر سے
اور
ھو
نہ
کم
سے
شرعی
سخ
فر
ٹه
ا
سفر
اس کا
ِ
قدرے کم ھو تا ھے۔
ٓ
ٓ
مسئلہ  ١٢٨١جس شخص کے جانے او رانے کا مجموعی فاصلہ مال کر اٹه فرسخ ھو تو اگراس کا
صرف جانا اور اسی طرح صرف واپس ٓانا چار فرسخ سے کم نہ ھو تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
لہذاگر کسی شخص کے جانے کی مسافت مثال کے طور پر تين فرسخ اور واپس ٓانے کی مسافت پانچ فرسخ
ھو يا اس کے برعکس ھو تو ضروری ھے کہ نمازپوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٨٢اگر کسی شخص کا جانا چار فرسخ اور واپس ٓانا بھی چار فرسخ ھو تو اگر چہ جس
دن ھو گيا ھو اسی دن يا اسی رات واپس نہ لوٹے ،ضروری ھے کہ نمازقصر پﮍھے اور روزه نہ رکھے۔
البتہ احتياط مستحب يہ ھے کہ پوری نمازبھی پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٨٣اگر ايک مختصر سفر ٓاٹه فرسخ سے تھوڑا کم ھو يا انسان کو علم نہ ھو کہ اس کا سفر
ٓاٹه فرسخ ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ نماز پوری پﮍھے اور اگر شک کرے کہ اس کا سفر ٓاٹه فرسخ
ھے يا نھيں تو اس کے لئے تحقيق کرنا ضروری نھيں اور ضروری ھے کہ پوری نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٨۴اگر ايک عادل يا ايسا قابل اعتماد شخص جس کی کھی ھوئی بات کے بر خالف بات کا
گمان نہ ھو ،کسی کو بتائے کہ اس کا سفر ٓاٹه فرسخ ھے تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٨۵وه شخص جسے يقين ھو کہ اس کا سفر ٓاٹه فرسخ ھے اگر نماز قصر کر کے پﮍھے
اور بعد ميں اسے معلوم ھو کہ ٓاٹه فرسخ نھيں تھا تو ضروری ھے کہ پور ی نمازپﮍھے اور وقت گزرنے
کی صورت ميں اس کی قضا بجا الئے۔
مسئلہ  ١٢٨۶اگر کسی شخص کو يقين ھو کہ جس جگہ وه جانا چاہتا ھے ،وھاں کا سفر ٓاٹه فر سخ
نھيں يا شک ھو کہ ٓاٹه فرسخ ھے يا نھيں اور راستے ميں معلوم ھو جائے کہ اس کا سفر ٓاٹه فرسخ تھا تو
اگر چہ تھوڑا سا سفر بھی باقی ھو ضروری ھے کہ نمازقصر کر کے پﮍھے اوراگر پوری نمازپﮍه چکا
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ھو تو ضروری ھے کہ دوباره قصر پﮍھے ،ليکن وقت گزرنے کی صورت ميں قضا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١٢٨٧اگر دو جگھوں کا درميانی فاصلہ چار فرسخ سے کم ھو اور کوئی شخص چند مرتبہ
ان کے درميان ٓائے جائے تو خواه ان تما م مسافتوں کا فاصلہ مال کر ٓاٹه فرسخ ھو بھی جائے ،پھر بھی
ضروری ھے کہ نمازپوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٨٨اگر کسی جگہ جانے کے دورراستے ھوں جن ميں سے ايک راستہ ٓاٹه فرسخ سے کم
ھو اور دوسر ٓاٹه فرسخ يا اس سے زياده ھو تو اگر انسان اس راستے سے جائے جو ٓاٹه فرسخ ھے تو
ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے اور اگر اس راستے سے جائے جو ٓاٹه فرسخ نھيں ھے تو ضروری ھے
کہ پوری نماز پﮍھے۔
ٓ
مسئلہ  ١٢٨٩اگر کسی شھر کے گرد ديوار ھے تو اٹه فرسخ کی ابتد اسی ديوار سے ھوگی اور
ديوار نہ ھونے کی صورت ميں ٓاٹه فرسخ کی ابتدا شھر کے ٓاخری گھروں سے ھو گی۔
دوسری شرط
مسافر اپنے سفر کی ابتدا سے ھی ٓاٹه فرسخ طے کرنے کا اراده رکھتا ھو۔ ل ٰہذا اگر وه اس جگہ
تک کا سفر کرے جو ٓاٹه فرسخ سے کم ھو اور وھاں پھنچنے کے بعد کسی ايسی جگہ جانے کا اراده کرے
جس کا فاصلہ طے کرده فاصلے سے مال کر ٓاٹه فرسخ ھو جاتا ھو تو چونکہ وه شروع سے ٓاٹه فرسخ طے
کرنے کا اراده نھيں رکھتا تھا اس لئے ضروری ھے کہ پوری نماز پﮍھے،ليکن اگر وه وھاں سے ٓاٹه فرسخ
ٓاگے جانے کا اراده کرے يا چار فرسخ ٓاگے کسی ايسی جگہ جانا چاہتا ھو جھاں اس کا سفر ٹوٹ نہ رھا ھو
مثالً وھانپر اس کا اراده دس دن ٹھھرنے کا نہ ھو اور پھر چار فرسخ طے کر کے اپنے وطن يا کسی ايسی
جگہ واپس ٓانا چاہتا ھو جھاں اس کا اراده دس دن ٹھھرنے کا ھو تو ضروری ھے کہ نمازقصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٩٠جو شخص نہ جانتا ھو کہ اسے کتنے فرسخ سفر طے کرنا پﮍے گا مثالًکسی گم شده
چيز کو ڈھونڈنے کے لئے سفر کر رھا ھو اور نہ جانتا ھو کہ اسے پالينے کے لئے کھاں تک جانا پﮍے گا
تو ضروری ھے کہ پوری نماز پﮍھے،ليکن اگر واپسی ميں اس کے وطن يا اس جگہ تک کا فاصلہ جھاں
وه دس دن قيام کرنا چاہتا ھو ٓاٹه فرسخ يا اس سے زياده ھوتا ھو تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔نيز
اگر وه سفر کے دوران اراده کرے کہ چار فرسخ دور اس جگہ جائے گا جھاں اس کا سفر ٹوٹ نہ رھا
١٣٨
ھو،مثالً اس کا وھاں دس دن ٹھھرنے کا اراده نہ ھو،اور چار فرسخ واپس ٓاتے ھوئے طے کرے گا تو
ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
ٓ
مسئلہ  ١٢٩١ضروری ھے کہ مسافر اس صورت ميں نماز قصر پﮍھے جب اس کا اٹه فرسخ کا
فاصلہ طے کرنے کا پختہ اراده ھو ل ٰہذا اگر کوئی شخص شھر سے با ھر جا رھا ھو اور مثال کے طور پر
اس کا اراده يہ ھو کہ اگر کوئی ساتھی مل گيا تو ٓاٹه فرسخ تک جاؤں گا اور اسے اطمينان ھو کہ ساتھی مل
جائے گا تو ضروری ھے کہ نماز قصرپﮍھے اور اگر اطمينان نہ ھو تو ضروری ھے کہ پوری نماز
پﮍھے۔
ٓ
مسئلہ  ١٢٩٢جو شخص اٹه فرسخ سفر کرنے کا اراده رکھتا ھو اگرچہ وه ھر روز تھوڑا فاصلہ
طے کرے تو حد تر خص تک پھنچ جانے کی صورت ميں ،جس کے معنی ٓاٹھويں شرط ميں بيان کئے
جائيں گے،ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے ليکن اگر ھر روز اتنا فاصلہ طے کرے کہ عرفاًلوگ اسے
مسافرنہ کھيں جيسے دس يا بيس ميٹر تو ضروری ھے کہ وه اپنی نماز پوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٩٣جو شخص سفر ميں کسی دوسرے کے اختيار ميں ھو مثالًنوکر جو اپنے مالک کے
ساته سفر کر رھا ھو اگر اسے علم ھو کہ اس کا سفر ٓاٹه فرسخ ھے تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے
اور اگر اسے علم نہ ھو تو پوری پﮍھے اور اس بارے ميں پوچھنا ضروری نھيں اور اگر پوچه لے تو
مالک کے لئے جواب دينا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٢٩۴جو شخص سفر مينکسی دوسر ے کے اختيار ميں ھو اگر وه جانتا ھو يا گمان رکھتا
ھو يا حتی ترديد رکھتا ھو کہ چار فرسخ تک پھنچنے سے پھلے ھی اس سے جدا ھو جائے گا تو ضروری
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ھے کہ پوری نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٩۵جو شخص سفر ميں کسی دوسرے کے اختيار ميں ھو اگر چار فرسخ تک پھنچنے
سے پھلے اس سے جدا نہ ھونے کا اطمينان نہ رکھتا ھو تو ضروری ھے کہ پوری نماز پﮍھے اگر چہ اس
کا مطمئن نہ ھونااس احتمال کی وجہ سے ھو کہ سفر ميں کوئی رکاوٹ پيش ٓاجائے گی،ليکن اگر اسے
اطمينان ھو کہ وه اس سے جدا نھيں ھو گا تو غير متوقعہ رکاوٹوں کے احتمال سے کوئی فرق نھيں پﮍتا
اور اس کے لئے ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
تيسری شرط
راستے ميں مسافر اپنا اراده توڑ نہ دے ل ٰہذا اگر وه چار فرسخ تک پھنچنے سے پھلے اپنا اراده
بدل دے يا ترديد کی کيفيت ميں ٓاجائے تو ضروری ھے کہ نماز پوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٩۶اگر چار فرسخ تک پھنچنے کے بعد کوئی شخص اپنا سفر ترک کر دے تو اگر وه اس
جگہ رھنے کا يا دس دن گزار کر پلٹنے کا پختہ اراده کر لے يا رھنے اور واپس جانے کے بارے ميں
کوئی فيصلہ نہ کر پا رھا ھو تو ضروری ھے کہ پوری نمازپﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٩٧اگر چار فرسخ پھنچنے کے بعد کوئی شخص اپنا سفر ترک کر دے اور واپس جانے کا
پختہ اراده کر لے تو اگر اس دوران سفر کو توڑنے والی کوئی چيز مثالًدس دن رھنے کا اراده،اس کے لئے
پيش نہ ٓائی ھو تو ا س شر ط کے ساته کہ واپسی کا فاصلہ بھی چار فرسخ سے کم نہ ھو،ضروری ھے کہ
نماز قصر پﮍھے۔
ٓ
مسئلہ  ١٢٩٨اگر کوئی شخص کسی ايسی جگہ جانے کے لئے جو اٹه فرسخ دور ھو سفر شروع کر
دے اور کچه راستہ طے کرنے کے بعد کسی اور جگہ جانا چاھے تو اگر جس جگہ سے اس نے سفر
شروع کيا تھا وھاں سے اس جگہ تک جھاں وه اب جانا چاہتا ھے ٓاٹه فرسخ ھوتے ھوں تو ضروری ھے کہ
نماز قصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٢٩٩اگر کوئی شخص کسی ايسی جگہ جانا چاہتا ھو جو ٓاٹه فرسخ دور ھو اور چار فرسخ
طے کرنے کے بعد متردد ھو جائے کہ باقی سفر طے کرے يا کسی جگہ پر دس روز رھے بغير اپنے
عالقے ميں واپس ٓاجائے ،تو ضروری ھے کہ نمازقصر پﮍھے ،خواه تر ّدد کے وقت اس نے کچه فاصلہ
طے کيا ھو يا نھيناور خواه بعدميں ٓاگے جائے يا پلٹ جانے کا فيصلہ کرلے۔
ٓ
مسئلہ  ١٣٠٠اگر کوئی شخص چار فرسخ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد متردد ھوجائے کہ اٹه فرسخ
کے سفر کا باقی مانده حصہ طے کرے يا واپس اپنے عالقے ميں چال جائے ليکن اسے اس بات کا احتما ل
ھو کہ جس مقام پر وه مترددھوا ھے يا کسی اور جگہ دس روز رھے گا تو اگرچہ وه يہ فيصلہ بھی کر لے
کہ دس روز رھے بغير بقيہ راستہ طے کروں گا ،پھر بھی ضروری ھے کہ نماز پوری پﮍھے۔
١٣٩
ٓ
اور اگر ترديد کے بعد اس کا فيصلہ يہ ھو کہ اب نئے سرے سے اٹه فرسخ سفر کرے گا يا
چارچار فرسخ ٓانا جانا کرے گا تو سفر شروع کرنے کے بعد اس کی نماز قصر ھے۔
مسئلہ  ١٣٠١اگر کوئی شخص چار فرسخ تک پھنچنے سے پھلے متردد ھو جائے کہ بقيہ راستہ
طے کرے يا نھيں اور بعد ميں بقيہ راستہ طے کرنے کا فيصلہ کر لے تو اگر اس کا باقی مانده سفر ٓاٹه
فرسخ ھو يا جانااور ٓانا چار چار فرسخ ھوں تو )دوباره( سفر شروع کرنے کے بعد ضروری ھے کہ اپنی
نمازيں قصر پﮍھے۔
چوتھی شرط
ٓاٹه فرسخ مکمل کرنے سے پھلے مسافر اپنے وطن سے گزرنے کا اراده نہ رکھتا ھويا کسی جگہ
دس يا زياده دن اس کا ٹھھرنے کا اراده نہ ھو ،ل ٰہذا وه شخص جو چاہتا ھو کہ ٓاٹه فرسخ تک پھنچے سے
پھلے اپنے وطن سے گزرے يا دس روز کسی جگہ پر ٹھھرے ،ضروری ھے کہ نماز پوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٠٢جس شخص کو يہ علم نہ ھو کہ ٓاٹه فرسخ تک پھنچنے سے پھلے اپنے وطن سے
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گزرے گا يا نھيں يا دس روز کسی جگہ ٹھھرنے کا قصد کرے گا يا نھيں تو ضروری ھے کہ نمازپوری
پﮍھے۔
ٓ
مسئلہ  ١٣٠٣جو شخص اٹه فرسخ تک پھنچنے سے پھلے اپنے وطن سے گزرنا چاہتا ھو يا کسی
جگہ دس دن ٹھھرنا چاہتا ھو نيز وه شخص جو وطن سے گزرنے يا کسی جگہ دس دن ٹھھرنے کے بارے
ميں متردد ھو اگر وه کسی جگہ دس دن ٹھھرنے يا اپنے وطن سے گزرنے کا اراده ترک بھی کردے تب
بھی ضروری ھے کہ نمازپوری پﮍھے۔ ھاں ،اگر باقی مانده سفر ٓاٹه فرسخ ھو يا چار فرسخ ھو ليکن چار
فرسخ پر سفر توڑے بغير پلٹنا چاہتا ھو اور واپسی بھی چار فرسخ ھو تو ضروری ھے کہ نماز قصر
پﮍھے۔
پانچويں شرط
سفر کسی حرام کام کے لئے نہ ھو ل ٰہذا اگر کسی حرام کام مثالًچوری يا ظالم کی اس کے ظلم ميں
مدد کرنے يا کسی مسلمان کو نقصان پھنچانے کے لئے سفر کرے يا خود اس کا سفر ھی حرام ھو مثالًاس
نے شرعی قسم کھائی ھو کہ سفر پر نھيں جائے گا يا سفر پر جانا ايسے ضرر کا باعث ھو جسے برداشت
کرنا حرام ھو تو ضروری ھے کہ پوری نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٠۴جو سفر انسان پر واجب نہ ھو،اگر ماں باپ کے لئے اذيت کا باعث ھو تو حرام ھے
اور ايسے سفر ميں ضروری ھے کہ نمازپوری پﮍھے اور روزه بھی رکھے۔
مسئلہ  ١٣٠۵جس شخص کا سفر حرام نہ ھو اور وه کسی حرام کام کے لئے بھی سفر نہ کر رھا ھو
اگر چہ وه سفر ميں گناه بھی کرے مثالًغيبت کرے يا شراب پئے تب بھی ضروری ھے کہ نمازقصر
پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٠۶اگر کوئی شخص کسی واجب کام کوترک کرنے کے لئے سفر کرے تو ضروری ھے
کہ نمازپوری پﮍھے ل ٰہذا مقروض شخص اگر اپنا قرضہ لوٹا سکتا ھو اور قرض خواه بھی اس سے اپنے
قرض کا مطالبہ کر رھا ھو ،چنانچہ سفر ميں وه اپنا قرضہ نہ لوٹا سکتا ھو اور قرض سے فرار اختيار
کرنے کے لئے سفر کر رھا ھو تو ضروری ھے کہ پوری نمازپﮍھے ،ليکن اگر واجب کام کو چھوڑنے
کے لئے سفر نہ کرے اگر چہ وه سفر کے دوران واجب کام کو چھوڑدے تب بھی ضروری ھے کہ
نمازقصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٠٧اگر کسی شخص کا سفر حرام نہ ھو ليکن وه جس زمين پر سفر کر رھاھووه غصبی
ھو يا سواری کا جانور يا کوئی دوسری چيز جس پر سفر کر رھا ھو،غصبی ھو تو احتياط واجب کی بنا پر
ضروری ھے کہ نماز قصر بھی پﮍھے اور پوری بھی پﮍھے البتہ اگر وه سواری کو لوٹانے سے بچنے کی
خاطراس سواری پر سفر کر رھا ھو تو ضروری ھے کہ نمازپوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٠٨جو شخص کسی ظالم کے ساته سفر کر رھا ھو اگر وه مجبور نہ ھو اور اس کا سفر
ظالم کے ظلم ميں مدد کا سبب ھو يا اس ظالم کی شان وشوکت يا اس کے حکم ميں قوت کا سبب ھو تو
ضروری ھے کہ نمازپوری پﮍھے ليکن اگر مجبور ھو يا مثال کے طور پر کسی مظلوم کو نجات دينے کے
لئے اس ظالم کے ساته سفر کرے تو اس کی نمازقصر ھے۔
١۴٠
مسئلہ  ١٣٠٩اگر کوئی شخص سير وتفريح يا گھومنے پھرنے کے لئے سفر کرے تو اس کا سفر
حرام نھيں ھے اور ضروری ھے کہ نمازقصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣١٠اگر کوئی شخص لھو اور خوش گذرانی کے لئے شکار پر جائے تو اس کا سفر جاتے
وقت حرام ھے اور اسے پوری نماز پﮍھنا چاہئے۔ھاں،پلٹتے وقت اگراس کا سفر ٓاٹه فرسخ ھو اور عياشی
والے شکار کے لئے نہ ھو تو اس کی نمازقصر ھے۔
اور اگر روزی کمانے کے لئے شکار پر جائے تو اس کی نمازقصر ھے۔ اسی طرح اگر تجارت
کی غرض سے شکار پر جائے تب بھی يھی حکم ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ قصر بھی پﮍھے اور
پور ی بھی،اسی طرح روزه بھی رکھے اور اس کی قضا بھی کرے۔
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مسئلہ  ١٣١١جس شخص نے گناه کے لئے سفر کيا ھو اگر اس کی واپسی کا سفر ٓاٹه فرسخ ھو تو
ضروری ھے کہ نمازقصر پﮍھے۔ ھاں،احتيا ط مستحب يہ ھے کہ اگر اس نے توبہ نہ کی ھو تو نمازقصر
بھی پﮍھے اور پوری بھی پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣١٢جس شخص کا سفر گناه کا سفر ھو اگر وه سفر کے دوران گناه کرنے کا اراده ترک
کر دے ،چنانچہ اگر باقی مانده سفر ٓاٹه فرسخ ھو يا کسی ايسی جگہ جانا چاہتا ھو جو چار فرسخ کے
فاصلے پر ھو اور اتنا ھی واپس بھی ٓانا چاہتا ھو تو سفر شروع کرنے کے بعد ضروری ھے کہ نمازقصر
پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣١٣جس شخص نے گناه کا سفر نہ کيا ھو اگر وه سفر کے دوران يہ اراده کرے کہ بقيہ
سفر گناه کرنے کی غرض سے طے کروں گا تو سفر شروع کرنے کے بعد سے ضروری ھے کہ اپنی
نماز يں پوری پﮍھے اور وه نمازيں جو قصر پﮍه چکاھے اس صور ت ميں صحيح ھينکہ جب طے شده
مقدار،شرعی سفر شمار ھو تی ھو ورنہ احتياط واجب کی بنا پر وقت ھونے کی صورت ميں ان نماز وں کو
دھرائے اور وقت گزر جانے کی صورت ميں ان کی قضا کرے۔
چھٹی شرط
يہ کہ ان لوگوں ميں سے نہ ھو جو خانہ بدوش ھيں ،جيسے وه صحر انشين جو بيابانوں ميں
گھومتے رہتے ھيں اور جھاں پر بھی اپنے اور اپنے جانوروں کے لئے ٓاب ودانہ ديکھتے ھيں وھيں ڈيره
ڈال ديتے ھيں اور چند روز بعد پھر کسی دوسری جگہ پر چلے جاتے ھيں اور ايسے لوگ کہ جن کا
گھراور لوازمات زندگی ھر وقت ان کے ساته ھوتے ھيں ضروری ھے کہ پوری نماز يں پﮍھيں۔
مسئلہ  ١٣١۴اگر کوئی صحرا نشين اپنے حيوانات کے لئے جائے قيام اور چراگاه تالش کرنے کے
لئے سفر کرے اور خيمہ و لوازمات زندگی اس کے ساته ھوں تو اس کی نماز پوری ھو گی ورنہ اس کی
نمازقصر ھے۔
مسئلہ  ١٣١۵اگر صحرا نشين زيارت،حج،تجارت يا ان جيسے دوسرے کامونکے لئے سفر کرے
تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
ساتويں شرط
سفر کرنا اس کا پيشہ نہ ھو،ل ٰہذا اس بنا پر ساربان،ڈرايئور ،مالح اور انھيں جيسے دوسرے افراد
خواه اپنے گھر کا سامان لے جانے کے لئے سفر کريں،ضروری ھے کہ پوری نماز يں پﮍھيں اور سفر کا
پيشہ ھونے کا دارومدار اس بات پر ھے کہ عرفاًلوگ يہ کھيں کہ اس کا پيشہ سفر ھے مثالً يہ کھيں کہ اس
کا کام ساربانی يا گاڑی چالنا ھے۔
ً
اسی طرح ضروری ھے کہ اس کا پيشہ سفر ميں نہ ھو مثالجس شخص کی رھائش ايک جگہ پر
ھو اور اس کا پيشہ جيسے تجارت،تدريس اور طبابت کسی دوسری جگہ پر ھو اور کيفيت يہ ھو کہ اسے
زياده تر يا ايک دن چھوڑ کر ايک دن مثالً سفر کرنا پﮍتا ھو۔
ً
مسئلہ  ١٣١۶جس شخص کا پيشہ سفر کرنا ھو اگر وه کسی دوسرے کام مثالزيارت ياحج کے لئے
سفر کرے تو ضروری ھے کہ نمازقصر پﮍھے ،ليکن اگر مثال ڈرائيور اپنی گاڑی کرائے پر چالئے اور
ضمنا ً خود بھی زيارت کرے تو ضروری ھے کہ پوری نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣١٧قافلہ ساالر مثالًوه جو حاجيوں کو مکہ پھنچانے کے لئے سفر کرتا ھو،اگر اس کا پيشہ
ھی سفر کرنا ھو تو ضروری ھے کہ نماز پوری پﮍھے ليکن اگر اس کا پيشہ سفر کرنا نہ ھو اور اس کے
١۴١
سفر کی مدت بھی کم ھو مثالًوه ھوائی جھاز سے جائے تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے ليکن اگر اس
کے سفر کی مدت زياده ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ نماز قصر بھی پﮍھے اور پوری بھی پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣١٨جس شخص کا پيشہ ھی قافلہ لے جانا ھو اور مثالًوه دور دراز عالقوں سے حاجيوں
کو مکہ لے جاتا ھو اگر وه پورا سال يا سال کا اکثر حصہ سفر ميں گزارتا ھو تو ضروری ھے کہ نماز
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پوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣١٩جس شخص کا پيشہ سال کے کچه حصے ميں سفر کرنا ھو مثالًايک ڈرائيور جو
صرف گرميوں يا سرديوں کے ايام ميں اپنی گاڑی کرائے پر چالتا ھو تو ضروری ھے کہ اس دوران اگر
وه اپنے کام کے لئے بھی سفر کرے تو نماز پوری پﮍھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ وه اپنی نماز قصر
بھی پﮍھے اور پوری بھی پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٢٠ڈرائيور اور ٹھيلے واال وغير ه جو شھر کے ٓاس پاس دو تين فرسخ کے فاصلے پر اتآ
جاتا ھو اگر وه اتفاقاًسفر شرعی جتنی مسافت طے کر لے تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٢١وه سودا گر جو چوپائے پر سامان الد کر بيچتا ھے جس کا پيشہ سفر ھے اگر وه اپنے
وطن ميں دس دن يا زياده ٹھھرجائے چاھے ابتدا سے دس دن رکنے کا اراده رکھتا ھو يا بغير قصد کے رک
جائے ،دس دن کے بعد جب پھال سفر کرے تو ضروری ھے کہ نماز کو قصر پﮍھے ،ليکن دوسرے لوگ
جن کا پيشہ سفر ھو يا سفر ميں پيشہ ھو تو احتياط واجب کی بنا پر نماز کو پوری اور قصر دونوں طرح
پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٢٢وه سودا گر جو چوپائے پر سامان الد کر بيچتا ھے اگر وه اپنے وطن کے عالوه کسی
جگہ دس دن يا اس سے زياده ٹھھر جائے تو اگر ابتدا سے دس دن رھنے کا اراده رکھتا ھو تو ضروری
ھے کہ دس دن کے بعد جب وه پھلے سفر پر جائے تو نمازقصر پﮍھے ليکن وه دوسرے اشخاص جن کا
پيشہ سفر ھو يا سفر ميں ھو احتياط واجب يہ ھے کہ وه اس سفر ميں پوری نمازبھی پﮍھيں اور قصر بھی
پﮍھيں۔
مسئلہ  ١٣٢٣جس شخص کا پيشہ سفر ھو اگر وه شک کرے کہ اپنے وطن يا کسی دوسری جگہ
پردس روز ٹھھرا ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ وه پوری نمازپﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٢۴جو شخص مختلف شھروں کی سياحت کرتا ھو اور اس نے اپنے لئے کوئی وطن
اختيار نہ کيا ھو اس کے لئے ضروری ھے کہ وه پوری نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٢۵جس شخص کا پيشہ سفر نہ ھو اگر کسی شھر يا گاؤں ميں اس کی کوئی چيز ھو
جسے النے کے لئے وه پے درپے سفر کر رھا ھو تو ضروری ھے کہ نمازقصر پﮍھے ،البتہ اگر اس کا
سفر اس کے وطن ميں قيام سے زياده ھو تو ضروری ھے کہ وه نمازپوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٢۶وه شخص جو اپنا وطن چھوڑکر کوئی دوسرا وطن اپنانا چاہتا ھے اگر اس کا پيشہ
سفر نہ ھو تو ضروری ھے کہ سفر ميں نماز قصر کرے۔
ٓاٹھويں شرط
يہ کہ مسافر حد تر خص تک پھنچ جائے يعنی اپنے شھرسے اتنا دور ھو جائے کہ وھاں کی اذان
نہ سنے اور اگر کوئی شھر والوں کو نہ ديکه رھا ھو تو يقيناوه حد تر خص تک پھنچ چکا ھے ليکن يہ
ضروری ھے کہ ديکھنے ميں کوئی رکاوٹ نہ ھو ليکن اپنے وطن کے عالوه دوسرے مقامات ميں جيسے
ھی وه اپنی اقامتگاه سے نکلے اس کی نمازقصر ھے۔اسی طرح وه جگہ جھاں پر اس نے تيس روز ترديد
کی حالت ميں گزارے ھيں وھاں سے جيسے ھی نکلے اس کی نمازقصر ھو گی۔
مسئلہ  ١٣٢٧وه مسافر جو شھر واپس ٓارھا ھو اگر وه اپنے شھر کی اذان کی ٓاواز سن لے تو
ضروری ھے کہ نمازپوری پﮍھے ليکن وه مسافر جو کسی جگہ پر دس روز ٹھھرنا چاہتا ھے جب تک اس
جگہ نہ پھنچ جائے اس کی نماز قصر ھے۔
مسئلہ  ١٣٢٨جو شھر اتنی بلندی پر واقع ھو کہ دور سے ھی اس کے رھنے والے دکھائی ديں يا
اس قدر نشيب ميں ھو کہ اگر انسان تھوڑا سا دور جائے تو وھاں کے رھنے والوں کو نہ ديکه سکے،
اگروھاں کا رھنے واال سفر کرے تو حد تر خص جس کے معنی ٓاٹھويں شرط ميں بيان ھو چکے ھيں،تک
پھنچنے کا يقين کرنے کے لئے ضروری ھے کہ اتنا دور ھو جائے کہ اگر اس کا شھر ھموار زمين پر ھوتا
١۴٢
ٓ
تو اس کے رھنے والے نظر نہ اتے۔نيز اگر راستہ معمول سے زياده بلند يا نشيبی ھو توحد تر خص تک
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پھنچنے کا يقين حاصل کرنے کے لئے ضروری ھے کہ وه معمول کو مد نظر رکھے۔
مسئلہ  ١٣٢٩اگر جو شخص کسی ايسی جگہ سے سفر کرے جھاں پر کوئی نہ رہتا ھو تو جب وه
ايسی جگہ پھنچ جائے کہ اگر شھر ميں کوئی رہتا تو وھاں سے نظر نہ ٓاتا تو وه يقيناحد تر خص تک پھنچ
گيا ھے اور نماز قصر پﮍھنے ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١٣٣٠جو شخص اتنا دور نکل جائے کہ اب اسے يہ معلوم نہ ھو کہ جو ٓاواز وه سن رھا ھے
وه اذان کی ٓاواز ھے يا کوئی دوسری ٓاواز ھے،ضروری ھے کہ وه نمازقصر پﮍھے ھاں اگر اس کو معلوم
ھو کہ اذان دی جا رھی ھے ليکن وه اذان کے الفاظ سمجه نہ رھا ھو تو ضروری ھے کہ پوری نمازپﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٣١اگر کوئی شخص اتنا دور نکل جائے کہ وه گھروں کی اذان نہ سن سکتا ھو ليکن شھر
کی اذان کو جو معموالًبلند مقام سے دی جاتی ھے سن سکتا ھو تو وه نمازقصر نھيں پﮍه سکتا۔
مسئلہ  ١٣٣٢اگر کوئی شخص ايسے مقام پر پھنچ جائے کہ شھر کی اس اذان کو جو معموالً بلند
مقام سے دی جاتی ھے نہ سن سکتا ھو ليکن اس اذان کو سن سکتا ھو جو بہت اونچے مقام سے دی جا
رھی ھو تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٣٣اگر کسی شخص کا کان يا اذان کی ٓاواز معمول کے مطابق نہ ھوں تو ضروری ھے
کہ اس مقام سے نماز قصر پﮍھے جھاں سے ايک عام انسان کا کان اس ٓاواز کو جو معمول کے مطابق ھو
نہ سن سکے۔
مسئلہ  ١٣٣۴اگر سفر پر جاتے ھوئے شک کرے کہ ٓايا حد تر خص تک پھنچا يا نھيں تو ضروری
ھے کہ نماز پوری پﮍھے اور اگر وطن پلٹنے واال مسافر شک کرے کہ حد تر خص تک پھنچا يا نھيں تو
ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے ،مگر يہ کہ جاتے وقت ھی اس کو اس بات کا علم ھو کہ پلٹتے ھوئے
بھی اس مقام پر يھی شک پيش ٓائے گا تو ايسی صورت ميں ضروری ھے کہ احتياط کرتے ھوئے يا تو ٓاتے
اور جاتے وقت اس مقام سے گزرنے کے بعد نماز پﮍھے تاکہ حد تر خص سے گزرنے کا يقين ھو جائے
اور يا پھر نماز پوری بھی پﮍھے اور قصر بھی،خواه ٓانا اور جانا ايک ھی نماز کے وقت ميں ھو يا پلٹتے
وقت پھلی نمازکا وقت گزر چکا ھو۔
مسئلہ  ١٣٣۵جو مسافر سفر کے دوران اپنے وطن سے گزر رھا ھو،حد تر خص تک پھنچنے کے
بعد ضروری ھے کہ پوری نمازپﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٣۶جو مسافر سفر کے دوران اپنے وطن پھنچ گيا ھو جب تک وه اس جگہ پر ھے نماز
پوری پﮍھے ،ليکن اگر وه اس جگہ سے ٓاٹه فرسخ ٓاگے جانا چاہتا ھو يا چار فرسخ جانا اور چار فرسخ
واپس ٓانا چاہتا ھو تو حد تر خص تک پھنچنے کے بعد ضروری ھے کہ نمازقصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٣٧وه جگہ جسے انسان اپنی سکونت ورھائش کے لئے اختيار کرے وه اس کا وطن ھے،
ليکن اگر وه اسی جگہ پيدا ھوا ھو اور اس کے ماں باپ کا وطن ھو تو رھائش کے لئے اختيار کرنے کی
شرط بھی نھيں بلکہ جب تک وه اس جگہ کوترک کرنے کا اراده نہ رکھتا ھو تو اس کا وطن ھے۔
مسئلہ  ١٣٣٨اگر کوئی شخص کچه عرصے کے لئے ايک ايسی جگہ رھنا چاھے جو اس کا اصلی
وطن نہ ھو اور بعد ميں کھيناور جانے کا اراده ھو تو وه جگہ اس کا وطن شمار نھيں ھوگی۔
مسئلہ  ١٣٣٩وه جگہ جسے انسان نے اپنی زندگی گزارنے کے لئے منتخب کيا ھو اور وھاں کے
مقامی باشندوں کی طرح زندگی گزار رھا ھو مثالًاگر اس کے لئے کوئی سفر پيش ٓائے تو واپسی پر اسی
جگہ پلٹتا ھو تو خواه وه ھميشہ وھاں پر رھنے کا اراده نہ بھی رکھتا ھو ،وه اس کا وطن نھيں ھے ليکن اس
پر وطن کے احکام جاری ھوں گے۔
مسئلہ  ١٣۴٠جو شخص دو مقامات پر زندگی گزارتا ھو مثالًچه مھينے ايک شھر اور چه مھينے
دوسرے شھر ميں ر ہتا ھو تو دونوں مقامات اس کا وطن ھيں۔يھی حکم اس وقت ھے جب وه زياده مقامات
پر اس طرح زندگی گزارتا ھو کہ عرفاًان جگھوں کو اس کی دائمی رھائش گاه کھا جاتا ھو۔
مسئلہ  ١٣۴١جو شخص کسی جگہ پر ايک ايسے مکان کا مالک ھو جھاناس نے مسلسل چه مھينے
رھنے کا قصد کيا ھو اور يہ مدت گزار بھی چکاھو ليکن فی الحال اس کا وھاں رھنے کا اراده نہ ھو تو اس
جگہ پر وطن کے احکام جاری نھيں ھوں گے،اگر چہ احتياط مؤکد يہ ھے کہ جب بھی وھاں جائے
نمازپوری بھی پﮍھے اور قصر بھی۔
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١۴٣
مسئلہ  ١٣۴٢اگر کوئی شخص کسی ايسے مقام پر پھنچے جو پھلے اس کا وطن رھا ھو ليکن اب
اس جگہ کو ترک کر چکا ھو تو اس جگہ پر وطن کے احکام جاری نھيں ھوں گے۔
مسئلہ  ١٣۴٣جس مسافر کا کسی جگہ پر مسلسل دس دن رھنے کا اراده ھو يا وه جانتا ھو کہ غير
اختياری طور پر دس دن تک ايک جگہ رھنا پﮍے گا تو ضروری ھے کہ وھاننماز پوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۴۴اگر کوئی مسافر کسی جگہ دس دن رھنا چاہتا ھو تو ضروری نھيں ھے کہ اس کا
اراده پھلی رات يا گيارھويں رات وھاں رھنے کا ھو بلکہ جونھی وه اراده کر لے پھلے دن کی ابتدا سے جو
کہ احتياط واجب کی بنا پر طلوع فجر صادق کا وقت ھے،دسويں دن کا سورج غروب ھونے تک وھاں
رھے گا ضروری ھے کہ پوری نماز پﮍھے۔ اسی طرح اگر اس کا اراده پھلے دن کی ظھر سے گيارھويں
دن کی ظھر تک وھاں رھنے کا ھو تو اس کے لئے بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١٣۴۵جو مسافر کسی جگہ دس دن رھنا چاہتا ھو ،اس کے لئے پوری نماز پﮍھنا اس
صورت ميں ضروری ھے کہ جب وه سارے دن ايک ھی جگہ رھنا چاہتا ھو،پس اگر وه مثال کے طور پر
چاھے کہ دس دن نجف اور کوفہ يا تھران اور شميران ميں گزارے ،جب کہ لوگوں کی نگاه ميں يہ دو الگ
جگھيں ھوں تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۴۶جو مسافر کسی جگہ دس دن رھنا چاہتا ھو اگر وه ابتدا سے ھی يہ اراده رکھتا ھو کہ
ان دس دنوں ميں اس جگہ کے ٓاس پاس ايسی جگھوں پر جائے گا جو حد تر خص سے چار فرسخ کے اندر
ھو ں تو اگر اس کے ٓانے اور جانے کی مدت عرف کی نظر ميں اس کے وھاں دس دن قيام کے منافی نہ
ھو مثالًايک يا دو گھنٹہ،تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے ليکن اگر اس سے زياده مدت ھو تو پورا ايک
دن يا پوری ايک رات ھونے کی صورت ميں بھی نماز قصر پﮍھے ،ليکن اس سے زياده ھونے کی صورت
ميں احتياط واجب کی بنا پر نماز قصر بھی پﮍھے اور پوری بھی۔
ً
مسئلہ  ١٣۴٧اگر کسی مسافر کا کسی جگہ دس دن رھنے کا پختہ اراده نہ ھو مثالاس کا اراده يہ ھو
کہ اگر اس کا ساتھی ٓاگيا يا رھنے کا اچھا مکان مل گيا تو دس دن وھاں رھے گا ورنہ نھيں تو ضروری
ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۴٨جب کوئی شخص کسی جگہ دس دن رھنے کا مصمم اراده رکھتا ھو اگر اسے اس
بات کا احتمال ھو کہ اس کے وھاں رھنے ميں کوئی رکاوٹ پيدا ھو جائے گی اور اس کا يہ احتمال عقالء
کے نزديک صحيح ھو تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۴٩اگر مسافر کو معلوم ھو کہ مھينہ ختم ھونے ميں دس دن يا اس سے زياده دن باقی ھيں
اور وه مھينے کے ٓاخر تک کسی جگہ رھنے کا اراده کرے تو ضروری ھے کہ نماز پوری پﮍھے بلکہ اگر
اسے يہ علم نہ ھو کہ مھينہ ختم ھونے ميں کتنے دن باقی ھيں اور مھينے کے ٓاخر تک وھاں رھنے کا
اراده کر لے تو اس صورت ميں کہ اسے يہ تو معلوم ھو کہ مھينے کا ٓاخری دن مثالًجمعہ ھے ليکن يہ
معلوم نہ ھو کہ جس دن وه اراده کر رھا ھے وه جمعرات کا دن ھے تاکہ نو د ن بنينيا بده کا دن ھے تاکہ
دس دن بنيں اور اسی طرح بعد ميں يہ معلوم ھو جانے کی صورت ميں بھی کہ جس دن اس نے قيام کا اراده
کيا تھا وه بده کا دن تھا ضروری ھے کہ نماز پور ی پﮍھے اور اس صورت کے عالوه اس کی ذمہ داری
ھے کہ نماز قصرپﮍھے خواه اراده کرنے کے دن سے ٓاخر تک حقيقت ميں دس يا اس سے زياده روز ھی
ھوتے ھوں۔
مسئلہ  ١٣۵٠اگر مسافر کسی جگہ دس دن رھنے کااراده کرے اور ايک چار رکعتی نماز پﮍھنے
سے پھلے وھاں رھنے کا اراده ترک کر دے يا متردد ھوجائے کہ وھاں رھے يا کھيناور چال جائے تو
ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے ليکن اگر ايک چار رکعتی نمازپﮍھنے کے بعد وھاں رھنے کا اراده
ترک کرے يا متردد ھوجائے تو ضروری ھے کہ جب تک وھاں رھے نماز پوری پﮍھے۔
اس مسئلے اور بعد والے مسائل ميں چار رکعتی نمازسے مراد وه نمازھے جو ادا کے طور پر
پﮍھی جا رھی ھو۔
مسئلہ  ١٣۵١وه مسافر جس نے کسی جگہ دس دن رھنے کا اراده کيا ھو اور روزه رکه لے،اگر
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ظھر کے بعدوھاں رھنے کا اراده ترک کر دے چنانچہ اگر اس نے ايک چار رکعتی نماز پﮍه لی ھو تو جب
تک وھاں رھے اس کے روزے صحيح ھيں اور ضروری ھے کہ اپنی نماز يں بھی پوری پﮍھے اور اگر
چار رکعتی نمازنہ پﮍھی ھو تو احتياط واجب کی بنا پر اس روزکا روزه پورا کرے اور اس کی قضابھی
کرے،جب کہ نمازوں کو ضروری ھے کہ قصر پﮍھے اور بعد والے دنوں ميں بھی روزه نھيں رکه سکتا
١۴۴
ھے۔ھاں،اگر سورج غروب ھونے کے بعداور چار رکعتی نمازپﮍھنے سے پھلے اپنا اراده ترک کر دے تو
اس روز کا روزه صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٣۵٢وه مسافر جس نے ايک جگہ دس دن رھنے کا اراده کيا ھو اگر وه وھاں رھنے کا
اراده ترک کر دے اور اس ترک اراده سے پھلے يا اس کے بعد شک کرے کہ ايک چار رکعتی نماز پﮍه
چکا ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ اپنی نماز يں قصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۵٣اگر کوئی مسافر قصر کی نيت سے نماز پﮍھنے ميں مشغول ھوجائے اور نماز کے
دوران وه فيصلہ کر لے کہ دس يا اس سے زياده دن وھاں رھے گا تو ضروری ھے کہ اپنی نماز چار
رکعت پر ختم کرے۔
مسئلہ  ١٣۵۴جس مسافر نے ايک جگہ دس دن رھنے کا اراده کيا ھو اگر وه پھلی چار رکعت
نمازکے دوران اپنا اراده ترک کر دے اور ابھی تيسری رکعت ميں مشغول نہ ھوا ھو تو ضروری ھے کہ
نماز دو رکعتی پﮍه کر تمام کرے اور اپنی بقيہ نماز يں قصر کر کے پﮍھے اور اسی طرح اگر تيسری
رکعت ميں مشغول ھو گيا ھو ليکن رکوع ميں نہ گيا ھو تو ضروری ھے کہ بيٹه جائے اور نماز قصر پﮍه
کر تمام کرے اور اضافی قرائت يا تسبيح انجام دينے کی صور ت ميں احتياط واجب کی بناپر دو سجده سھو
بجا الئے اور اگر وه شخص تيسری رکعت کے رکوع ميں جا چکا ھو تو اس کی نمازباطل ھے اور
ضروری ھے کہ اسے دوباره قصر پﮍھے اور جب تک اس جگہ پر رھے اپنی نماز يں قصر کر کے
پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۵۵جس مسافر نے دس دن کسی جگہ رھنے کا اراده کيا ھو اگر وه وھاں دس دن سے
زياده رھے تو جب تک وھاں سے سفر نہ کرے ضروری ھے کہ اپنی نمازيں پوری پﮍھتا رھے اور دوباره
دس دن رھنے کا اراده کرنا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١٣۵۶جس مسافر نے کسی مقام پر دس دن قيام کا اراده کيا ھو ضروری ھے کہ اپنے واجب
روزے رکھے جب کہ مستحب روزے بھی رکه سکتا ھے اور ظھر،عصر اور عشا کے نوافل بھی ادا کر
سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٣۵٧جس مسافر نے کسی جگہ دس دن رھنے کا اراده کيا ھے اگر ايک چار رکعتی نماز
پﮍھنے يا دس روز رھنے کے بعد خواه اس نے ايک نماز بھی پوری نہ پﮍھی ھو ،کسی ايسی جگہ جا کر
واپس ٓانا اور دوباره دس دن يا اس سے کم رھنا چاہتا ھو جس کا جانا اور ٓانا چار فرسخ سے کم ھو تو
ضروری ھے کہ جانے سے واپسی تک اور واپسی کے بعد بھی اپنی نمازيں پوری پﮍھے،ليکن اگر اس
جگہ واپسی صرف اس لئے ھو کہ اس کے راستے ميں پﮍتی ھے اور اس کا سفر شرعی مسافت ) ٨فرسخ
(جتنا ھو تو ضروری ھے کہ نمازقصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۵٨جس مسافر نے کسی جگہ دس دن رھنے کا اراده کيا ھو اگر ايک چار رکعتی نماز
پﮍھنے کے بعد کسی اور جگہ جانا چاھے جس کا فاصلہ ٓاٹه فرسخ سے کم ھواور دس دن وھاں رھنے کا
اراده کرے تو ضروری ھے کہ جانے کے دوران اور اس جگہ جھاں پر وه دس دن رھنے کا اراده رکھتا ھو
اپنی نمازيں پوری پﮍھے ،ليکن جس جگہ وه جانا چاہتا ھو اگر ٓاٹه فرسخ يا اس سے زياده دور ھو تو
ضروری ھے کہ جانے کے دوران اپنی نمازيں قصر پﮍھے اور اگر وھاں دس دن نہ رھنا چاہتا ھو تو
جتنے دن وھاں رھے ضروری ھے کہ ان دنوں کی نماز يں بھی قصر پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۵٩جس مسافر نے کسی جگہ دس دن رھنے کا اراده کيا ھو اگر ايک چار رکعتی نماز
پﮍھنے کے بعد کسی ايسی جگہ جانا چاہتا ھو جو چار فرسخ سے کم فاصلہ پر ھو ليکن وه متردد ھو کہ
پھلی جگہ پر واپس ٓائے يا نھيں يا اس جگہ واپس ٓانے سے بالکل غافل ھو يا واپس تو ٓانا چاہتا ھو ليکن
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متردد ھو کہ دس دن رھے يا نھيں يا اس جگہ دس دن رھنے اور وھاں سے سفر کرنے سے غافل ھو تو
ضروری ھے کہ جانے سے لے کر واپسی تک اور واپسی کے بعد بھی اپنی نمازيں پوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۶٠اگر کوئی مسافر اس خيال سے کہ ا س کے ساتھی کسی جگہ دس دن رھنا چاہتے ھيں
وه بھی اس جگہ دس دن رھنے کا اراده کرے اور ايک چار رکعتی نمازپﮍھنے کے بعد اسے معلوم ھو کہ
اس کے ساتھيوں کا ايسا کوئی اراده نھيں تو اگرچہ وه خود بھی وھاں رھنے کا خيال ترک کر دے،ضروری
ھے کہ جب تک وھاں رھے نماز پوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۶١اگر کوئی مسافر اتفاقا کسی جگہ تيس دن ره جائے اس طرح سے کہ تيس کے تيس
دنوں ميں وھاں سے چلے جانے يا وھاں رھنے کے بارے مينمتردد ھو تو تيس د ن گزرنے کے بعد اگر
چہ وه تھوڑی سی مدت ھی وھاں رھے ضروری ھے کہ نماز پوری پﮍھے۔
١۴۵
مسئلہ  ١٣۶٢جو مسافر نو دن يا اس سے کم مدت کے لئے ايک جگہ رھنا چاہتا ھو اگر وه اس جگہ
نو دن يا اس سے کم مدت گزارنے کے بعد نو دن يا اس سے کم مدت کے لئے دوباره وھاں رھنے کااراده
کرے اور اسی طرح تيس دن گزر جائيں تو ضروری ھے کہ اکتيسويں دن سے نماز پوری پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۶٣تيس دن گزرنے کے بعد مسافر کے لئے پوری نماز پﮍھنا اس صور ت ميں ضروری
ھے جب وه تيس دن ايک ھی جگہ رھا ھو ل ٰہذا اگر اس نے اس مدت کا کچه حصہ ايک جگہ اور کچه
دوسری جگہ گزارا ھو تو تيس دن کے بعد بھی ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے۔
نماز مسافر کے مختلف مسائل
مسئلہ  ١٣۶۴مسافر قديم شھر مکہ جو ”عقبہ مدنيين “سے ”ذی طوی“تک ھے،حضرت رسول
خدا)ص(کے دور کے مدينے،شھر کوفہ اور سيد الشھداء حضرت امام حسين عليہ السالم کے روضہ مطھر
ميں اپنی نمازيں پوری بھی پﮍه سکتا ھے اور قصر بھی جب کہ پوری نماز پﮍھنا افضل ھے۔اگر چہ
مسجدالحرام اورمسجد نبوی)ص(سے باھر حتی ائمہ عليھم السالم کے دور کے بعد کی توسيعات ميں اور
مسجدکوفہ سے باھر اور حضرت سيدالشھداء عليہ السالم کی ضريح مقدس کے اطراف سے دور احوط يہ
ھے کہ نماز پوری نہ پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣۶۵جو شخص جانتا ھو کہ مسافر ھے اور اس کے لئے قصر نماز پﮍھنا ضروری ھے
اگر سابقہ مسئلہ ميں مذکوره چار جگھوں کے عالوه کسی مقام پر جان بوجه کر اپنی نماز پوری پﮍھے تو
اس کی نماز باطل ھے۔ھاں،اگر يہ بھول جائے کہ مسافر کی نماز قصر ھے اور پوری پﮍه لے تو وقت
گزرنے سے پھلے ياد ٓانے کی صورت ميں ضروری ھے کہ نماز دوباره پﮍھے اور اگر وقت کے بعد ياد
ٓائے تو اس کی قضا واجب نھيں۔
مسئلہ  ١٣۶۶جو شخص جانتا ھو کہ مسافر ھے اور اس کے لئے قصر نماز پﮍھنا ضروری ھے
اگر بھول کر پوری نماز پﮍه لے تو وقت گزرنے سے پھلے متوجہ ھونے کی صورت ميں اس کی نماز
باطل ھے،البتہ اگر وقت کے بعد متوجہ ھو تو اس کی قضا واجب نھيں۔
مسئلہ  ١٣۶٧جس مسافر کو يہ علم نہ ھو کہ اس کے لئے قصر نماز پﮍھنا ضروری ھے اگر وه
پوری پﮍه لے تو اس کی نمازصحيح ھے۔
مسئلہ  ١٣۶٨جس مسافر کو يہ تو علم ھو کہ اس کے لئے قصر نماز پﮍھنا ضروری ھے ليکن وه
نماز قصر کی بعض خصوصيات سے واقف نہ ھو مثالًنہ جانتا ھو کہ ٓاٹه فرسخ کے سفر ميں قصر پﮍھنی
ضروری ھے ،چنانچہ اگر وه نماز پوری پﮍه لے اور وقت کے اندر يہ بات اسے معلوم ھو جائے تو
ضروری ھے کہ نماز دوباره پﮍھے اور دوباره نہ پﮍھنے کی صورت ميں قضا کرے،البتہ اگر وقت
گزرنے کے بعد يہ بات معلوم ھو تو قضا نھيں کرنی۔
مسئلہ  ١٣۶٩جس مسافر کو يہ علم ھو کہ اس کے لئے قصر نماز پﮍھنا ضروری ھے اگر يہ گمان
کرتے ھوئے کہ اس کا سفر ٓاٹه فرسخ سے کم ھے پوری نماز پﮍھے اور وقت کے اندر اسے معلوم ھو
جائے کہ اس کا سفر ٓاٹه فرسخ تھا تو ضروری ھے کہ نماز دوباره قصر پﮍھے اور دوباره نہ پﮍھنے کی
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صورت ميں اس کی قضا کرے،البتہ اگر وقت گزرنے کے بعد معلوم ھو تو قضا کرنا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١٣٧٠اگر کوئی شخص يہ بھول جائے کہ وه مسافر ھے اور نماز پوری پﮍه لے اور وقت
کے اندر يہ بات ياد ٓاجائے تو ضروری ھے کہ اس نماز کو دوباره قصر کر کے پﮍھے اور اگر نہ پﮍھے
تو اس کی قضا کرے ليکن اگر نماز کے وقت کے بعد يہ بات ياد ٓائے تو اس کی قضا کرنا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١٣٧١وه شخص جسے نمازپوری پﮍھنی ضروری ھے اگر وه اس نماز کو قصر بجاالئے
تو اس کی نمازباطل ھے ،ليکن اگر وه مسافر جو کسی جگہ دس دن قيام کا اراده رکھتا ھو اور مسئلہ نہ
جاننے کی وجہ سے نماز قصر بجا الئے تو احتياط واجب يہ ھے کہ وه دوباره پوری نمازپﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٧٢جو شخص چار رکعتی نماز ميں مشغول ھو اور دوران نماز اسے ياد ٓائے کہ وه مسافر
ھے يا اس بات کی جانب متوجہ ھو جائے کہ اس کا سفر ٓاٹه فرسخ ھے تو تيسری رکعت کے رکوع ميں نہ
جانے کی صورت ميں ضروری ھے کہ نماز کو دو رکعت پر ختم کردے اور اگر اضافی قرائت يا تسبيحات
اربعہ پﮍھی ھيں تو احتياط واجب کی بنا پر دو سجده سھو بھی بجا الئے۔
اور اگر تيسری رکعت کے رکوع ميں جا چکا ھو تو اس کی نمازباطل ھے۔پس اگر اس کے پاس
ايک رکعت جتنا بھی وقت باقی ھو تو ضروری ھے کہ نئے سرے سے قصر نمازپﮍھے اور اگر اتنا وقت
بھی نہ ھو تو قصر نمازکی قضا انجام دے۔
١۴۶
ً
مسئلہ  ١٣٧٣جو مسافر نماز مسافر کی بعض خصوصيات سے واقف نہ ھو مثالنہ جانتا ھو کہ چار
فرسخ جانے اور چار فرسخ واپس ٓانے کی صورت ميں نمازقصر پﮍھنا ضروری ھے،اگر وه چار رکعت
کی نيت سے نماز پﮍھنے ميں مشغول ھو جائے اور تيسری رکعت کے رکوع ميں جانے سے پھلے اسے
مسئلہ معلوم ھو جائے تو ضروری ھے کہ اپنی نمازدو رکعت پر ختم کر دے اور اضافی قرائت يا تسبيحات
اربعہ انجام دينے کی صورت ميں احتياط واجب کی بنا پردو سجده سھو بجا الئے اور اگر مسئلہ اسے
رکوع ميں معلوم ھو تو اس کی نمازباطل ھے،اوراگر اس کے پاس ايک رکعت نماز پﮍھنے کا وقت بھی
باقی ھو تو ضروری ھے کہ نماز قصر پﮍھے اور اگر ايک رکعت کا وقت بھی باقی نہ ھو تو اس نمازکی
قضا قصر بجا الئے۔
مسئلہ  ١٣٧۴وه مسافر جسے پوری نمازپﮍھنی ضروری ھے اگر مسئلے سے ال علمی کی وجہ
سے دو رکعت کی نيت سے نماز پﮍھنے ميں مشغول ھو جائے اور نماز کے دوران اسے مسئلہ معلوم ھو
جائے تو ضروری ھے کہ وه نماز کو چار رکعت مکمل کرے۔
مسئلہ  ١٣٧۵وه مسافر جس نے ابھی نماز نہ پﮍھی ھو اگر وه نمازکا وقت ختم ھونے سے پھلے
اپنے وطن پھنچ جائے يا ايسی جگہ پھنچ جائے جھاں اس کا اراده دس روز رھنے کاھو تو ضروری ھے کہ
نماز پوری پﮍھے اور وه شخص جو مسافر نھيں ھے اگر اول وقت ميں اس نے نماز نہ پﮍھی ھو اورسفر
پرجائے تو ضروری ھے کہ وه سفر ميں قصر نماز پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٧۶وه مسافر جس کے لئے نماز قصر پﮍھنی ضروری ھے اگر اس کی ظھر،عصر يا
عشا کی نماز قضا ھو جائے تو ضروری ھے کہ ان کی قضا بھی دو رکعت ھی پﮍھے اگر چہ اس وقت
قضا کرے جب سفر ميں نہ ھو اور جو شخص مسافر نھيں ھے اگر اس کی تينوں ميں سے کوئی ايک نماز
قضا ھو جائے تو ضروری ھے کہ ان کی قضا بھی چار رکعت ھی پﮍھے چاھے قضا پﮍھتے وقت سفر
ميں ھو۔
ﷲ َو ْال َح ْم ُد ِ ٰ ِّ
مسئلہ  ١٣٧٧نماز ی کے لئے مستحب ھے کہ ھر نماز کے بعد تيس مرتبہ ” ُس ْب َحانَ ٰ ِّ
ﷲُ َو ٰ ّ
َوالَ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
ﷲُ اَ ْکبَ ُر “ کھے اور مسافر کے لئے قصر نمازوں کے بعد يہ ذکر پﮍھنا مستحب مؤکد ھے۔
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توضيح المسائل

قضا نماز
مسئلہ  ١٣٧٨جس شخص نے واجب نمازيں ان کے وقت ميں نہ پﮍھی ھوں ضروری ھے کہ ان کی
قضا کر ے اگرچہ وه نماز کے پورے وقت ميں سوتا رھا ھو يا مستی يا اختياری بے ھوشی کی وجہ سے
نماز نہ پﮍه پايا ھو،ليکن جو نمازيں عورت نے حيض يا نفاس کی حالت ميننہ پﮍھی ھوں ان کی قضا واجب
نھيں ھے خواه وه پنچگانہ نماز يں ھوں يا کوئی اور نماز،ليکن احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ
زلزلے اور گرج چمک کی وجہ سے واجب ھونے والی نماز ٓايات کو ادا وقضا کی نيت کے بغير بجا الئے۔
مسئلہ  ١٣٧٩اگر نمازکا وقت گزرنے کے بعد کسی کو يہ علم ھو جائے کہ جو نماز اس نے پﮍھی
وه باطل تھی تو ضروری ھے کہ اس کی قضا بجا الئے۔
مسئلہ  ١٣٨٠وه شخص جس پر کسی نمازکی قضا واجب ھے ضروری ھے کہ اس کے پﮍھنے ميں
کوتاھی نہ کرے ليکن يہ بھی واجب نھيں ھے کہ فوراً ان کی قضا بجا الئے۔
مسئلہ  ١٣٨١جس شخص پر کسی نمازکی قضاواجب ھو وه مستحب نماز پﮍه سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٣٨٢اگر انسان کو احتما ل ھو کہ اس کے ذمے قضا نماز باقی ھے يا يہ احتمال ھوکہ جو
نمازيں اس نے پﮍھی تھينوه صحيح نھيں تھيں تو احتياط مستحب يہ ھے کہ ان کی قضا کرے۔
مسئلہ  ١٣٨٣پنجگانہ نماز کی قضا ميں ترتيب ضروری نھيں ھے سوائے ان نمازوں ميں جن ميں
ترتيب ضروری ھے جيسے ايک ھی دن کی ظھر وعصر يا مغرب وعشا کی نماز ،اگر چہ احتياط مستحب
يہ ھے کہ ان کے عالوه دوسری نمازوں ميں بھی ترتيب کا لحاظ رکھا جائے۔
مسئلہ  ١٣٨۴جو شخص پنجگانہ نمازوں کے عالوه چند دوسری نمازوں جيسے نماز ٓايات کی قضا
کرنا چاھے يا مثال کے طور پر يہ چاھے کہ کسی ايک پنجگانہ نماز اور چند دوسری نمازوں کی قضا
کرے تو اسے ترتيب سے بجا النا ضروری نھينھے۔
مسئلہ  ١٣٨۵اگر کوئی شخص قضا شده نمازوں کی ترتيب بھول جائے تو احتياط مستحب يہ ھے کہ
ان نمازوں کو اس طرح پﮍھے کہ اسے يقين ھو جائے کہ جس ترتيب سے وه قضا ھوئی تھيں اسی ترتيب
١۴٧
ً
سے انجام دی گئيں ھيں ،مثال اگر ايک ظھر اور ايک مغرب کی نماز کی قضا اس پر واجب ھو اور اسے يہ
معلوم نہ ھو کہ کون سی پھلے قضا ھوئی تھی تو پھلے ايک نماز مغرب ،پھر اس کے بعد ايک ظھر اور
دوباره نماز مغرب پﮍھے يا پھلے ايک نماز ظھر،پھر ايک نماز مغرب اور دوباره نماز ظھر پﮍھے تاکہ
اسے يہ يقين ھو جائے کہ جو نمازپھلے قضا ھوئی تھی وه پھلے پﮍھی گئی ھے۔
مسئلہ  ١٣٨۶اگر کسی شخص کی ايک دن کی نمازظھر اور کسی دوسرے دن کی نمازعصر يا دو
نمازظھر يا دو نمازعصر قضا ھوئی ھوں اور اسے يہ معلوم نہ ھو کہ کون سی نماز پھلے قضا ھوئی ھے
تو اگر وه شخص دو چار رکعتی نماز يں اس نيت سے پﮍھے کہ ان ميں پھلی پھلے دن کی قضا ھے اور
دوسری دوسرے دن کی قضا ھے تو يہ ترتيب حاصل ھونے کے لئے کافی ھے۔
نماز ظھر اور ايک نمازعشا قضا ھو جائے يا ايک
مسئلہ  ١٣٨٧اگر کسی شخص کی ايک
ِ
نمازعصر اور ايک نماز عشا قضا ھو جائے اور وه يہ نہ جانتا ھو کہ پھلے کون سی قضا ھوئی ھے تو
احتياط مستحب يہ ھے کہ انھيں اس طرح سے پﮍھے کہ ترتيب حاصل ھو جائے اور ترتيب کے بارے ميں
يقين پيدا کرنے کے لئے مثالًظھر و عشا کی مثال ميں وه اس طرح کر سکتا ھے کہ پھلے نماز ظھر اور
پھر اس کے بعد نماز عشا اور دوباره نماز ظھر پﮍھے يا پھلے نماز عشا پھر نماز ظھر اور دوباره نمازعشا
پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٨٨جو شخص يہ تو جانتا ھو کہ اس نے ايک چار رکعتی نماز نھيں پﮍھی ھے ليکن يہ نہ
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جانتا ھو کہ وه ظھر کی نماز ھے يا عصر کی تو اگر وه ايک چار رکعتی نماز اس قضا نمازکی نيت سے
بجا الئے جو اس نے نھيں پﮍھی تو يھی کافی ھے۔اسی طرح اگر وه يہ نہ جانتا ھو کہ جو نماز نھيں پﮍھی
وه ظھر کی تھی يا عشا کی تب بھی يھی حکم ھے اور اس صورت ميں اسے اختيار ھے کہ وه نماز بلند
ٓاواز سے پﮍھے يا ٓاھستہ پﮍھے۔
مسئلہ  ١٣٨٩جس شخص کی مسلسل پانچ نماز يں قضا ھو جائيں اور اسے يہ معلوم نہ ھو کہ ان
مينسے کون سی نمازپھلے قضا ھوئی تھی،اگر وه نو نمازيں ترتيب سے پﮍھے مثالًنماز صبح سے ابتدا
کرتے ھوئے ظھر،عصر،مغرب وعشا پﮍھنے کے بعد دوباره نمازصبح،ظھر،عصر اور مغرب پﮍھے تو
اسے ترتيب حاصل ھونے کا يقين ھوجائے گا۔اسی طرح جس شخص کی مسلسل چه نماز يں قضا ھوئی ھو
ں اور اسے يہ معلوم نہ ھو کہ ان ميں سے کون سی نماز پھلے قضا ھوئی تھی تو ترتيب کا يقين حاصل
کرنے کے لئے د س نمازيں ترتيب سے پﮍھے۔اسی طرح قضا نماز وں کی تعداد ميں بﮍھنے والی
ھرنمازکے لئے جو ترتيب سے قضا ھوئی ھوں ايک نمازکا اضافہ کرتا چال جائے تاکہ ترتيب حاصل ھونے
کا يقين ھو جائے۔
مسئلہ  ١٣٩٠جس شخص کو علم ھو کہ پنجگانہ نمازوں ميں سے ھر نمازکسی ايک دن قضا ھوئی
ھے ليکن وه ان کی ترتيب نہ جانتا ھو تو بہتر يہ ھے کہ پانچ دن کی قضا نماز يں پﮍھے اور اگر کسی
شخص کی چه نمازيں چه دنوں ميں قضا ھوئی ھو ں تو چه دن کی قضا نمازيں پﮍھے اور اسی طرح قضا
نمازوں کی تعداد ميں بﮍھنے والی ھر نمازکے لئے ايک دن کی نماز قضا کرے۔اس طرح اسے ترتيب
حاصل ھونے کا يقين ھو جائے گا،مثالًاگر سات نمازيں سات دنوں ميں قضا ھوئی ھيں تو سات دن کی
نمازيں قضا پﮍھے۔
ھر دن کی نماز کے لئے يہ بھی کافی ھے کہ اگر نمازان دنوں ميں قضا ھوئی ھے جب وه وطن يا
اس کے حکم ميں تھا تو ايک دو رکعتی،ايک تين رکعتی اور ظھر وعصر وعشا کے لئے ايک چار رکعتی
نمازپﮍه لے ،جب کہ اگر نماز سفر کے دنوں ميں قضا ھوئی ھو تو ايک تين رکعتی اور فجر وظھر وعصر
وعشا کے لئے ايک دو رکعتی نماز پﮍه لے۔
مسئلہ  ١٣٩١جس شخص کی مثالًچند صبح يا ظھر کی نمازيں قضا ھوئی ھوں اور اسے ان کی
تعداد کا علم نہ ھو يا ان کی تعداد بھول گيا ھو مثال کے طور پر وه نہ جانتا ھو کہ تين يا چار يا پانچ نمازيں
قضا ھوئی ھيں،اگر وه شخص کم مقدار کے اعتبار سے بھی وه نمازيں پﮍه لے تو کافی ھے ليکن احتياط
مستحب يہ ھے کہ اتنی نمازيں پﮍھے کہ اسے يہ يقين ھوجائے کہ ساری قضا نمازيں پﮍه لی ھيں خصوصا ً
جب اسے پھلے مقدار کے بارے ميں يقين تھا اور بعدميں بھول گيا ھو۔
مسئلہ  ١٣٩٢جس شخص کی گذشتہ دنوں ميں صر ف ايک نماز قضاھوئی ھو احتياط مستحب يہ
ھے کہ امکان کی صورت ميں پھلے اسے بجا الئے اس کے بعد اس دن کی نماز پﮍھے۔نيز اگر گذشتہ دنوں
ميں کوئی نماز قضا نہ ھوئی ھو ليکن اسی دن کی ايک يا اس سے زياده نمازيں قضا ھوئی ھوں تب بھی
امکان کی صورت ميں مستحب ھے کہ اس دن کی قضا نماز،ادا نمازسے پھلے پﮍھے اور دونوں صورتوں
١۴٨
ميں اگر کيفيت يہ ھو کہ پنجگانہ نماز کی فضيلت کا وقت گزر جائے گا تو بہتر يہ ھے کہ پھلے پنجگانہ
نمازادا کی جائے۔
ٓ
مسئلہ  ١٣٩٣اگر کسی شخص کو نمازکے دوران يہ بات ياد اجائے کہ اس کی اس دن کی ايک يا
ايک سے زياده نمازيں قضا ھوئی ھيں يا گذشتہ دنوں کی صرف ايک قضانماز باقی ھے تو اگر نماز کا وقت
وسيع ھو اور نيت کو قضا نمازکی طرف پلٹانا ممکن ھو تو احتياط مستحب يہ ھے کہ قضا نماز کی نيت کر
لے مثالًاگر کسی شخص کو ظھر کی نماز ميں تيسری رکعت کے رکوع سے پھلے يہ بات ياد ٓاجائے کہ اس
دن کی صبح کی نمازقضا ھو گئی ھے اور نماز کا وقت کم نہ ھو تو اپنی نيت صبح کی نماز کی طرف پلٹا
دے اور نماز دو رکعت پر تمام کرے اور اس کے بعد نمازظھر پﮍھے ليکن اگر وقت کم ھو يا قضا نماز کی
نماز ظھر کی تيسری رکعت کے رکوع ميں يہ بات ياد ٓائے کہ
طرف نيت پلٹانا ممکن ھی نہ ھو مثالًاسے
ِ
اس نے صبح کی نماز نھيں پﮍھی ھے تو چونکہ نماز صبح کی طرف نيت کرنے سے ايک رکوع جو کہ
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رکن ھے،زياده ھو جائے گا ،ل ٰہذا ضروری ھے کہ نماز صبح کی طرف نيت نہ پلٹائے۔
مسئلہ  ١٣٩۴اگر کسی شخص کی گذشتہ دنوں کی نمازيں قضا ھوئی ھوں اور اس دن کی بھی ايک
يا ايک سے زياده نمازيں اس سے قضا ھوئی ھوں اور ان سب کو بجا النے کے لئے اس کے پاس وقت نہ
ھو يا وه سب نمازونکو اس روز نہ پﮍھنا چاہتا ھو تو مستحب ھے کہ ادا نماز سے پھلے اسی روز کی قضا
نمازيں پﮍھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ گذشتہ دنوں کی نمازيں پﮍھنے کے بعد ان قضا نمازوں کو
جواس دن ادا نمازسے پھلے پﮍھی تھيں دوباره بجا الئے۔
مسئلہ  ١٣٩۵جب تک انسان زنده ھے کوئی دوسرا شخص اس کی قضا نمازيں نھيں پﮍه سکتا ھے
خواه وه اپنی نمازيں پﮍھنے سے عاجز ھی کيوں نہ ھو۔
مسئلہ  ١٣٩۶قضا نماز باجماعت پﮍھی جا سکتی ھے خواه امام جماعت کی نماز ادا ھو يا قضااور
يہ بھی ضروری نھيں ھے کہ وه دونوں ايک ھی نماز پﮍھيں بلکہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صبح
کی قضا نمازکو امام کی ظھر يا عصر کے ساته پﮍھے تو کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٣٩٧مستحب ھے کہ مميز بچے کو يعنی وه بچہ جو اچھے برے کی تميز رکھتا ھو،نماز
پﮍھنے اور دوسری عبادا ت بجا النے کی عادت ڈالی جائے بلکہ مستحب ھے کہ اسے قضا شده نمازيں
پﮍھنے کے لئے بھی کھا جائے۔
باپ کی قضا نماز جو بﮍے بيٹے پر واجب ھے
مسئلہ  ١٣٩٨اگر باپ نے اپنی واجب نمازونکو انجام نہ ديا ھو جب کہ وه ان کی قضا کرنے پر
قادر تھا اور چاھے ،احتياط کی بناپر ،خدا کی نا فرمانی کرتے ھوئے انھيں ترک کيا ھو يا وه نمازيں صحيح
نہ بجا اليا ھو تو اس کے بﮍے بيٹے پر واجب ھے کہ اس کے مرنے کے بعد خود ان نمازوں کو انجام دے
يا کسی شخص سے اجرت پر پﮍھوائے ،ليکن ماں کی قضا نمازيں بﮍے بيٹے پر واجب نھيں ھيں اگر چہ
احوط ھے۔
مسئلہ  ١٣٩٩اگر بﮍے بيٹے کو شک ھو کہ باپ کے ذمے قضا نمازيں تھيں يا نھيں تو اس پر کوئی
چيز واجب نھيں۔
مسئلہ  ١۴٠٠اگر بﮍے بيٹے کو يہ تو معلوم ھو کہ باپ کی قضا نمازيں تھيں ليکن شک کرے کہ وه
انھيں بجا اليا تھا يا نھيں تواحتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ ان کی قضا کرے۔
مسئلہ  ١۴٠١اگر يہ معلوم نہ ھو کہ بﮍا بيٹا کون ھے تو باپ کی قضا نمازيں کسی بيٹے پر بھی
ب کفائی کے طور پر بجا الئيں يا ٓاپس ميں
واجب نھيں ھے ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ وه نمازيں واج ِ
تقسيم کر ليں يا ا س کو انجام دينے کے لئے قرعہ اندازی کر ليں۔
مسئلہ  ١۴٠٢اگر ميت نے وصيت کی ھو کہ اس کی قضا نمازوں کے لئے کسی شخص کو اجير
بنايا جائے تو اجير کے صحيح طريقے سے نمازيں پﮍه لينے کے بعد بﮍے بيٹے پر کچه واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۴٠٣اگر بﮍا بيٹا اپنے ماں باپ کی قضا نمازيں پﮍھنا چاہتا ھے تو ضروری ھے کہ اپنی
ذمہ داری کے مطابق عمل کرے،مثال کے طور پر وه اپنی ماں کی صبح ،مغرب اور عشا کی قضا نمازيں
بلند ٓاواز سے پﮍھے۔
مسئلہ  ١۴٠۴جس شخص کے ذمے قضا نماز ھو اگر وه اپنے ماں باپ کی قضا نمازيں بھی پﮍھنا
چاھے تو جسے بھی پھلے بجا الئے صحيح ھے۔
١۴٩
مسئلہ  ١۴٠۵اگر بﮍا بيٹا باپ کی موت کے وقت نابالغ يا ديوانہ ھو تو ضروری ھے کہ بالغ يا عاقل
ھونے کے بعد باپ کی قضا نمازيں پﮍھے۔
مسئلہ  ١۴٠۶اگر بﮍا بيٹا باپ کی قضا نمازيں پﮍھنے سے پھلے ھی مر جائے تو دوسرے بيٹوں پر
کچه بھی واجب نھيں ھے۔
نماز جماعت
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مسئلہ  ١۴٠٧مستحب ھے کہ واجب نمازوں خصوصا پنچگانہ نمازوں کو باجماعت پﮍھا جائے
اورصبح اور عشا کی نماز ميں اور مسجد کے پﮍوس ميں رھنے والے کے لئے اور اس شخص کے لئے
جو اذان کی ٓاواز سن رھا ھو نماز جماعت کی بہت تاکيد کی گئی ھے اور اسی طرح بعض روايات کے
مطابق نماز مغرب با جماعت پﮍھنے کی بھی بہت تاکيد کی گئی ھے۔
ٰ
فرادی نمازسے چوبيس ) ( ٢۴درجہ افضل ھے اور پچيس) ( ٢۵نمازوں کے
مسئلہ  ١۴٠٨نمازجماعت
برابرھے اور بعض روايات ميں اس طرح آيا ھے کہ رسول اکرم)ص( نے فرمايا”:جو شخص نماز
جماعت پﮍھنے کے لئے کسی مسجد ميں جائے تو ھر قدم کے بدلے اس کو ستر ہزار حسنہ مليں گے اور
اسی طرح ستر ہزار درجات بھی مليں گے اور اگر وه ايسی حالت ميں مرجائے تو خداوند عالم اس کے اوپر
ستر ہزار فرشتے مقرر کرتا ھے کہ اس کی قبر پر جائيں اور اس کو جنت کی خوشخبری ديں اور قبر کی
تنھائی ميں اس کے مونس وياور ھوں اور اس کے لئے اس دن تک استغفار کريں جس دن اس کو قبر سے
اٹھايا جائے گا۔
مسئلہ  ١۴٠٩ال پرواھی کی وجہ سے نماز جماعت ميں حاضر نہ ھونا جائز نھيں ھے اور بغير
کسی عذر کے نماز جماعت کو ترک کرنا سزاوار نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۴١٠مستحب ھے کہ انسان صبر کرے تاکہ نمازبا جماعت پﮍھے اور جب تک نماز کی
ٰ
فضيلت کا وقت باقی ھو ،نماز جماعت اس
فرادی نمازسے بہتر ھے جو اول وقت ميں پﮍھی جا رھی ھو اور
ٰ
فرادی نمازسے بہتر ھے جو طول
اسی طرح وه نماز جماعت جو مختصر طور پر پﮍھی جارھی ھو اس
دے کر پﮍھی جارھی ھو۔
مسئلہ  ١۴١١جس شخص نے اپنی نماز پﮍه لی ھو اس کے لئے مستحب ھے کہ جب جماعت
قائم ھو تو وه اپنی نماز دوباره جماعت کے ساته پﮍھے اور اگر نماز کے بعد اسے يہ معلوم ھوجائے کہ اس
کی پھلی نمازباطل تھی تو دوسری نماز اس کے لئے کافی ھے۔
مسئلہ  ١۴١٢اگر پيش امام يا مقتدی ايک نماز جماعت کے ساته پﮍھنے کے بعد دوباره اپنی نماز کو
جماعت کے ساته پﮍھنا چاھيں تو اگر پھلی والی نمازباطل ھونے کا احتمال نہ ھو تو جائز نھيں ھے ،البتہ
اگر دوسری جماعت ميں امام بن کر نماز پﮍھائے اور اقتدا کرنے والوں ميں ايسے افراد بھی ھو ں جنھوں
نے ابھی تک واجب نماز نہ پﮍھی ھو تو امام کے لئے دوباره نمازپﮍھنا مستحب ھے۔
مسئلہ  ١۴١٣جس شخص کو نماز ميں اس قدر وسوسہ ھوتا ھو کہ اس کی نماز باطل ھو جاتی ھو
اور صرف جماعت کے ساته نماز پﮍھنے سے اس کا وسوسہ دور ھوتا ھو تو ضروری ھے کہ نماز
باجماعت پﮍھے اور اگر وسوسہ سے نماز باطل نھيں ھوتی تب بھی احتياط واجب يہ ھے کہ نمازجماعت
کے ساته پﮍھے۔
مسئلہ  ١۴١۴اگر مانباپ اپنے بيٹے کو حکم ديں کہ وه نمازکو جماعت کے ساته پﮍھے تو
نمازجماعت سے نہ پﮍھنا اگر ماں يا باپ کی اذيت کا سبب بنتا ھو تو ان کی مخالفت حرام ھے۔
مسئلہ  ١۴١۵مستحب نماز جماعت کے ساته نھيں پﮍھی جا سکتی ،ليکن نماز استسقا جو کہ بارش
ٓانے کے لئے پﮍھتے ھيں ،اسے جماعت کے ساته پﮍه سکتے ھيں۔ اسی طرح وه نمازجو پھلے واجب رھی
ھو اور بعد ميں کسی وجہ سے مستحب ھوگئی ھو جيسے عيد فطر اور عيد قربان کی نمازکہ جو امام عليہ
السالم کے زمانے ميں واجب تھی اور غيبت کی وجہ سے مستحب ھو گئی ھے اس کا بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١۴١۶جب امام نماز پنجگانہ ميں سے کوئی نمازجماعت کے ساته پﮍه رھا ھو تو اس کے
پيچھے نماز پنجگانہ ميں سے کوئی بھی نماز پﮍھی جاسکتی ھے۔
مسئلہ  ١۴١٧اگر امام اپنی يا کسی دوسرے شخص کی نمازپنجگانہ قضا پﮍه رھا ھو اور اس نمازکا
قضا ھونا بھی يقينی ھو تو اس کی اقتدا کی جاسکتی ھے ليکن اگر امام احتياطا قضا پﮍه رھا ھو تو اس کی
١۵٠
ً
اقتدا کرنا جائز نھيں ھے مگر يہ کہ ماموم بھی احتياطا نماز پﮍه رھا ھو اور دونوں کی احتياط کا سبب بھی
ايک ھی ھو۔
مسئلہ  ١۴١٨اگر انسان نہ جانتا ھو کہ کوئی شخص جو نماز پﮍه رھا ھے وه يوميہ واجب نمازھے
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يا کوئی مستحب نماز ھے تو اس کے پيچھے اقتدا نھيں کر سکتا۔
مسئلہ  ١۴١٩نمازجماعت کے صحيح ھونے کے لئے يہ شرط ھے کہ امام اور مقتدی کے درميان
اور اسی طرح ايک ماموم او ر دوسرے ايسے ماموم کے درميان جو امام اور ماموم کے درميان واسطہ
ھے کوئی ايسی چيز حائل نہ ھو جو ديکھنے ميں رکاوٹ ھو۔ مثالًپرده يا ديوار وغيره پس اگر نمازکی تمام
يا بعض حالتوں ميں امام او رماموم يا ماموم اور ايسے دوسرے ماموم کے درميان جو اتصال کا ذريعہ ھو
کوئی چيز حائل ھو تو نماز جماعت باطل ھے اور جيسا کہ بعد ميں بيان کيا جائے گا عورت اس حکم سے
مستثنی ھے۔
مسئلہ  ١۴٢٠اگر پھلی صف لمبی ھونے کی وجہ سے اس کے دونوں اطراف کھﮍے ھوئے
اشخاص امام جماعت کو نہ ديکه سکيں تب بھی ان کی جماعت صحيح ھے اور اسی طرح کسی بھی صف
کی لمبائی کی وجہ سے اس کے دونوں طرف کھﮍے ھوئے اشخاص اگر اپنی اگلی صف کو نہ ديکه سکيں
تو ان کی بھی جماعت صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۴٢١اگر جماعت کی صفيں مسجد کے دروازے تک پھنچ جائيں تو جو شخص دروازے پر
صف کے پيچھے کھﮍا ھو اس کی نماز صحيح ھے۔ اور ان لوگوں کی نماز بھی صحيح ھے جو اس شخص
کے پيچھے کھﮍے ھوکر نمازپﮍه رھے ھوں بلکہ وه لوگ جو دونوں اطراف ميں کھﮍے ھيں اور جماعت
سے متصل ھيں ،ان کی بھی نمازصحيح ھے۔
مسئلہ  ١۴٢٢جو شخص ستون کے پيچھے کھﮍا ھو اگر وه دائيں يا بائيں جانب سے کسی مقتدی کے
ذريعے امام سے متصل نہ ھو تو وه اقتدا نھيں کرسکتا۔
مسئلہ  ١۴٢٣ضروری ھے کہ امام کے کھﮍے ھونے کی جگہ ماموم کی جگہ سے اونچی نہ ھو
ليکن اگر معمولی سی مثالً ايک بالشت سے کم اونچی ھو تو کوئی حرج نھيں ھے۔ نيز اگر زمين ڈھلوان
والی ھو اور امام اونچی طرف کھﮍا ھو تو اگر ڈھلوان زياده نہ ھو اور ا س زمين کو ھموار کھا جائے تو
کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١۴٢۴اگر ماموم کی جگہ امام کی جگہ سے اونچی ھوتو کوئی اشکال نھيں البتہ اگر اتنی
اونچی ھو کہ اسے جماعت کھنا ھی مشکوک ھو جائے تو جماعت کا قصد نھيں کيا جاسکتا۔
مسئلہ  ١۴٢۵اگر ايک صف ميں کھﮍے ھوئے افراد کے درميان کوئی ايسا شخص موجود ھو جس
کی نمازباطل ھے يا ايسا مميز بچہ موجود ھوجس کی نماز صحيح ھونے کا علم نہ ھو تو اس صورت ميں
کہ دوسرے ماموم کے ذريعے سے اتصال برقرار نہ ھو ،احتياط واجب کی بنا پر اقتدا نھيں کی جا سکتی
ھے۔
ٓ
مسئلہ  ١۴٢۶امام جماعت کے تکبيرة االحرام کھنے کے بعد اگر اگے والی صف نماز اور تکبيرة
االحرام کھنے کے لئے تيار ھو تو وه شخص جو بعد والی صف ميں کھﮍا ھو وه تکبيرة االحرام کہہ سکتا
ھے ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ وه انتظار کرے تاکہ وه شخص يا اشخاص جو ٓاگے والی صف ميں اس
کے اتصال کا ذريعہ ھوں تکبير کہہ ليں۔
مسئلہ  ١۴٢٧اگر کوئی شخص يہ جانتا ھو کہ ٓاگے والی صفوں ميں سے کسی ايک صف کی
نمازباطل ھے تو وه بعد والی صفوں ميں اقتدا نھيں کرسکتا ،ليکن اگر وه نہ جانتا ھو کہ ان کی نمازصحيح
ھے يا نھيں تو اقتدا کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١۴٢٨جب کسی شخص کومعلوم ھوجائے کہ امام جماعت کی نمازباطل ھے مثالاسے يہ
معلوم ھوجائے کہ امام جماعت نے وضو نھيں کيا ھے تو اگرچہ خود امام اس چيز کی طرف متوجہ نہ ھو
اس کی اقتدا نھيں کی جاسکتی ھے۔
مسئلہ  ١۴٢٩اگر نماز کے بعد ماموم کو يہ علم ھو جائے کہ امام جماعت عادل نہ تھا يا کافر تھا يا
کسی اور وجہ سے اس کی نماز باطل تھی مثالً اس نے وضو کے بغير نماز پﮍه لی تھی تو ماموم کی
ٰ
فرادی نماز
نمازاس صورت ميں صحيح ھے کہ اس نے کوئی ايسا کام انجام نہ ديا ھو جس کی وجہ سے
باطل ھوجاتی ھو ،جيسے رکوع زياده کرنا۔
١۵١
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مسئلہ  ١۴٣٠اگر نماز کے دوران کوئی شخص شک کرے کہ اقتدا کی ھے يانھيں تو ضروری ھے
ٰ
فرادی کی نيت سے پورا کرے ،ليکن اگر کسی وجہ سے اسے اطمينان ھوجائے کہ جماعت
کہ وه نماز کو
کی نيت کی ھے تو نماز کو جماعت کی نيت سے پورا کرے۔
مسئلہ  ١۴٣١اگر کوئی شخص نمازجماعت ميں تشھد کے دوران اور امام کے سالم کھنے سے
ٰ
فرادی نماز کی طرف عدول کرنا چاھے تو اگر وه ابتدا سے عدول کی نيت سے نہ رکھتا ھو توکوئی
پھلے
حرج نھيں ھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عذر رکھتا ھو تو وه تشھد سے پھلے تک عدول کر سکتا ھے،
ليکن ان دو صورتوں کے عالوه عدول کرنا محل اشکال ھے ،خواه وه ابتدا سے عدول کی نيت رکھتا ھويا
ٰ
فرادی شخص کے وظيفے پر عمل کرے تو اس کی نماز
نماز کے دوران عدول کی نيت کرے ،البتہ اگر وه
ٰ
صحيح ھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرائت کا موقع گزر جانے کے بعد فرادی نماز کی طرف عدول
ٰ
فرادی کا قصد نہ رکھتا ھو تو اس کی نماز قرائت چھوڑنے کے اعتبار سے صحيح
کرے اور ابتدا سے
ھے۔
ٰ
نمازفرادی کی نيت کرے تو
مسئلہ  ١۴٣٢اگر مقتدی امام کی الحمد اور سوره ختم ھونے سے پھلے
خواه امام الحمد يا سوره کا کچه حصہ پﮍه چکا ھو ،ضروری ھے کہ مقتدی الحمد اور سوره دوباره پﮍھے۔
اور اسی طرح اگر امام کی الحمد اورسوره ختم ھونے کے بعد اور رکوع ميں جانے سے پھلے اگر وه
ٰ
فرادی کی نيت کرے تب بھی احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ الحمد اور سوره دوباره پﮍھے۔
ٰ
فرادی کی نيت کرے تو دوباره جماعت کی
مسئلہ  ١۴٣٣اگر کوئی شخص نمازجماعت کے ساته
ٰ
نيت نھيں کرسکتا ،البتہ اگر وه متردد ھوجائے کہ فرادی کی نيت کرے يا نھيں تو اگر چہ وه بعد ميں
نمازجماعت کے ساته تمام کرنے کا مصمم اراده بھی کر لے ،اس کی جماعت محل اشکال ھے۔
ٰ
فرادی کی نيت کی ھے يا
مسئلہ  ١۴٣۴اگر کوئی شخص شک کرے کہ نماز کے دوران اس نے
ٰ
فرادی کی نيت نھيں کی ھے۔
نھيں تو ضروری ھے کہ وه يہ سمجھے کہ ا س نے
مسئلہ  ١۴٣۵اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام رکوع ميں ھو اور وه امام کے رکوع
ميں پھنچ جائے تو خواه امام نے رکوع کا ذکر پﮍه ليا ھو اس کی نماز اور جماعت دونوں صحيح ھيں اور
يہ ايک رکعت شمار ھوگی ،البتہ اگر وه رکوع کی مقدار تک جھکے ليکن امام کے رکوع ميں نہ پھنچ
سکے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١۴٣۶اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام رکوع ميں ھو اور وه رکوع کی مقدار
تک جھکے اور شک کرے کہ امام کے رکوع ميں پھنچا ھے يا نھيں تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١۴٣٧اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام رکوع ميں ھو اور اس سے پھلے کہ
رکوع کی حد تک جھکے امام رکوع سے سر اٹھالے تو ضروری ھے کہ امام کے ساته ھی سجدے ميں
جائے اور امام کی اگلی رکعت کو اپنی پھلی رکعت قرار دے اور احتياط واجب يہ ھے کہ امام کی پيروی
کے بعد جب )اگلی رکعت کے لئے( کھﮍا ھو تو قربت مطلقہ کی نيت سے ،جو چاھے تکبيرة االحرام ھو يا
ذکر ،تکبير کھے۔
مسئلہ  ١۴٣٨اگر کوئی شخص نماز کی ابتدا ھی سے يا الحمد اور سورے کے درميان اقتدا کرے
اور رکوع کی مقدار ميں جانے سے پھلے ھی امام اپنا سر رکوع سے اٹھا لے تو اگر وه تاخير کرنے ميں
عذر رکھتاھو تو اس کی نماز اور جماعت صحيح ھيں۔
مسئلہ  ١۴٣٩اگرکوئی شخص جماعت کے لئے اس وقت پھنچے جب امام جماعت کا ٓاخری تشھد
پﮍه رھا ھو اور وه شخص يہ چاہتا ھو کہ جماعت کا ثواب حاصل کرے تو ضروری ھے کہ اقتدا کی نيت
اور تکبيرة االحرام کھنے کے بعد بيٹه جائے اور تشھد کو احتياط واجب کی بنا پر قربت مطلقہ کی نيت سے
واجب تشھد يا ذکر کی نيت کے بغير امام کے ساته پﮍھے ،ليکن سالم نہ پھيرے اور انتظار کرے تاکہ امام
نماز کا سالم پﮍه لے۔ اس کے بعد وه شخص کھﮍا ھو جائے اور دوباره نيت اور تکبيرة االحرام کھے بغير
الحمد اور سوره پﮍھے اور اسے اپنی نماز کی پھلی رکعت شمار کرے۔
مسئلہ  ١۴۴٠ضروری ھے کہ ماموم امام سے ٓاگے نہ کھﮍا ھو اور اگر ماموم صرف ايک شخص
ھوتو احتياط واجب يہ ھے کہ وه امام کی دائيں جانب کھﮍا ھو اوراس کا امام کے پيچھے کھﮍا ھونا
ضروری نھيں ھے۔ ھاں ،اگر کسی شخص کا قد امام سے بلند ھو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے
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کہ وه اس طرح کھﮍا ھو کہ رکوع اور سجدے ميں امام سے ٓاگے نہ ھو اور اگر مامومين زياده ھوں تو اس
کا حکم ”مسئلہ “ ١۴٨٨ميں بيان کياجائے گا۔
١۵٢
مسئلہ  ١۴۴١اگر امام مرد اور ماموم عورت ھو تو اگر اس عورت اور امام کے درميان يا اس
عورت اور دوسرے مقتدی مرد کے درميان جو اس عورت کے اتصال کا ذريعہ ھے ،کوئی پرده يا اس
جيسی کوئی دوسری چيز حائل ھو تو کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۴۴٢اگر نماز جماعت شروع ھونے کے بعد امام اور ماموم کے درميان يا امام اور اس
شخص کے درميان جو امام سے اتصال کا ذريعہ ھو پرده يا کوئی اور چيز حائل ھوجائے تو جماعت باطل
ٰ
ٰ
فرادی نمازپﮍھنے والے کے وظيفے پر
فرادی ھوجائے گی اور ضروری ھے کہ وه
ھے اور اس کی نماز
عمل کرے۔
مسئلہ  ١۴۴٣اقوی يہ ھے کہ مقتدی کے سجدے کی جگہ اور امام کے کھﮍے ھونے کی جگہ کے
درميان ايک بﮍے قدم سے زياده فاصلہ نہ ھو۔ اسی طرح اگر انسان ايک ايسے مقتدی کے واسطے سے جو
اس کے ٓاگے کھﮍا ھو اما م سے متصل ھو تب بھی يھی حکم ھے )يعنی ايک لمبے قدم سے زياده فاصلہ نہ
ھو(اور احتياط مستحب يہ ھے کہ ماموم کے سجدے کی جگہ او راس سے ٓاگے کھﮍے ھونے والے شخص
کی جگہ کے درميان کوئی فاصلہ نہ ھو۔
مسئلہ  ١۴۴۴اگر ماموم ايک ايسے شخص کے ذريعے سے امام سے متصل ھو جس نے اس کی
دائيں يا بائيں سمت ميں اقتدا کی ھے اور سامنے سے امام سے متصل نہ ھو تو احتياط واجب کی بنا پر اس
شخص سے جو اس کی دائيں يا بائيں سمت کھﮍ اھو ايک بﮍے قدم سے زياده فاصلہ نہ رکھے۔
مسئلہ  ١۴۴۵اگر نماز کے دوران امام اور ماموم کے درميان يا ماموم اور دوسرے مامو م کے
درميان جو اس کے سامنے کھﮍا ھے ايک لمبے قدم سے زياده فاصلہ ھوجائے توجماعت باطل ھے اور
ٰ
ٰ
فرادی پﮍھے۔ اسی طرح اگر ايک ماموم اور دوسرے
ضروری ھے کہ
فرادی کی نيت کرے اور نماز کو
ايسے ماموم کے درميان جو اس کے دائيں يا بائيں جانب کھﮍا ھے اور امام سے اتصال کا ذريعہ ھے ايک
لمبے قدم سے زياده فاصلہ ھوجائے تب بھی بنابر احتياط و اجب يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١۴۴۶اگر اگلی صف ميں کھﮍے ھوئے تمام لوگوں کی نمازختم ھوجائے اور بعد والی صف
ميں کھﮍے ھوئے لوگوں کے درميان اور جن کی نماز تمام ھوئی ھے ان سے اگلی صف ميں کھﮍے ھوئے
لوگوں کے درميان کا فاصلہ ايک بﮍے قدم کے برابريا اس سے کم ھو تو جن لوگوں کی نماز ختم ھوئی
ھے اگر وه فورا دوسری نمازکے لئے اما م کی اقتدا کر ليں تو بعد والی صف کی جماعت صحيح ھے اور
ٰ
نمازفرادی
اگر مذکوره مقدار سے زياده فاصلہ ھو تو بعد والی صف کی جماعت باطل ھے اور ان کی
ھوجائے گی۔
مسئلہ  ١۴۴٧اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا ء کرے جب امام کی دوسری رکعت ھو تو اس سے
الحمد اور سوره ساقط ھيں اور ضروری ھے کہ اما م سے پھلے رکوع ميں نہ جائے اور يہ بھی ضروری
ھے کہ امام کے تشھد سے پھلے کھﮍا نہ ھو اور وه شخص قنوت اور تشھد امام کے ساته پﮍه سکتا ھے اور
احتياط واجب يہ ھے کہ اما م کے تشھد کے وقت اپنی ھاته کی انگليوں اور پاؤں کے تلوے کے اگلے
حصے کو زمين پر رکھے اور اپنے گھٹنوں کو اٹھالے اور ضروری ھے کہ امام کے ساته کھﮍا ھو اور
الحمداور سوره پﮍھے اور اگر سوره پﮍھنے کا وقت نہ ھوتو الحمد کو تمام کرے اور امام کے رکوع ميں
ٰ
فرادی کا قصد کرے۔
پھنچ جائے اور اگر امام کے رکوع ميں نہ پھنچ سکے تو احتياط واجب کی بنا پر
مسئلہ  ١۴۴٨اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام چار رکعتی نمازکی دوسری رکعت ميں
ھو تو ضروری ھے کہ اپنی نماز کی دوسری رکعت ميں جو کہ امام کی تيسری رکعت ھے ،دو سجدے
کرنے کے بعدبيٹه جائے اور واجب مقدار کی حد تک تشھد پﮍه کر کھﮍا ھوجائے اور اگر تين مرتبہ
تسبيحات اربعہ نہ پﮍه سکتا ھو تو ايک مرتبہ تسبيحات اربعہ پﮍه کر امام کے رکوع ميں پھنچ جائے اور
ٰ
فرادی نماز کا قصد کرے۔
اگر امام کے رکوع ميں نہ پھنچ پائے تو احتياط واجب کی بنا پر
مسئلہ  ١۴۴٩اگر امام تيسری يا چوتھی رکعت ميں مشغول ھو اور ماموم يہ جانتاھو ،بلکہ صرف
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احتمال دے رھا ھوکہ اگر وه اقتدا کرلے اور الحمد پﮍھے تو امام کے رکوع ميں نھيں پھنچ پائے گا تو
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ انتظار کرے تاکہ امام رکوع ميں چال جائے اور اس کے بعد اقتدا
کرے۔
مسئلہ  ١۴۵٠اگر کوئی شخص اس وقت اقتدا کرے جب امام تيسری يا چوتھی رکعت کے قيام ميں
ھو تو ضروری ھے کہ الحمد اور سوره پﮍھے اور اگر سوره کے ليے وقت نہ ھو تو ضروری ھے کہ صر
ف الحمد پﮍھے اورامام کے رکوع ميں پھنچ جائے اور اگر کوئی رکوع ميں نہ پھنچ سکے تو احتياط واجب
ٰ
فرادی نماز کا قصد کرے۔
کی بنا پر
١۵٣
مسئلہ  ١۴۵١جو شخص جانتا ھو کہ اگر وه سوره يا قنوت کو تما م کرے تو امام کے رکوع ميں
نھيں پھنچ سکے گا اور وه عمداسوره يا قنوت پﮍھے اور رکوع ميں نہ پھنچ سکے تو اس کی نماز صحيح
ٰ
فرادی شخص کے وظيفے کے مطابق عمل کرے۔
ھے ،ليکن ضروری ھے کہ
مسئلہ  ١۴۵٢جس شخص کو اطمينان ھو کہ اگر سوره شروع کرے يا اسے تما م کرے تو امام کے
رکوع ميں پھنچ جائے گا تو احتياط واجب يہ ھے کہ سوره شروع کرے يا اگر شروع کر ليا ھوتو اسے
مکمل کرے ،ليکن اگر امام کے رکوع ميں نہ پھنچ پارھا ھو توسوره شروع کرنے کی صورت ميں
ضروری ھے کہ اسے تمام نہ کرے۔
مسئلہ  ١۴۵٣جو شخص يقين رکھتا ھو کہ اگر وه سوره پﮍھے تو امام کے رکوع ميں پھنچ جائے گا
اور سوره پﮍھے لے اور اما م کے رکوع ميں نہ پھنچ سکے تو اس کی جماعت صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۴۵۴اگر امام قيام کی حالت ميں ھو اور ماموم يہ نہ جانتا ھو کہ وه کون سی رکعت ميں ھے
تو وه اقتدا کر سکتا ھے ،ليکن احتياط واجب يہ ھے کہ الحمد اور سوره جزء نماز يا قرائت قرآن کی عمومی
نيت کے ساته پﮍھے ،اگر چہ بعد ميں معلوم ھو جائے کہ امام کی پھلی يا دوسری رکعت تھی۔
مسئلہ  ١۴۵۵اگر کوئی شخص اس خيال سے کہ امام پھلی يا دوسری رکعت ميں ھے الحمد او
رسوره نہ پﮍھے اور رکوع کے بعد اسے يہ معلوم ھوجائے کہ امام تيسری يا چوتھی رکعت ميں تھا تو اس
کی نماز صحيح ھے ،ليکن اگر رکوع سے پھلے يہ معلوم ھو جائے کہ امام تيسری يا چوتھی رکعت ميں
ھے تو ضروری ھے کہ الحمد اور سوره پﮍھے اور وقت کم ھونے کی صورت ميں صرف الحمد پﮍھے
ٰ
فرادی نماز
اور رکوع ميں پھنچ جائے اور اگر الحمد پﮍھنے کا بھی وقت نہ ھو تو احتياط واجب کی بنا پر
کا قصد کرے۔
مسئلہ  ١۴۵۶اگر کوئی شخص اس خيال سے کہ امام تيسری يا چوتھی رکعت ميں ھے الحمد يا
سوره پﮍه لے اور رکوع سے پھلے يا اس کے بعد اسے يہ معلوم ھو جائے کہ امام پھلی يا دوسری رکعت
ميں تھا تو اس کی نمازصحيح ھے اورا گر الحمد اور سوره پﮍھنے کے درميان يہ معلوم ھو جائے تو
ضروری ھے کہ بقيہ حصہ نہ پﮍھے۔
مسئلہ  ١۴۵٧اگر کوئی شخص مستحب نمازپﮍه رھاھو اورجماعت کھﮍی ھو جائے اور اسے يہ
اطمينان نہ ھوکہ اگر نماز کو تمام کر لے تو جماعت کو پا لے گا تو مستحب ھے کہ وه شخص مستحب نماز
کو چھوڑ دے اور جماعت ميں شريک ھوجائے ،بلکہ اگر اسے يہ اطمينان نہ ھو کہ پھلی رکعت ميں شريک
ھوسکے گا تب بھی مستحب ھے کہ اسی حکم پر عمل کرے۔
مسئلہ  ١۴۵٨اگر کوئی شخص تين رکعتی يا چار رکعتی نمازپﮍه رھاھو اور جماعت قائم ھوجائے،
تو اگر ابھی تيسری رکعت کے رکوع ميں نہ گيا ھو اور اسے يہ اطمينان نہ ھو کہ اگر نماز کو تمام کرلے
تو جماعت ميں شريک ھو جائے گا ،مستحب ھے کہ وه شخص مستحب نماز کی نيت سے اپنی نماز کو دو
رکعت پر تمام کرے اور جماعت ميں شريک ھوجائے۔
مسئلہ  ١۴۵٩اگر امام کی نماز ختم ھو جائے اور ماموم تشھد يا پھال سالم پﮍھنے ميں مشغول ھو تو
ٰ
فرادی نماز کی نيت کرے۔
ضروری نھيں کہ
ٓ
مسئلہ  ١۴۶٠اگر کوئی شخص امام سے ايک رکعت پيچھے ھو اور جس وقت امام اخری رکعت کا
ٰ
تشھد پﮍه رھا ھو وه
فرادی نماز کا قصد نہ کرے تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ اپنی انگليوں
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اور پاؤں کے تلووں کا اگال حصہ زمين پر رکھے اور گھٹنوں کو اٹھا کررکھے اور امام کے سالم پﮍھنے
ٰ
فرادی نماز کا قصد کرنا چاھے تو کوئی
کا انتظا ر کرے اور اس کے بعد کھﮍا ھوجائے اور اگر اسی وقت
ٰ
فرادی کا قصد تھا تو محل اشکال ھے۔
حرج نھيں ھے ،ليکن اگر ابتدا ھی سے

توضيح المسائل

امام جماعت کے شرائط
مسئلہ  ١۴۶١ضروری ھے کہ امام جماعت بالغ ،عاقل ،شيعہ اثنا عشری ،عادل اور حالل زاده ھو۔
اسی طرح اگر اقتدا نماز کی ابتدائی دو رکعات ميں ھو اور ماموم کی قرائت صحيح ھو تو ضروری ھے کہ
امام کی قرائت بھی صحيح ھو۔ اس کے عالوه صورت مينبھی احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔ نيز
اگر ماموم مرد ھوتو ضروری ھے کہ امام بھی مرد ھو اور نماز ميت کے عالوه کسی دوسری نماز ميں
عورت کا کسی دوسری عورت کی امامت کرنامکروه ھے ۔ھاں ،نمازميت ميں اگر عورت سے زياده ميت
کے لئے کوئی دوسرا سزاوار نہ ھو تو مکروه نھيں ھے اور مميز بچہ جو اچھے اور برے کی سمجه بوجه
١۵۴
رکھتا ھے کسی دوسرے مميز بچے کی اقتدا ميں نماز پﮍه سکتا ھے اور جماعت کا اثر مترتب ھونا وجہ
سے خالی نھيں ليکن احوط اثر کا مترتب نہ ھونا ھے۔
مسئلہ  ١۴۶٢اگر کوئی شخص کسی امام کو عادل سمجھتا تھا اگر شک کرے کہ وه اب بھی اپنی
عدالت پر باقی ھے يا نھيں تو وه اس کی اقتدا کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١۴۶٣جو شخص کھﮍا ھو کر نماز پﮍه رھا ھو کسی ايسے شخص کی اقتدا نھيں کرسکتا جو
بيٹه کر يا ليٹ کر نماز پﮍه رھاھو اور جو شخص بيٹه کر نمازپﮍه رھاھو وه کسی ايسے شخص کی اقتدا
نھيں کرسکتا جو ليٹ کر نمازپﮍه رھاھو۔
مسئلہ  ١۴۶۴جو شخص بيٹه کر نمازپﮍھتا ھو وه کسی ايسے شخص کی اقتدا کر سکتا ھے جو بيٹه
کر نمازپﮍھتا ھو اوراسی طرح جو شخص ليٹ کر نمازپﮍھتا ھو وه کسی ايسے شخص کی اقتدا کر سکتا
ھے جوليٹ کر نماز پﮍھتا ھو۔ اسی طرح جو شخص بيٹه کر نماز پﮍھتا ھو وه ايسے شخص کی اقتدا کر
سکتا ھے جو کھﮍے ھو کر نماز پﮍھتا ھو ،ليکن جو شخص ليٹ کر نمازپﮍھتا ھو وه ايسے شخص کی اقتدا
نھيں کرسکتا جو بيٹه کر نماز پﮍھتا ھو۔
مسئلہ  ١۴۶۵اگر امام جماعت کسی مجبوری کی وجہ سے نجس لباس يا تيمم يا وضو جبيره کے
ساته نمازپﮍه رھا ھو تو اس کی اقتدا کی جاسکتی ھے۔
مسئلہ  ١۴۶۶اگر امام کسی بيماری کی وجہ سے اپنا پيشاب يا پاخانہ نہ روک سکتا ھو تو اس کی
اقتدا کی جاسکتی ھے اور جو عورت مستحاضہ نہ ھو وه مستحاضہ عورت کی اقتدا کر سکتی ھے۔
مسئلہ  ١۴۶٧وه شخص جو جذام يابرص کا مريض ھو اس کی اقتدا ميں نمازپﮍھنا مکروه ھے اور
وه شخص جس پر شرعی حد جاری ھوچکی ھو اس کی اقتدا کرنا جائز نھينھے۔
جماعت کے احکام
مسئلہ  ١۴۶٨ضروری ھے کہ ماموم نماز کی نيت کرتے وقت امام کو معين کرے ليکن اس کا نام
جاننا ضروری نھيں مثال اگروه نيت کرے کہ ميں موجوده امام کی اقتدا کرتاھوں تو اس کی نماز صحيح
ھے۔
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مسئلہ  ١۴۶٩ضروری ھے کہ ماموم الحمد اور سوره کے عالوه تمام اذکار خود پﮍھے ،ليکن اگر
ماموم کی پھلی يا دوسری رکعت ،امام کی تيسری يا چوتھی رکعت ھو تو الحمد اور سوره پﮍھنا بھی
ضروری ھے۔
مسئلہ  ١۴٧٠اگر ماموم نماز صبح ،مغرب و عشا کی پھلی يا دوسری رکعت ميں امام کے الحمد اور
سوره پﮍھنے کی ٓاواز سن رھا ھو خواه و ه ان کلمات کو سمجه نہ رھا ھو ،ضروری ھے کہ وه الحمد اور
سوره نہ پﮍھے اور اگرامام کی ٓاواز نہ سن رھا ھو تو مستحب ھے کہ الحمد اور سوره پﮍھے ليکن
ضروری ھے کہ نماز کا جزء سمجه کر نہ پﮍھے اور ضروری ھے کہ ٓاھستہ پﮍھے اوراگر سھواً اونچی
ٓاواز سے پﮍه لے تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١۴٧١اگر ماموم امام کے الحمد اور سوره کے بعض کلمات سن رھا ھو تو جن کلمات کو نہ
سن سکے انھيں پﮍه سکتا ھے ،ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ الحمد اور سوره نہ پﮍھے۔
مسئلہ  ١۴٧٢اگر مامو م بھول کر الحمد اور سوره پﮍه لے يا اس خيال سے کہ جو ٓاواز وه سن رھا
ھے وه امام کی ٓاواز نھيں ھے الحمد اور سوره پﮍه لے اور بعد ميں اسے معلوم ھوجائے کہ وه امام کی
ٓاواز تھی تو اس کی نماز صحيح ھے۔
ٓ
ٓ
مسئلہ  ١۴٧٣اگر مامو م شک کرے کہ امام کی اواز سن رھا ھے يا نھيں يا جو اواز سن رھا ھے
اس کے بارے ميں يہ نہ جانتا ھوکہ يہ امام کی ٓاواز ھے يا کسی اور کی ٓاواز ھے تو وه الحمد اورسوره پﮍه
سکتا ھے۔
مسئلہ  ١۴٧۴ضروری ھے کہ ماموم ،نمازظھر اور عصر کی پھلی اور دوسری رکعت ميں الحمد
اورسوره نہ پﮍھے اور مستحب ھے کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا ذکر پﮍھے۔
مسئلہ  ١۴٧۵ضروری ھے کہ ماموم تکبيرةاالحرام کوامام سے پھلے نہ کھے ،بلکہ احتياط واجب
يہ ھے کہ جب تک امام کی تکبيرمکمل نہ ھوجائے تکبير نہ کھے۔
١۵۵
مسئلہ  ١۴٧۶اگر ماموم بھول کرامام سے پھلے سالم پﮍه لے تو اس کی نماز صحيح ھے ،بلکہ اگر
جان بوجه کر بھی امام سے پھلے سالم پﮍه لے تو اس صور ت ميں کہ ابتدا ھی سے عدول کا اراده نہ
رکھتا ھو ،اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۴٧٧اگر مامو م تکبيرة االحرام کے عالوه دوسرے اذکار کو امام سے پھلے پﮍه لے تو
کوئی حرج نھيں ،ليکن اگر انھيں سن رھاھو يا يہ جانتا ھو کہ امام انھيں کس وقت کھے گا تو احتياط مستحب
يہ ھے کہ امام سے پھلے نہ کھے۔
مسئلہ  ١۴٧٨ضروری ھے کہ مامو م نماز ميں پﮍھی جانے والی چيزوں کے عالوه دوسرے افعال
مثالرکوع و سجود ،امام کے ساته يا امام کے تھوڑ ی دير بعد بجا الئے اور اگر جان بوجه کر امام کے بعد
ٰ
فرادی
يا اس کی کچه مدت کے بعد انجام دے تو اس کی جماعت باطل ھوجائے گی ،ليکن اگر اس نے
شخص کے وظيفے پر عمل کيا ھے تو اس کی نماز صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۴٧٩اگر ماموم بھول کر امام سے پھلے ھی رکوع سے سر اٹھائے اور امام رکوع ميں ھی
ھو تو ضروری ھے کہ دوباره رکوع ميں جائے اور امام کے ساته رکوع سے سر اٹھالے اور اس صور ت
ميں رکوع کا زياده ھونا نماز کو باطل نھيں کرتا ،ليکن اگر رکوع ميں واپس جائے او راس سے پھلے کہ وه
امام کے رکوع مينپھنچے امام سر اٹھالے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١۴٨٠اگر ماموم غلطی سے سجدے سے سر اٹھا لے اور ديکھے کہ امام ابھی سجدے
مينھے تو ضروری ھے کہ دوباره سجدے ميں جائے اور اگر دونوں سجدوں ميں اتفاقا ً ايسا ھی ھو جائے
تو دوسجدے زياده ھونے کی وجہ سے نماز باطل نھيں ھوتی۔
مسئلہ  ١۴٨١جوشخص غلطی سے امام سے پھلے اپنا سر سجدے سے اٹھا لے اور واپس سجدے
ميں جائے اور اس سے پھلے کہ وه سجدے ميں پھنچے امام اپنا سر اٹھا لے تو اس کی نماز صحيح ھے،
ليکن اگر دونوں سجدوں ميں يھی اتفاق پيش آئے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١۴٨٢اگر غلطی سے کوئی شخص اپنا سر رکوع يا سجدے سے اٹھالے اور بھول کر يا اس
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خيال سے کہ امام کے سجدے يا رکوع ميں نھيں پھنچ پائے گا رکوع يا سجدے ميں نہ جائے تو اس کی
جماعت اور نماز دونوں صحيح ھيں۔
مسئلہ  ١۴٨٣اگر کوئی شخص اپنا سر سجدے سے اٹھا لے اور ديکھے کہ امام بھی سجدے ميں
ھے چنانچہ اس خيال سے کہ يہ امام کا پھال سجده ھے اور وه شخص اس نيت سے کہ امام کے ساته سجده
کرے ،سجدے ميں چال جائے اورا سے يہ معلوم ھو جائے کہ يہ امام کا دوسرا سجده ھے تو يہ اس شخص
کا دوسرا سجده ھی شمار ھوگا اور اگر اس خيال سے کہ يہ امام کا دوسرا سجده ھے سجدے ميں چال جائے
اور اسے يہ معلوم ھو کہ يہ امام کا پھال سجده ھے تو ضروری ھے کہ امام کے ساته سجده کرنے کی نيت
سے سجده کرے اور دوباره امام کے ساته سجدے ميں جائے اور دونوں صورتوں ميں احتياط مستحب يہ
ھے کہ نماز کو جماعت کے ساته پﮍھنے کے بعد دوباره بھی پﮍھے۔
مسئلہ  ١۴٨۴اگر کوئی شخص بھول کر امام سے پھلے رکوع ميں چال جائے اور حالت يہ ھو کہ
اگر وه اپنا سر اٹھالے تو امام کی قرائت کے کچه حصے ميں پھنچ جائے گا تو اگر وه اپنا سر اٹھالے اور
امام کے ساته رکوع ميں چالجائے تواس کی نماز اور جماعت دونوں صحيح ھيں اور اگر جان بوجه کر اپنا
سرنہ اٹھائے تو اس کی نماز کا صحيح ھونا محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ١۴٨۵اگر کوئی شخص بھول کر امام سے پھلے رکوع ميں چال جائے او رحالت يہ ھو کہ
اگر وه اپنا سر اٹھا لے تو وه امام کی قرائت ميں نھيں پھنچ سکے گا ،اگر امام کی پيروی کرتے ھوئے اپنا
سر اٹھا لے اور امام کے ساته رکوع ميں چال جائے تو اس کی نماز اور جماعت دونوں صحيح ھيں اور اگر
وه انتظار کر لے تاکہ امام اس کے رکوع ميں پھنچ جائے تو اس کی نماز صحيح ھے ليکن اس کی جماعت
محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ١۴٨۶اگر کوئی شخص بھول کر امام سے پھلے سجدے ميں چال جائے اور امام کی پيروی
کرنے کی نيت سے اپنا سر اٹھا لے اور امام کے ساته سجدے ميں جائے تو اس کی نماز اور جماعت دونوں
صحيح ھيں اور اگر انتظار کرے تاکہ امام اس کے سجدے ميں پھنچ جائے تو اس کی نماز صحيح ھے ليکن
اس کی جماعت محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ١۴٨٧اگر امام غلطی سے ايسی رکعت ميں قنوت پﮍه لے جس ميں قنوت نھيں ھے يا جس
رکعت ميں تشھد نھينھے اس ميں تشھد پﮍھنے ميں مشغول ھو جائے تو ضروری ھے کہ ماموم قنوت اور
١۵۶
تشھد نہ پﮍھے ليکن وه امام سے پھلے رکوع ميں نھيں جا سکتا اور امام سے پھلے قيام نھيں کرسکتا ھے
بلکہ ضروری ھے کہ انتظار کرے تاکہ امام کا قنوت اور تشھد تمام ھوجائے اور اپنی بقيہ نماز کو امام کے
ساته پﮍھے۔
نمازجماعت ميں امام اور ماموم کا وظيفہ
مسئلہ  ١۴٨٨اگر ماموم ايک مرد ھو تو احتياط واجب کی بنا پر وه امام کی دائيں طرف کھﮍا ھو اور
اگر ايک مرد اور ايک عورت يا چند عورتيں ھوں تو مرد دائيں طرف اور بقيہ عورتيں امام کے پيچھے
کھﮍی ھو ں اور اگر چند مرد اور ايک يا چند عورتيں ھوں تومرد امام کے پيچھے اور عورتيں مردوں کے
پيچھے کھﮍی ھوں اور اگر ايک يا چند عورتيں ھوں تو امام کے پيچھے کھﮍی ھوں اور ايک عورت ھونے
کی صورت ميں مستحب ھے کہ امام کے پيچھے دائيں سمت ميں اس طرح کھﮍی ھو کہ اس کی سجدے کی
جگہ امام کے گھٹنوں يا قدم کے مقابل ھو۔
مسئلہ  ١۴٨٩اگر ماموم اور امام دونوں عورتيں ھوں تو احتياط واجب يہ ھے کہ وه سب ايک
دوسرے کے برابر ميں کھﮍی ھوں اور امام ان سے ٓاگے نہ ھو۔
وه چيزيں جو نمازجماعت ميں مستحب ھيں
ٰ
تقوی
مسئلہ  ١۴٩٠مستحب ھے کہ امام صف کے درميان ميں کھﮍا ھو اور صاحبان علم ،کمال اور
پھلی صف ميں کھﮍے ھوں۔
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مسئلہ  ١۴٩١مستحب ھے کہ جماعت کی صفيں منظّم ھو ں اور ايک صف ميں کھﮍے ھوئے
نمازيوں کے درميان فاصلہ نہ ھو اور ان کے کاندھے ايک دوسرے کے مقابل ھوں۔
مسئلہ  ١۴٩٢مستحب ھے کہ ”قد قامت الصالة“ کھنے کے بعد مامومين کھﮍے ھوجائيں۔
مسئلہ  ١۴٩٣مستحب ھے کہ امام اس ماموم کی حالت ديکه کرنماز پﮍھائے جو مامومين ميں سب
سے زياده ضعيف ھو اور قنوت ،رکو ع،اور سجدے کو طول نہ دے ،ليکن اگر جانتا ھو کہ تمام مامومين
طول دينے کی طرف مائل ھيں تو کوئی حرج نھيں۔
اذکار
والے
جانے
پﮍھے
سے
آواز
بلند
الحمد،سوره،اور
مسئلہ  ١۴٩۴مستحب ھے کہ امام جماعت
ِ
نماز ميں اپنی ٓاواز اتنی اونچی کرے کہ دوسرے مامومين سن ليں ،ليکن ضروری ھے کہ اپنی ٓاواز حد سے
زياده اونچی نہ کرے۔
مسئلہ  ١۴٩۵اگر امام کو رکوع کے دوران يہ معلوم ھوجائے کہ کوئی ماموم ابھی ابھی ٓايا ھے اور
اقتدا کرنا چاہتا ھے تو مستحب ھے کہ رکوع کواپنے معمول سے دگنا طول دے اور اس کے بعد کھﮍا
ھوجائے ،اگرچہ اسے يہ معلوم ھوجائے کہ کوئی اور بھی اقتدا کے لئے ٓايا ھے۔
وه چيزيں جو نمازجماعت ميں مکروه ھيں
مسئلہ  ١۴٩۶اگر جماعت کی صفوں کے درميان جگہ خالی ھو تو مکروه ھے کہ انسان اکيال کھﮍا
ھو۔
اذکار نماز کو اس طرح پﮍھنا کہ امام سن لے مکروه ھے۔
مسئلہ  ١۴٩٧ماموم کا
ِ
مسئلہ  ١۴۶٨جس مسافر کونماز ظھر،عصراور عشا دو رکعت پﮍھنا ھيں ،اس کے لئے کسی ايسے
شخص کی اقتدا کرنا جو مسافر نھيں ھے مکروه ھے او رجو شخص مسافر نھيں اس کے لئے کسی ايسے
شخص کی اقتدا کرنا جو مسافر ھو مکروه ھے۔
نماز ٓايات
مسئلہ  ١۴٩٩نماز ٓايات کہ جس کے پﮍھنا کا طريقہ بعد ميں بيان ھوگا چار چيزوں کی وجہ سے
واجب ھوتی ھے:
 (١سورج گرھن ۔
 (٢چاند گرھن۔ اگر چہ ان کے کچه حصے کو ھی گرھن لگے اور اس کی وجہ سے کوئی
خوف زده بھی نہ ھوا ھو۔
 (٣زلزلہ ،اگرچہ کوئی خوف زده بھی نہ ھوا ھو۔
١۵٧
 (۴گرج چمک اور سرخ وسياه ٓاندھی اور ان جيسی دوسری ٓاسمانی نشانياں ،اس صورت ميں
کہ اکثر لوگ ان سے خوف زده ھوجائيں۔ جھا ں تک زمينی حادثات کا تعلق ھے جيسے کہ دريا کا پانی
خشک ھوجانا اور پھاڑ کا گرنا جو کہ اکثر لوگوں کہ خوف زده ھونے کاباعث ھوتاھے ،تو ان ميں نماز
ٓايات پﮍھنا مستحب ھے۔
ٓ
مسئلہ  ١۵٠٠جن چيزوں کی وجہ سے نماز ايات پﮍھنا واجب ھے اگروه ايک سے زياده ھو جائيں
تو ضروری ھے کہ انسان ان ميں سے ھر ايک کے لئے نماز ٓايات پﮍھے۔ مثالً سورج گرھن بھی ھو اور
زلزلہ بھی ٓاجائے تو ضروری ھے کہ ايک نماز ٓايات سورج گرھن کے لئے اور ايک نماز ٓايات زلزلے کے
لئے پﮍھے۔
مسئلہ  ١۵٠١جس شخص پر ايک سے زياده نماز ٓايا ت کی قضا واجب ھو خواه وه ايک چيز کی
وجہ سے واجب ھوئی ھوں جيسے کہ تين مرتبہ سورج گرھن ھوا ھو اور اس شخص نے تينوں مرتبہ نماز
ٓايات نہ پﮍھی ھو ،يا چند چيزوں کی وجہ سے واجب ھوئی ھوں جيسے کہ سورج گرھن بھی ھوا ھو اور
چاند گرھن بھی ،ا ن کی قضا بجا التے وقت ضروری نھيں ھے کہ وه شخص يہ معين کرے کہ کون سی
نماز کی قضا کر رھا ھوں ،البتہ احتياط مستحب يہ ھے کہ اگرچہ اجماال ھی سھی ،انھيں معين کرے مثالًيہ
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نيت کرے کہ جو پھلی نماز ٓايات يا دوسری نماز ٓايات جو مجه پر واجب ھوئی تھی اس کی قضا بجا ال رھا
ھوں۔
ٓ
مسئلہ  ١۵٠٢جن چيزوں کی وجہ سے نماز ايات پﮍھنا واجب ھے اگر وه کسی جگہ واقع ھوجائيں
تو صرف اسی جگہ کے لوگوں کے لئے نماز ٓايات پﮍھنا واجب ھے اور دوسرے مقامات کے لوگوں کے
لئے اس کا پﮍھنا واجب نھيں ھے۔
ٓ
مسئلہ  ١۵٠٣سورج يا چاند کو گرھن لگنے کی صورت ميں نمازايا ت پﮍھنے کا وقت اسی وقت
سے شروع ھوتا ھے جب سورج يا چاند کو گھن لگنا شروع ھوجائے اور اس وقت تک باقی رہتا ھے جب
سورج يا چاند مکمل طور پر گرھن سے نکل ٓائيں اور احتياط مستحب يہ ھے کہ اتنی تاخير نہ کرے کہ
سور ج يا چاند گرھن سے نکلنا شروع ھوجائيں ،بلکہ گرھن کی ابتدا ميں ھی نماز ٓايات پﮍھنا مستحب ھے۔
مسئلہ  ١۵٠۴اگر کوئی شخص نماز ٓايات پﮍھنے ميں اتنی تاخير کرے کہ چاند يا سورج گرھن سے
نکلنا شروع ھو جائيں تو اس کی نمازادا ھے ،ليکن پورا سورج ياچاند،گرھن سے نکل جانے کی صورت
ميں اس کی نمازقضا ھے۔
مسئلہ  ١۵٠۵اگر چاند گرھن يا سورج گرھن کی مدت ايک رکعت کے برابر يا اس سے بھی کم ھو
تو نماز ٓايات واجب اور ادا ھے۔اسی طرح اگر گرھن کی مدت ايک رکعت سے زياده ھو اور انسان نمازنہ
پﮍھے يھاں تک کہ ايک رکعت کے برابر يا اس سے بھی کم وقت باقی ره گيا ھو تب بھی نماز ٓايات واجب
اور ادا ھے۔
مسئلہ  ١۵٠۶انسان کے لئے واجب ھے کہ زلزلہ،گرج چمک اور انھی جيسی دوسری چيزوں کے
وقوع کے وقت نماز ٓايات پﮍھے اور ضروری ھے کہ نماز کو اتنی دير سے نہ پﮍھے کہ عرفا لوگ اسے
تاخير کھيں اور تاخير کرنے کی صورت ميں اپنی نماز پﮍھے ليکن احتياط واجب کی بنا پر ادا يا قضا کی
نيت نہ کرے۔
مسئلہ  ١۵٠٧اگر کسی شخص کو سورج يا چاند گرھن لگنا معلوم نہ ھو اور ان کے گرھن سے
نکلنے کے بعد پتہ چلے کہ پورے چاند يا سورج کو گرھن لگا تھا تو ضروری ھے کہ نماز ٓايات کی قضا
بجا الئے ،ليکن اگر يہ معلوم ھو کہ ان کی کچه مقدار کو گرھن لگا تھا تو قضا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۵٠٨اگر کچه لوگ کھيں کہ سورج ياچاند کو گرھن لگا ھے اور انسان کو ان کے کھنے
سے يقين يا اطمينان پيدا نہ ھو اور اس گروه ميں سے کوئی ايسا شخص موجودنہ ھو جس کا شرعی طورپر
کوئی اعتبار ھو او رانسان نماز ٓايات نہ پﮍھے اور بعد ميں يہ معلوم ھوکہ ان لوگوننے صحيح کھا تھا تو
پورے چاند ياسورج کو گرھن لگنے کی صورت ميں ضروری ھے کہ نماز ٓايات بجا الئے ،ليکن اگر ان
کے کچه حصے کو گرھن لگا ھو تو نماز ٓايات پﮍھنا ضروری نھيں ھے۔اسی طرح اگر دو اشخاص کہ جن
کے عادل ھونے کا علم نہ ھو يا ايک شخص کہ جس کے قابل اعتماد ھونے کا علم نہ ھو ،اگر يہ کھيں کہ
سورج ياچاند کو گرھن لگا ھے اور بعد ميں معلوم ھوجائے کہ وه دونوں عادل تھے يا وه ايک شخص ايسا
قابل اعتماد تھا کہ جس کے قول کے بر خالف بات کاگمان نہ تھا تب بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١۵٠٩اگر انسان کو ان لوگوں کے کھنے سے جو علمی قاعدے کی رو سے چاند گرھن يا
سورج گرھن کے بارے ميں بتاتے ھيں ،اطمينان پيدا ھوجائے کہ سورج يا چاند گھن ھوا ھے تو ضروری
١۵٨
ھے _______کہ نماز آيات پﮍھے۔ نيز اگر وه لوگ يہ کھيں کہ فالں وقت سورج يا چاند کو گھن لگے گا اور فالں
وقت تک رھے گا اور انسان کو ان کے کھنے سے اطمينان پيدا ھوجائے تو ضروری ھے کہ وه اپنے
اطمينان پر عمل کرے۔
مسئلہ  ١۵١٠اگر کسی شخص کو معلوم ھو جائے کہ جو نماز آيات پﮍھی تھی وه باطل تھی تو اسے
دوباره پﮍھنا واجب ھے اور وقت گذرنے کی صورت ميں ضروری ھے کہ قضا کرے۔
مسئلہ  ١۵١١اگر پنجگانہ نمازوں کے اوقات ميں کسی شخص پر نماز آيات بھی واجب ھو جائے
اور دونوں نمازوں کے لئے وقت وسيع ھو تو وه پھلے کوئی بھی نماز پﮍه سکتا ھے اور اگر ان دونوں ميں
سے کسی ايک کا وقت تنگ ھو تو جس نماز کا وقت تنگ ھو ضروری ھے کہ اسے پھلے پﮍھے اور اگر
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دونوں کا وقت تنگ ھو تو ضروری ھے کہ پھلے يوميہ پﮍھے۔
مسئلہ  ١۵١٢اگر کسی شخص کو پنجگانہ نمازوں کے د رميان يہ معلوم ھو جائے کہ نماز آيات کا
وقت تنگ ھے اور نماز پنجگانہ کا وقت بھی تنگ ھو تو ضروری ھے کہ اسے مکمل کرنے کے بعد نماز
آيات پﮍھے اور اگر نماز يوميہ کا وقت تنگ نہ ھو تو ضروری ھے کہ اسے چھوڑ دے اور پھلے نماز آيات
پﮍھے اور اس کے بعد نماز يوميہ بجا الئے۔
مسئلہ  ١۵١٣اگر نماز آيات کے دوران کسی شخص کو يہ معلوم ھو جائے کہ يوميہ نماز کا وقت
تنگ ھے تو ضروری ھے کہ وه نماز آيات کو چھوڑ دے اور نماز يوميہ شروع کر دے اور نماز مکمل
کرنے کے بعد ،کوئی ايسا کام انجام دينے سے پھلے جو نماز کو باطل کر ديتا ھوضروری ھے کہ نماز
آيات جھاں سے چھوڑی تھی وھيں سے مکمل کرے۔
مسئلہ  ١۵١۴اگر کسی عورت کے حيض يا نفاس کی حالت ميں سورج يا چاند کو گھن لگ جائے تو
اس پر نماز آيات اورا س کی قضا واجب نھيں ھے ليکن غير موقت جيسے کہ زلزلہ اور گرج چمک ميں
عورت کے پاک ھونے کے بعد ادا يا قضا کی نيت کے بغير نماز آيات بجاالنا ضروری ھے۔
نماز آيات کا طريقہ
مسئلہ  ١۵١۵نماز آيات دو رکعت ھے اور ھر رکعت ميں پانچ رکوع ھيں۔ اس کا طريقہ يہ ھے کہ
انسان نيت کرنے کے بعد تکبيرة االحرام کھے اور ايک مرتبہ الحمد اور ايک پورا سوره پﮍھے اور رکوع
ميں چال جائے ،پھر رکوع سے سر اٹھالے اور دوباره ايک مرتبہ الحمد اور ايک سوره پﮍھے اور رکوع
ميں چال جائے اور اسی طرح پانچ رکوع کرے اور پانچويں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دو سجدے کرے
اور کھﮍا ھوجائے اور دوسری رکعت کو بھی پھلی رکعت کی طرح بجا الئے اور تشھد پﮍه کر سالم
پھيرے۔
ٓ
مسئلہ  ١۵١۶نماز ايات ميں الحمد پﮍھنے کے بعد انسان يہ بھی کر سکتا ھے کہ ايک سورے کے
پانچ حصے کرے اور ايک ٓايت يا اس سے کم يا زياده پﮍھے اور رکوع ميں چال جائے ،پھر رکوع سے اٹه
کر الحمد پﮍھے بغير اسی سوره کا دوسرا حصہ پﮍھے اور رکوع ميں چال جائے اور اسی طرح يہ عمل
دھراتا رھے۔ يھاں تک کہ پانچويں رکوع سے پھلے سوره مکمل کر لے۔مثال سوره قل ھو ٰ ّ
ﷲ احد کی نيت
سے ”بسم ﷲ الرحمن الرحيم “پﮍھے اور رکوع ميں جائے اور اس کے بعد کھﮍا ھوجائے اور ”قل ھو ٰ ّ
ﷲ
احد “ کھے اور دوباره رکوع ميں جائے اور رکوع کے بعد کھﮍا ھوا ور ”ﷲ الصمد “ کھے پھر رکوع ميں
جائے اور کھﮍا ھوا اور ”لم يلد ولم يولد“ کھے اور رکوع ميں چال جائے اور رکوع سے سر اٹھا لے اور
”ولم يکن لہ کفوا احد“ کھے اور اس کے بعد پانچويں رکوع ميں چال جائے ،رکوع سے سر اٹھانے کے بعد
دوسجدے کرے۔ دوسری رکعت بھی پھلی رکعت کی طرح بجا الئے اور دوسرے سجدے کے بعد تشھد اور
سالم پﮍه کر نماز مکمل کرے۔ نيز يہ بھی جائز ھے کہ ايک سورے کو پانچ سے کم حصوں ميں تقسيم
کرے ليکن جب بھی سوره مکمل کرے ضروری ھے کہ بعد والی رکوع سے پھلے الحمد پﮍھے اور اس
کے بعد ايک سوره يا اس کا کچه حصہ پﮍھے۔
مسئلہ  ١۵١٧اگر کوئی شخص نماز ٓايات کی ايک رکعت ميں پانچ دفعہ الحمد اور سوره پﮍھے اور
دوسری رکعت ميں ايک دفعہ الحمد اور سورے کو پانچ حصوں ميں تقسيم کردے تو کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۵١٨جو چيزيں پنجگانہ نماز ميں واجب اور مستحب ھيں وه نماز ٓايات ميں بھی واجب اور
مستحب ھيں البتہ اگر نماز ٓايات جماعت کے ساته ھو رھی ھو تو اذان اور اقامت کے بجائے تين دفعہ بطور
رجاء ”الصالة“کھا جائے۔
١۵٩
ٓ
مسئلہ  ١۵١٩نماز ايات پﮍھنے والے کے لئے مستحب ھے کہ پانچويں اور دسويں رکوع سے سر
اٹھانے کے بعد ”سمع ٰ ّ
ﷲ لمن حمده“ پﮍھے۔ نيز ھر رکوع سے پھلے اور اس کے بعد تکبير کھنا مستحب
ھے ،ليکن پانچويں اور دسويں رکوع کے بعد تکبير کھنا مستحب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۵٢٠مستحب ھے کہ دوسرے ،چوتھے ،چھٹے ،آٹھويں اور دسويں رکوع سے پھلے قنوت
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پﮍھا جائے اور اگر صرف دسويں رکوع سے پھلے پﮍه ليا جائے تب بھی کافی ھے۔
مسئلہ  ١۵٢١اگر کوئی شخص نماز ٓايات ميں شک کرے کہ کتنی رکعت پﮍھی ھے اور کسی نتيجے
پر نہ پھنچے تو اس کی نماز باطل ھے۔
مسئلہ  ١۵٢٢اگر شک کرے کہ پھلی رکعت کے ٓاخری رکوع ميں ھے يا دوسری رکعت کے پھلے
رکوع ميں اور کسی نتيجے پر نہ پھنچ سکے تو اس کی نماز باطل ھے ۔ھاں ،اگر رکوع کی تعداد ميں شک
کرے تو کم پر بنا رکھے مگر يہ کہ شک کرے کہ چار رکوع بجا اليا ھے يا پانچ کہ اس صورت ميں اگر
سجدے ميں جانے کے لئے جھکا نہ ھو تو ضروری ھے کہ جس رکوع کے لئے جھک گيا تھا اسے بجا
الئے اور اگر سجدے ميں جانے کے لئے جھک جانے کے بعد اور سجدے ميں پھنچنے سے پھلے شک
ھوا ھو تواحتياط واجب کی بنا پر واپس پلٹ ٓائے اور رکوع بجا الئے اور نماز مکمل کر کے دوباره بجا
الئے ،ليکن اگر سجدے ميں پھنچ گيا ھو تو ضروری ھے کہ اپنے شک کی پروا نہ کرے۔
ْمسئلہ  ١۵٢٣نماز ٓايات کا ھر رکوع ايک رکن ھے اور اگر ان ميں عمدا يا سھواً کمی يابيشی ھو
جائے تو نماز باطل ھے۔
عيد فطر و عيدقربان کی نمازيں
مسئلہ  ١۵٢۴امام عليہ السالم کے زمانے ميں عيد فطر وعيد قربان کی نمازيں واجب ھيں اور
ضروری ھے کہ يہ نمازيں جماعت کے ساته پﮍھی جائيں ليکن ھمارے زمانے ميں جب کہ امام عصر عليہ
ٰ
فرادی دونوں طرح پﮍھی جا سکتی
السالم پرده غيبت مينھيں ،يہ نمازيں مستحب ھيں اور باجماعت اور
ھيں۔ھاں ،با جماعت پﮍھنے کی صورت ميں احتياط واجب کی بنا پر نمازيوں کی تعدادپانچ افراد سے کم نہ
ھو۔
مسئلہ  ١۵٢۵عيد فطر وعيد قربان کی نماز کا وقت عيد کے روز طلوع ٓافتاب سے ظھر تک ھے۔
مسئلہ  ١۵٢۶عيد قربان کی نماز سور ج چﮍه ٓانے کے بعد مستحب ھے اور عيد فطر ميں مستحب
ھے کہ سور ج چﮍه ٓانے کے بعد افطار کيا جائے اور احتياط واجب کی بنا پر فطره دينے کے بعد نماز عيد
ادا کی جائے۔
مسئلہ  ١۵٢٧عيد فطر وقربان کی نمازدو رکعت ھے جس کی پھلی رکعت ميں الحمد اور سوره
پﮍھنے کے بعد ضروری ھے کہ پانچ تکبيريں کھے اور ھر تکبير کے بعد احتياط واجب کی بنا پر ايک
قنوت پﮍھے ۔ پانچويں قنوت کے بعد ايک اور تکبير کہہ کر رکوع ميں چال جائے اور دوسجدوں کے بعد
اٹه کھﮍا ھو۔ دوسری رکعت ميں چار تکبيرينکھے اور ھر تکبير کے بعد ايک قنوت پﮍھے ،پانچويں تکبير
کہہ کر رکوع ميں چال جائے ،رکوع کے بعد دوسجدے بجا الئے اور تشھد و سالم پﮍھے۔
مسئلہ  ١۵٢٨عيد فطر وقربا ن کی نماز کے قنوت ميں جو دعا اور ذکر بھی پﮍھا جائے کافی ھے،
ليکن بہتر ھے کہ وه دعا جو شيخ طوسی رحمة ﷲ عليہ نے اپنی کتاب مصباح المتھجد ميں نقل کی ھے،
پﮍھی جائے اور وه دعا يہ ھے :
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سُوْ ٍء ا َٔخ ْ◌رجْ تَ م ْنہ محمدًا ﱠو آل محم ٍد صلَواتُک َعلَ ْيہ و َعلَيْہم ،اَ ٰ
ّ
ُ
َ
ﱢ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
◌
س
ا
ی
ن
ا
م
ہ
لل
ک
د
ا
ب
ع
ہ
ب
ک
ل
ئ
س
ا
م
ر
ي
خ
ک
ل
ئ
ٔ
ُ ﱠ ِٕ ْ
ِْ
َ
َ ُ َ ﱠ َ َ َ
ِ ُ ُ َ ﱠ
َ
َ َ َ َ ِ َِ َ
َ
ِ َ
ک الصﱠالِحُوْ نَ ْ
الصﱠالِحُوْ نَ َو ا َع ُ
)ال ُم ْخ ِلصُوْ نَ ْ ،ال ُم ْخلَصُوْ نَ (
ک ِم ﱠما ا ْستَ َعا َذ ِم ْنہُ ِعبَا ُد َ
ٔ◌وْ ُذ ِب َ
اور اس سے بھی بہتر يہ ھے کہ وه دعا جو شيخ طوسی نے اپنی کتاب تہذيب ميں معتبر سند
کے ساته ذکر کی ھے ،اسے پﮍھا جائے۔ وه دعا يہ ھے :
ّ
ْ
ش ْ◌ھَ ُد ا َٔن ْ◌ الﱠ ِٕا ٰلہَ ِٕاالﱠ ٰ ّ
ﱠ
ُ
ش ْ◌ہَ ُد ا َٔن◌َ ُم َح ﱠمدًا َع ْبدُه َو َرسُوْ لہ ،اَللھُ ﱠم اَ ْنتَ ا ٔهَ ْ◌ ُل ال ِکب ِْريَا ِء
ا َٔ
ک لَہ َو ا َٔ
َر ْي َ
ﷲُ َوحْ دَه الَ ش ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ک فِ ْی ہذا اليَوْ ِم ال ِذیْ َج َعلتَہ لِل ُم ْسلِ ِم ْينَ ِع ْيدًا
س◌ئَل َ
ان َو ال ِعز ِة ،ا َٔ
َو ْال َعظ َم ِة َو ا ٔهَ◌ ُل الجُوْ ِد َو ال َجبَرُوْ ِ
ت َو القد َر ِة َو السﱡلط ِ
ی ّٰ
َلی
صلﱢ َی ع ٰ
صلﱢ َی ع ٰ
ک ا ْٔن◌َ تُ َ
س ْ◌ئَلُ َ
ﷲُ َعلَ ْي ِہ َو آلِہ ُذ ْخراً ﱠو َم ِزيْداً ،ا َٔ
آل ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ا َٔن ْ◌ تُ َ
صل ﱠ
ﱠو لِ ُم َح ﱠم ٍد َ
َلی ُم َح ﱠم ٍد ﱠو ِ
١۶٠
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ت
ک ْال ُمقَ ﱠر ِب ْينَ َو ا َٔن ْ◌ ِبيَا ِئ َ
َمالَ ِئ َک ِت َ
ت َو ْال ُم ْس ِل ِم ْينَ َو ْال ُم ْس ِل َما ِ
ک ْال ُمرْ َس ِل ْينَ َو ا َٔن ْ◌ تَ ْغ ِف َر لَنَا َو ِل َج ِمي ِْع ْال ُموْ ِٔم ِن ْينَ َو ْال ُموْ ِٔمنَا ِ
ٰ
ْ
ْ
ّ
ک ال ُمرْ َسلُوْ نَ َو ا َع ُ
ک ِم ْن َش ﱢر َما عَا َذ ِبہ
ک ِعبَا ُد َ
ک ِم ْن َخي ِْر َما َسئَلَ َ
س ْ◌ئَلُ َ
ت ،ا ٔللہُ ﱠم ِٕان ﱢی ا َٔ
ٔ◌وْ ُذ ِب َ
ْاال َٔح ْ◌يَا ِء ِم ْنہُ ْم َو اال َٔم ْ◌ َوا ِ
ک ْال ُم ْخلَصُوْ نَ ّ ٰ َ ،
ص ْي ُر
ِعبَا ُد َ
ﷲُ اَ ْکبَ ُر اَ ﱠو ُل ُک ﱢل َشي ٍْی ﱠو ِ
آخرُه َو بَ ِد ْي ُع ُک ﱢل َشي ٍْی ﱠو ُم ْنتَہَاهُ َو عَالِ ُم ُک ﱢل َشي ٍْی ﱠو َم َعادُه َو َم ِ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ت ُم ْع ِلنُ ال ﱠس َرا ِئ ِرّ َ ،
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ﱡ
َ
ْ
ْ
ﷲُ اَ ْکبَ ُر
ﱠا
ي
ف
خ
ال
ی
د
ب
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م
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اال
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ا
ق
،
ر
ب
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ال
ی
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ث
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ا
ب
و
ر
م
ال
ا
ر
ب
د
م
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ه
د
ر
م
و
ہ
ي
ل
ا
ُ
ُ
ﱢ
ُوْ
وْ
َ
ِ ِ
َ ِ ُ ِ
ُ ِ َ َ ِ َ ِ
ُک ﱢل َشي ٍ ِٕ ِ َ َ َ َ ُ
ِ ِ
ٰ
ّ
ً
ت َح ﱞی الﱠ يَ ُموْ ُ
ضی اَ ْمرا فَإِنﱠ َما يَقُوْ ُل لَہ ُک ْن فَيَ ُکوْ نُ َ ،ﷲُ اَ ْکبَ ُر
ت دَائِ ٌم الﱠ يَ ُزوْ ُل ِٕا َذا قَ ٰ
ع ِ
ت َش ِد ْي ُد ْال َجبَرُوْ ِ
َظ ْي ُم ْال َملَ ُکوْ ِ
ْ
ْ
ﱠ
ﱡ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
نُ
ُ
َ
اص َی کلہَا
ت االل ُس عَن َعظ َمتِ َ
ک اال ْب َ
ک ال ُوجُوْ هُ َو َحا َرت دوْ ن َ
ک االصْ َوات َو َعنَت ل َ
َخش َعت ل َ
صا ُر َو کل ِ
ک َو الن َو ِ
ٰ
کّ َ ،
ک َو قَہَ َر ُک ﱠل
ﷲُ اَ ْکبَ ُر اَ َحاطَ ِب ُک ﱢل َشي ٍْی ِح ْفظُ َ
ک َو َمقَا ِد ْي ُر ْاالُ ُموْ ِر ُکلﱡہَا اِلَ ْي َ
ِبيَ ِد َ
ک َو الَ يَتِ ﱡم ِم ْنہَا َشيْی ٌء ُدوْ نَ َ
ض ْی فِ ْيہَا َغ ْي ُر َ
ک ،الَ يَ ْق ِ
ّ
ک َو َذ ﱠل ُکلﱡ
ض َع ُکلﱡ َشي ٍْی لِ َعظَ َمتِ َ
ک َو تَ َوا َ
ک َو قَا َم ُکلﱡ َشي ٍْی بِ َ
ک َو نَفَ َذ ک ﱠل َشي ٍْی اَ ْم ُر َ
َشي ٍْی ِع ﱡز َ
ٰ
ْ
ّ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ک ،ﷲُ اکبَرُ۔
ض َع کلﱡ شي ٍْی لِ ُمل ِک َ
ک َو خ َ
ک َو استسل َم کلﱡ شي ٍْی لِقد َرتِ َ
َشي ٍْی لِ ِع ﱠزتِ َ
مسئلہ  ١۵٢٩امام عصر )عجل ﷲ تعالی فرجہ(کے زمانہ غيبت ميں اگر نماز عيد جماعت سے
پﮍھی جائے تو احتياط مستحب کی بنا پر نماز کے بعد دو خطبے پﮍھے جائيں اور بہتر يہ ھے کہ عيد فطر
کے خطبے ميں فطرے کے احکام بيان ھوں اور عيد قربان ميں قربانی کے احکام بيان ھوں ۔
مسئلہ  ١۵٣٠عيد کی نماز کے لئے کوئی سوره مخصوص نھيں ھے ليکن بہتر ھے کہ پھلی رکعت
االعلی )سوره( ٨٧ :پﮍھا جائے اور دوسری رکعت ميں سوره
ميں الحمد کے بعدسوره سبح اسم ربک
ٰ
والشمس )سوره ( ٩١ :پﮍھا جائے اور سب سے افضل يہ ھے کہ پھلی رکعت ميں سوره والشمس اور دوسری
رکعت ميں سوره غاشيہ )سوره( ٨٨ :پﮍھا جائے۔
مسئلہ  ١۵٣١نماز عيد صحر ا ميں پﮍھنا مستحب ھے ،ليکن مکہ مکرمہ ميں مستحب ھے کہ مسجد
الحرام ميں پﮍھی جائے۔
مسئلہ  ١۵٣٢مستحب ھے کہ امام جماعت اور مامو م نماز سے پھلے غسل کريں اور روئی سے بُنا
ھوا سفيد عمامہ سر پر باندھيں کہ جس کا ايک سرا سينے پر اور دوسرا سرا دونوں شانوں کے درميان ھو
اور مستحب ھے کہ نمازکے لئے پيدل ،ننگے پير اور باوقار طريقے سے جايا جائے۔
مسئلہ  ١۵٣٣مستحب ھے کہ عيد کی نمازميں زمين پر سجده کيا جائے ،تکبيريں کہتے وقت ھاتھوں
کو بلند کيا جائے اورامام جماعت بلند ٓاواز سے قرائت کرے۔
مسئلہ  ١۵٣۴مستحب ھے کہ عيد فطر کی رات کو مغرب وعشا کی نماز کے بعد اور عيد فطر کے
دن نماز صبح کے بعد يہ تکبيريں کھی جائيں :
ﷲُ اَ ْک َبرَُ ،و ِ ٰ ّ ِ ْال َح ْم ُد َ ٰ ّ
ﷲُ اَ ْکبَرُّ ٰ َ ،
ﷲُ َو ٰ ّ
ﷲُ اَ ْک َبرُ ،الَ اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
َ ّٰ
ﷲُ اَ ْکبَ ُرّ ٰ َ ،
لی َماھَدَانَا۔
ﷲُ اَ ْکبَ ُر َع ٰ
مسئلہ  ١۵٣۵عيد قربان ميں دس نمازوں کے بعد جن ميں سے پھلی نماز ،عيد کے دن کی نماز ظھر
ھے اور ٓاخری نماز بارھويں ذی الحجہ کی نماز صبح ھے ،ان تکبيرات کا پﮍھنا مستحب ھے جن کا ذکر
سابقہ مسئلہ ميں ھو چکا ھے اور ان کے بعد ” َ ٰ ّ
َلی َما
َلی َما َر َزقَنَا ِم ْن بَ ِھ ْي َم ِة ْاالَ ْن َع ِام َو ْال َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ ع ٰ
ﷲُ اَ ْکبَ ُر ع ٰ
اَب َْالنَا “ کھے ،ليکن اگر عيد قربان کے موقع پر انسان من ٰی ميں ھو تو مستحب ھے کہ يہ تکبيريں پندره
نمازوں کے بعد پﮍھے جن ميں سے پھلی نماز عيد کے دن کی نمازظھر ھے اور ٓاخری تيرھويں ذی الحجہ
کی نماز صبح ھے۔
مسئلہ  ١۵٣۶احتياط مستحب ھے کہ عورتيں نماز عيد پﮍھنے کے لئے نہ جائيں ،ليکن يہ احتياط
عمر رسيده عورتوں کے لئے نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۵٣٧نماز عيد ميں بھی دوسری نمازوں کی طرح مقتدی کے لئے ضروری ھےکہ الحمد
اورسوره کے عالوه نماز کے باقی اذکار خود پﮍھے۔
مسئلہ  ١۵٣٨اگر ماموم اس وقت پھنچے جب امام نماز کی کچه تکبيريں کہہ چکا ھو تو امام کے
رکوع ميں جانے کے بعد ضروری ھے کہ جتنی تکبيريں اور قنوت اس نے امام کے ساته نھيں پﮍھيں انھيں
ٰ
ﷲ “ يا ايک
پﮍھے اور امام کے ساته رکوع ميں مل جائے اور اگر ھر قنوت ميں ايک مرتبہ ” ُس ْب َحانَ ّ ِ
مرتبہ”اَ ْل َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ “ کہہ دے تو کافی ھے۔
مسئلہ  ١۵٣٩اگر کوئی شخص نماز عيد ميں اس وقت پھنچے جب امام رکوع ميں ھو تووه نيت کر
کے اور پھلی تکبير کہہ کر رکوع ميں جاسکتا ھے اگر چہ احتياط يہ ھے کہ نماز کو رجاء کی نيت سے
بجا الئے۔
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مسئلہ  ١۵۴٠اگر نماز عيد ميں ٓاخری رکعت کا ايک سجده يا تشھد بھول جائے اور اس نے کوئی
ايسا کام انجام نہ ديا ھو جس سے نماز باطل ھوجاتی ھے تو ضروری ھے کہ واپس پلٹ کر اس کو بجا
١۶١
الئے اور اگروه کسی اور رکعت کا سجده بھول گيا ھو تو احتياط واجب کی بنا پر اس کی قضا بجا الئے۔
اسی طرح کسی بھی صورت ميں اگر اس سے کوئی ايسا فعل سرزد ھو جس کے لئے نماز پنجگانہ ميں،
چاھے احتياط کی بنا پر ،سجده سھو الزم ھے تواحتياط واجب کی بنا پر دو سجده سھو بجا الئے۔
نماز کے لئے اجير بنانا
مسئلہ  ١۵۴١انسان کے مرنے کے بعد ان نمازوں اور دوسری عبادتوں کے لئے جنھيں اس نے اپنی
زندگی ميں انجام نہ ديا ھو کسی دوسرے شخص کو اجير بنا يا جاسکتا ھے ،يعنی اسے اجرت دی جائے
تاکہ وه انھيں بجا الئے اور اگر کوئی شخص بغير اجرت لئے ان عبادات کو بجا الئے تب بھی صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۵۴٢انسان بعض مستحب کاموں مثال روضہ رسول)ص( کی زيارت يا قبور ائمہ عليھم
معنی ميں کہ اجاره ميں ان
السالم کی زيارت کے لئے زنده اشخاص کی طرف سے اجير بن سکتا ھے اس
ٰ
اشخاص کی طرف سے ان مخصوص کاموں ميں نيابت کا قصد رکھتا ھو ،چنانچہ يہ شخص انھيں کاموں کو
بغير اجرت لئے بھی انجام دے سکتا ھے۔ نيز يہ بھی کر سکتا ھے کہ مستحب کام انجام دے کر اس کا ثواب
مرده يا زنده اشخاص کو ھديہ کر دے۔
مسئلہ  ١۵۴٣جو شخص ميت کی قضا نمازوں کے لئے اجير بنے اس کے لئے ضروری ھے کہ
نماز کے مسائل ميں يا تو وه خود مجتھد ھو يا نماز ،تقليد کے مطابق صحيح طريقے سے ادا کرسکے يا
احتياط پر عمل کرسکے۔
مسئلہ  ١۵۴۴ضروری ھے کہ اجير نيت کرتے وقت ”ميت “ کو معين کرے۔ھاں ،يہ ضروری نھيں
ھے ميت کا نام جانتا ھو ،پس اگر وه نيت کرے کہ يہ نماز اس شخص کے لئے پﮍه رھا ھوں جس کے لئے
ميں اجير ھوا ھوں تو کافی ھے۔
مسئلہ  ١۵۴۵ضروری ھے کہ اجير جو عمل بجا الئے اس کے لئے نيت کرے کہ جو کچه ميت کے
ذمے ھے وه بجا ال رھا ھوں اور اگر اجير کوئی عمل انجام دے اور اس کا ثواب ميت کو ھديہ کرے تو يہ
کافی نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۵۴۶ضروری ھے کہ اجير کسی ايسے شخص کو مقرر کيا جائے جس کے بارے ميں
جانتے ھوں يا ان کے پاس شرعی حجت ھو کہ وه عمل کو بجاالئے گا مثالً وه اطمينان رکھتے ھوں يا دو
عادل شخص يا ايک قابل اطمينان شخص جس کے قول کے بر خالف بات کا گمان نہ ھو،خبر ديں کہ وه
عمل کو بجا الئے گا۔
مسئلہ  ١۵۴٧جس شخص کو ميت کی نمازوں کے لئے اجير بنايا جائے اگر يہ ثابت ھو جائے کہ وه
عمل کو بجا نھيں اليا ھے يا باطل طريقے سے بجا اليا ھے تو ضروری ھے دوباره کسی شخص کو اجير
مقرر کيا جائے۔
مسئلہ  ١۵۴٨اگر کوئی شخص شک کرے کہ اجير نے عمل انجام ديا ھے يا نھيں تو اگر وه قابل
اطمينان ھو اور يہ کھے کہ ميں نے انجام دے ديا ھے يا کوئی شرعی گواھی يا کسی ايسے قابل اعتماد
شخص کا قول موجود ھو کہ جس کے قول کے برخالف بات کا گمان نہ ھو تو کافی ھے اور اگر وه شک
کرے کہ اس اجير کا عمل صحيح تھا يا نھيں تو وه اس کے عمل کو صحيح سمجه لے۔
مسئلہ  ١۵۴٩جو شخص کوئی عذر رکھتا ھو مثال تيمم کر کے يا بيٹه کر نمازپﮍھتا ھو اسے ميت
کی نمازوں کے لئے اجير مقرر نھيں کيا جاسکتا خواه ميت کی نمازيں بھی اسی طرح قضا ھوئی ھوں۔
مسئلہ  ١۵۵٠مرد عورت کی طرف سے اور عورت مرد کی طرف سے اجير بن سکتے ھيں۔نيز
نماز کو بلند يا ٓاھستہ ٓاواز سے پﮍھنے ميں ضروری ھے کہ اجير اپنے وظيفے پر عمل کرے۔
مسئلہ  ١۵۵١ميت کی قضا نمازوں ميں ترتيب واجب نھيں ،اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ ترتيب
کا خيال رکھا جائے ،ليکن اُن نمازوں ميں ترتيب ضروری ھے کہ جن کی ادا ميں ترتيب ضروری ھے مثال
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ايک دن کی نماز ظھر وعصر يا مغرب وعشا۔
مسئلہ  ١۵۵٢اگر اجير کے ساته طے کيا جائے کہ عمل کو ايک مخصوص طريقے سے انجام دے
گا تو ضروری ھے کہ اس عمل کو اسی طريقے سے انجام دے مگر يہ کہ اس عمل کے صحيح نہ ھونے کا
علم رکھتا ھو کہ اس صورت ميں اس عمل کے لئے اجير نھيں بن سکتا اور اگر کچه طے نہ کيا ھو تو
ضروری ھے کہ وه عمل اپنے وظيفے کے مطابق بجاالئے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ اپنے وظيفے اور
١۶٢
ميت کے وظيفے ميں سے جو بھی احتياط کے زياده قريب ھو اسی پر عمل کرے ،مثالً اگر ميت کا وظيفہ
تين مرتبہ تسبيحات اربعہ پﮍھنا تھا اور اس کی اپنی تکليف ايک بار پﮍھنا ھو تو تين بار پﮍھے۔
مسئلہ  ١۵۵٣اگر اجير کے ساته يہ طے نہ کيا جائے کہ نماز کے مستحبات کتنی مقدار ميں پﮍھے
گا تو ضروری ھے کہ عموما ً جتنے مستحبات نماز ميں پﮍھے جاتے ھيں انھيں بجاالئے۔
مسئلہ  ١۵۵۴اگر انسان ميت کی قضا نمازوں کے لئے کئی اشخاص کو اجير مقرر کرے تو جو کچه
مسئلہ  ١۵۵١ميں بتايا گيا ھے اس کی بنا پر ضروری نھيں کہ وه ھر اجير کے لئے وقت معين کرے۔
مسئلہ  ١۵۵۵اگر کوئی شخص اجير بنے کہ مثال کے طور پر ايک سال ميں ميت کی نمازيں پﮍه
دے گا اور سال ختم ھونے سے پھلے مر جائے تو ضروری ھے کہ ان نمازوں کے لئے جن کے بارے ميں
علم ھوکہ وه انھيں بجا نھيں اليا ،کسی اور شخص کو اجير مقرر کيا جائے اور جن نمازوں کے بارے ميں
احتمال ھو کہ وه انھيں بجانھيں اليا تھا احتياط واجب کی بنا پر ان کے لئے بھی اجير مقرر کيا جائے۔
مسئلہ  ١۵۵۶جس شخص کو ميت کی قضا نمازوں کے لئے اجير مقرر کيا ھو اگر وه ساری نمازيں
پﮍھنے سے پھلے مر جائے اور اس نے ان سب نمازوں کی اجرت بھی وصول کر لی ھوتو اگر اس کے
ساته يہ طے کيا گيا ھو کہ ساری نمازيں وه خود ھی پﮍھے گا اور وه ان کے بجاالنے پر قادر بھی تھا تو
اجاره کا معاملہ صحيح ھے اور اجرت دينے واال باقی نمازوں کی اجرت المثل واپس لے سکتا ھے يا اجاره
کو فسخ کرتے ھوئے اس مقدار کی اجرت المثل جو ادا ھو چکی ھے ،دے کر باقی مقدار کی اجرت واپس
لے سکتا ھے اور اگر وه ان نمازوں کی ادائيگی پر قادر نھيں تھا تو مرنے کے بعد والی نمازوں ميں اجاره
باطل ھے اور اجرت دينے واال باقی مانده نمازوں کی اجرت ُمس ّمی لے سکتا ھے يا پھلے والی مقدار کے
اجاره کو فسخ کرتے ھو ئے اس مقدار کی اجرت المثل ادا کرسکتا ھے اور اگر يہ طے نہ کيا گيا ھو کہ وه
خود پﮍھے گا تو ضروری ھے کہ اجير کے ورثاء اس کے مال سے کسی اور کو اجير بنائيں ،ليکن اگر اس
نے کوئی مال نہ چھوڑا ھو تو اس کے ورثاء پر کچه بھی واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۵۵٧اگر اجير ميت کی قضا نمازيں پﮍھنے سے پھلے مر جائے اور اس کی اپنی بھی
نمازيں قضا ھوئی ھوں تو سابقہ مسئلے ميں جو طريقہ بتايا گيا ھے اس پر عمل کرنے کے بعداگر اس کے
مال سے کچه بچے تو اس صورت ميں کہ جب اس نے وصيت کی ھو اور اس کی نمازوں کی اجرت اس
کے تمام مال کے تيسرے حصے سے زياه ھوتو ورثاء کے اجازت دينے کی صورت ميں اس کی تمام
نمازوں کے لئے اجير مقرر کيا جا سکتا ھے اور اجازت نہ دينے کی صورت ميں اس کے مال کا تيسرا
حصہ اس کی نمازوں پر خرچ کريں۔

توضيح المسائل

روزے کے احکام
اذان صبح سے مغرب تک ،ان چيزوں سے کہ جن کا بيان بعدميں آئے گا،
روزه يہ ھے کہ انسان ِ
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قصد قربت،جس کا بيان وضو کے مسائل ميں گزرچکا اور اخالص کے ساته ،پرھيز کرے۔
اس مسئلے اور بعد ميں آنے والے مسائل ميں احتياط واجب کی بنا پر مغرب سے مراد وه وقت
ھے کہ سورج غروب ھونے کے بعد مشرق کی جانب سے نمودار ھونے والی سرخی انسان کے سر کے
اوپر سے گزر جائے۔
نيت
مسئلہ  ١۵۵٨روزے کی نيت ميں ضروری نھيں ھے کہ انسان نيت کے الفاظ کو دل سے گزارے يا
مثالً يہ کھے کہ ميں کل روزه رکھوں گا ،بلکہ اگر صرف يھی اراده رکھتا ھو کہ قربت کی نيت اور
اخالص کے ساته اذان صبح سے مغرب تک ،ان کاموں کو انجام نہ دے گا جو روزے کو باطل کر ديتے
ھيں تو کافی ھے۔ اور يہ يقين حاصل کرنے کے لئے کہ اس پوری مدت ميں روزے سے تھا ضروری ھے
اذان صبح سے کچه دير پھلے اور مغرب کے کچه دير بعد بھی روزے کو باطل کر دينے والے کاموں
کہ ِ
سے پرھيز کرے۔
مسئلہ  ١۵۵٩انسان ماه رمضان کی ھر رات ميں اس کے اگلے دن کے روزے کی نيت کر سکتا
ھے اور اسی طرح مھينے کی پھلی رات کو ھی سارے روزوں کی نيت بھی کر سکتا ھے اورپھر دوباره
ھر رات نيت دھرانا ضروری نھيں ھے اور اسی نيت پر باقی رھنا کافی ھے۔
١۶٣
مسئلہ  ١۵۶٠ماه رمضان کے روزے کی نيت کا وقت پھلی رات ميں ،رات کی ابتدا سے اذان صبح
تک ھے اور پھلی رات کے عالوه دوسری راتونميں رات کی ابتدا سے پھلے بھی نيت کی جاسکتی ھے،
مثالً پھلے دن عصر کے وقت نيت کرے کہ اگلے دن قربة الی ﷲ روزه رکھے گا اور اسی نيت پر باقی
رھے اگر چہ اذان صبح کے بعد تک سوتا رھے۔
مسئلہ  ١۵۶١مستحب روزے کی نيت کا وقت رات کی ابتدا سے لے کر اس وقت تک ھے کہ سورج
غروب ھونے ميں نيت کرنے کی مقدار کا وقت باقی ره جائے ،پس اگر اس وقت تک روزے کو باطل کر
دينے واال کوئی کام انجام نہ ديا ھو اور مستحب روزے کی نيت کرلے تو اس کا روزه صحيح ھے ليکن اگر
سورج غروب ھوجائے تو روزے کا صحيح ھونا محل اشکا ل ھے۔
مسئلہ  ١۵۶٢جو شخص روزے کی نيت کئے بغير اذان صبح سے پھلے سوجائے ،اگر ظھر سے
پھلے بيدار ھو اور روزے کی نيت کرے تو اگر اس کا روزه ايسا واجب روزه ھوکہ جس کا وقت معين
ھے ،چاھے ماه رمضان کا روزه يا ماه رمضان کے عالوه کوئی اور روزه ،جيسے اس نے نذر کی ھو کہ
کسی معين دن روزه رکھے گا ،تو روزے کا صحيح ھونا محل اشکال ھے اور اگر اس کا روزه ايسا واجب
ھو کہ جس کا وقت معين نہ ھو تو روزه صحيح ھے۔
اور اگر ظھر کے بعد بيدار ھو تو واجب روزے کی نيت نھيں کر سکتا ھے چاھے واجب غير
معين ھو ،ليکن ماه رمضان کی قضا ميں ظھر سے عصر تک نيت کا جائز نہ ھونا احتياط کی بنا پر ھے۔
مسئلہ  ١۵۶٣جو شخص ماه رمضان کے عالوه کوئی روزه رکھنا چاھے تو ضروری ھے کہ اس
روزے کو معين کرے ،مثالً نيت کرے کہ قضا ،نذر يا کفارے کا روزه رکھتا ھوں ،ليکن ماه رمضان ميں يہ
ضروری نھينکہ ماه رمضان کا روزه رکھنے کی نيت کرے ،بلکہ اگر اسے علم نہ ھو کہ رمضان ھے يا
بھول جائے اورکسی دوسرے روزے کی نيت کرلے تب بھی وه ماه رمضان کا روزه شمار ھوگا۔
مسئلہ  ١۵۶۴اگر کوئی جانتا ھو کہ ماه رمضان ھے اور جان بوجه کر رمضان کے عالوه کسی اور
روزے کی نيت کرلے تو وه ماه رمضان کا روزه شمار نھيں ھوگا اور اسی طرح بنابر احتياط واجب جس
روزے کی نيت کی ھے وه بھی روزه شمار نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ١۵۶۵اگر پھلے روزے کی نيت سے روزه رکھے اور بعد ميں معلوم ھو کہ دوسری
ياتيسری تاريخ تھی تو اس کا روزه صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۵۶۶اگر اذان صبح سے پھلے نيت کرے اور بے ھوش ھوجائے اور دن ميں کسی وقت
ھوش آئے تو بنابر احتياط واجب ضروری ھے کہ اس دن کے روزے کو پورا کرے اور اس کی قضا بھی
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بجاالئے۔
مسئلہ  ١۵۶٧اگر اذان صبح سے پھلے نيت کرے پھر اس پر نشہ طاری ھو جائے اور دن ميں ھوش
آئے تو احتياط واجب يہ ھے کہ اس دن کا روزه پورا کرے اور قضا بھی کرے۔
اذان صبح سے پھلے نيت کرے اور سوجائے اور مغرب کے بعد بيدار ھو تو اس
مسئلہ  ١۵۶٨اگر ِ
کا روزه صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۵۶٩اگر کسی کو علم نہ ھو يا بھول جائے کہ ماه رمضان ھے تو اگر ظھر سے پھلے
متوجہ ھو اور اس نے روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام دے ديا ھو يا ظھر کے بعد متوجہ ھو کہ ماه
رمضان ھے تو اس کا روزه باطل ھے ،ليکن ضروری ھے کہ مغرب تک روزے کو باطل کرنے واال
کوئی کام انجام نہ دے اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرے اور اگر ظھر سے پھلے متوجہ ھو اور
اس نے روزه باطل کرنے واال کوئی کام بھی انجام نہ ديا ھو تب بھی احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
اذان صبح سے پھلے بالغ ھو جائے تو اس دن کا روزه رکھنا
مسئلہ  ١۵٧٠اگر بچہ ماه رمضان ميں ِ
اس پر ضروری ھے اور اگر اذان کے بعد بالغ ھو تو اس پر روزه واجب نھيں ھے ،اگر چہ احتياط مستحب
يہ ھے کہ اگر ظھر سے پھلے بالغ ھو اور اس نے روزے کی نيت کر رکھی ھو تو روزه پورا کرے اور
اگر نيت نہ بھی کی ھو اورروزه باطل کرنے واال کوئی کام بھی انجام نہ ديا ھو تو نيت کرے اور روزه
رکھے۔
مسئلہ  ١۵٧١جو شخص کسی ميت کے روزے اجرت لے کر رکه رھا ھواس کے لئے مستحب
روزه رکھنے ميں کوئی حرج نھيں ،ليکن جس شخص کے ماه رمضان کے روزے قضا ھوں وه مستحب
روزے نھيں رکه سکتا اوراگر رمضان کے عالوه کوئی اور واجب روزه اس کے ذ ّمے ھو پھر بھی احتياط
واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
١۶۴
اور اگر بھولے سے مستحب روزه رکه لے اور ظھر سے پھلے متوجہ ھوجائے تو اس کا مستحب
روزه باطل ھے ليکن وه اپنی نيت کو غير معين واجب روزے کی طرف پلٹا سکتا ھے ،جب کہ معين واجب
روزے کی طرف نيت کو پلٹانا محل اشکال ھے اور اگر ظھر کے بعد متوجہ ھو تو وه اپنی نيت کو واجب
روزے کی طرف نھيں پلٹاسکتا اگر چہ واجب غير معين ھی کيوں نہ ھو اور يہ حکم ما ِه رمضان کے قضا
روزوں ميں زوال کے بعد سے عصر تک احتياط واجب کی بناپر ھے۔ھاں ،اگر مغرب کے بعد ياد آئے تو
اس کا مستحب روزه صحيح ھے۔
ً
مسئلہ  ١۵٧٢اگر کسی شخص پر رمضان کے عالوه کوئی معين روزه واجب ھو مثال نذر کی ھو
اذان صبح تک نيت نہ کرے تو اس کا روزه باطل ھے اور
کہ مقرره دن روزه رکھوں گا اور جان بوجه کر ِ
اگر معلوم نہ ھو کہ اس دن کا روزه اس پر واجب ھے يا بھول جائے تو اگرچہ ظھر سے پھلے ياد آجائے
اور روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام نہ ديا ھو ،بنا بر احتياط اس کا بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١۵٧٣اگر غير معين واجب روزے مثالً کفارے کے روزے کے لئے ،ظھر کے نزديک تک
عمداً نيت نہ کرے تو کوئی حرج نھيں ،بلکہ اگر نيت سے پھلے پختہ اراده رکھتا ھو کہ روزه نھيں رکھے
گا يا متردد ھو کہ روزه رکھے يا نہ رکھے تو اگر روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام نہ ديا ھو اور ظھر
سے پھلے نيت کر لے تو اُس کا روزه صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۵٧۴اگر کوئی کافر ماه رمضان ميں ظھر سے پھلے مسلمان ھوجائے تو چاھے اس نے
اذان صبح سے اس وقت تک روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام نہ ديا ھو ،پھر بھی اس کا روزه صحيح
نھيں۔
مسئلہ  ١۵٧۵اگر کوئی مريض ماه رمضان کے دن کے وسط ميں ظھر سے پھلے يا اس کے بعد
تندرست ھو جائے تو اِس دن کا روزه اس پر واجب نھيں ھے خواه اُس وقت تک روزه باطل کرنے واال
کوئی کام انجام نہ ديا ھو۔
مسئلہ  ١۵٧۶جس دن کے بارے ميں انسان کو شک ھو کہ شعبان کا آخری دن ھے يا رمضان کا
پھال تو اُس پر واجب نھيں کہ وه اس دن روزه رکھے اور اگر روزه رکھنا چاھے تو رمضان کے روزے
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کی نيت نھيں کر سکتا ،نہ ھی يہ نيت کر سکتا ھے کہ اگر رمضان ھے تو رمضان کا روزه اور اگر
رمضان نھيں تو قضا يا اس جيسا کوئی اور روزه رکه رھا ھوں ،بلکہ ضروری ھے کہ کسی واجب روزے
مثالً قضا کی نيت کرلے يا مستحب روزے کی نيت کرے۔ چنانچہ بعد ميں پتہ چلے کہ ماه رمضان تھا تو
رمضان کا روزه شمار ھوگا۔ ھاں ،اگر وه يہ نيت کرے کہ جس چيز کا اسے حکم ديا گيا ھے اس کو انجام
دے رھا ھوں اور بعد ميں معلوم ھو کہ رمضان تھا تو يہ کافی ھے۔
مسئلہ  ١۵٧٧جس دن کے بارے ميں شک ھو کہ شعبان کا آخری دن ھے يا رمضان کا پھال دن ،اگر
اُس دن قضا يا اس کی مانند کوئی واجب يا مستحب روزه رکه لے اور دن ميں کسی وقت اسے پتہ چلے کہ
ماه رمضان ھے تو ضروری ھے کہ ماه رمضان کے روزے کی نيت کرے۔
مسئلہ  ١۵٧٨اگر کسی واجب معين روزے ميں جيسے ماه رمضان کے روزے ميں انسان اپنی نيت
سے کہ مبطالت روزه سے خدا کی خاطر بچے ،پلٹ جائے يا پلٹنے کے بارے ميں متردد ھو يا يہ نيت
کرے کہ روزه توڑنے والی چيزوں ميں سے کسی کو انجام دے يا متردد ھو کہ ايسی کوئی چيز انجام دے يا
نہ دے تو اُس کا روزه باطل ھے ،اگرچہ جو اراده کيا ھو اُس سے توبہ بھی کرے اور نيت کو روزے کی
طرف بھی پھير دے اور روزه باطل کرنے واال کوئی کام بھی انجام نہ دے۔
مسئلہ  ١۵٧٩وه بات جس کے بارے ميں پچھلے مسئلے ميں بتايا گيا کہ واجب معين روزے کو
باطل کرديتی ھے،غير معين واجب روزے مثالً کفارے يا غير معين نذر کے روزے کو باطل نھيں کرتی،
ل ٰہذا اگر ظھر سے پھلے دوباره اپنی نيت کو روزے کی طرف پھير دے تو اُس کا روزه صحيح ھے۔
ت روزه
مبطال ِ
مسئلہ  ١۵٨٠نو چيزيں روزے کو باطل کر ديتی ھيں ،اگر چہ ان ميں سے بعض چيزونسے روزه
احتياط کی بنا پر باطل ھوتا ھے :
ا ( کھانا اور پينا
 ( ٢جماع
١۶۵
 ( ٣استمنا۔ استمنا يہ ھے کہ انسان اپنے يا کسی دوسرے کے ساته جماع کے عالوه کوئی ايسا کام
کرے کہ اس کی منی خارج ھو جائے۔
 ( ۴خدا ،پيغمبر)ص( يا ائمہ معصومين عليھم السالم سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔
 ( ۵احتياط واجب کی بنا پر غبار کا حلق تک پھنچانا۔
 ( ۶پورے سر کو پانی ميں ڈبونا۔
اذان صبح تک جنابت حيض يا نفا س پر باقی رھنا۔
ِ (٧
ٌ (٨کسی بھنے والی چيز سے انيما کرنا۔
 ( ٩قے کرنا۔
ان کے احکام آئنده مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔
١۔ کھانا اور پينا
مسئلہ  ١۵٨١اگر روزه دار اس طرف متوجہ ھوتے ھوئے کہ روزے سے ھے جان بوجه کر کوئی
چيز کھائے يا پئے تو اُس کا روزه باطل ھو جائے گا ،خواه وه ايسی چيز ھو جسے عموما ً کھايا يا پيا جاتا
ھو جيسے روٹی اور پانی يا ايسی ھو جسے عموما ً کھايا يا پيا نہ جاتا ھو جيسے مٹی اور درخت کا شيره،
خواه کم ھو يا زياده ،حتی اگر تری کو منہ سے نکالے اور دوباره منہ ميں لے جائے اور نگل لے تو روزه
باطل ھو جائے گا ،سوائے ا س کے کہ يہ تری تھوک سے مل کر اِس طرح ختم ھو جائے کہ پھر اسے باھر
کی تری نہ کھا جاسکے۔
مسئلہ  ١۵٨٢اگرکھانا کھانے کے دوران معلوم ھو جائے کہ صبح ھو گئی ھے توضروری ھے کہ
لقمہ اگل دے اور اگر عمداً نگل لے تو اُس کا روزه باطل ھے اور اس پر کفاره بھی واجب ھو جائے گاجس
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کی تفصيالت ٓاگے ٓائينگی۔
مسئلہ  ١۵٨٣اگر روزه دار بھولے سے کوئی چيز کھا يا پی لے تو اُس کا روزه باطل نھيں ھوتا۔
مسئلہ  ١۵٨۴دوا کی جگہ استعمال ھونے والے يا عضو کو بے حس کردينے والے انجکشن کے
استعمال ميں کوئی حرج نھيں اور احتياط مستحب يہ ھے کہ روزه دار اُس انجکشن سے پرھيز کرے کہ جو
پانی اور غذا کی جگہ استعمال ھوتا ھے۔
مسئلہ  ١۵٨۵اگر روزه دار دانتوں کے درميان ميں ره جانے والی چيز کو اپنے روزے کی طرف
متوجہ ھونے کے باوجود عمداً نگل لے تو اُس کا روزه باطل ھو جائے گا۔
مسئلہ  ١۵٨۶روزه رکھنے والے کے لئے ضروری نھيں ھے کہ اذان سے پھلے اپنے دانتوں ميں
خالل کرے ،ليکن اگر جانتا ھو يا اطمينان ھو کہ جو غذا دانتوں کے درميان ميں ره گئی ھے وه دن ميں
اندر چلی جائے گی ،چنانچہ وه خالل نہ کرے اور وه چيز پيٹ کے اندر چلی جائے تو اُس کا روزه باطل
ھوجائے گا۔
مسئلہ  ١۵٨٧لعاب دھن کو نگلنا ،اگرچہ کھٹائی يا اس کی مانند چيزوں کے تصور سے منہ ميں
جمع ھوجائے ،روزے کو باطل نھيں کرتا۔
مسئلہ  ١۵٨٨سر اور سينے کے بلغم کو نگلنے ميں ،جب تک کہ وه منہ کے اندر والے حصے تک
نہ پھنچے ،کوئی حرج نھيں ،ليکن اگر منہ ميں آجائيں تو احتياط واجب يہ ھے کہ انھيں نہ نگال جائے۔
مسئلہ  ١۵٨٩اگر روزه دار اِس قدر پياسا ھوجائے کہ اسے خوف ھو کہ وه پياس کی وجہ سے مر
جائے گا تو اس پر اتنا پانی پينا واجب ھے کہ مرنے سے نجات مل جائے ،ليکن اُس کا روزه باطل ھوجائے
گا اور اگر رمضان ھو تو باقی دن روزه باطل کر دينے والے کاموں سے پرھيز ضروری ھے۔ اِسی طرح
قابل ذکر ضرر پھنچے گا يا پانی نہ پينا اُس کے لئے
اگر اُسے خوف ھو کہ پانی نہ پينے کی وجہ سے اُسے ِ
ايسی مشقّت کا باعث بنے گا جوعرفا ً قابل برداشت نہ ھو تو اِن دو صورتوں ميں اِس قدر پانی پی سکتا ھے
کہ اُس کا ضرر اور مشقّت دور ھو جائے۔
مسئلہ  ١۵٩٠بچے يا پرندے کے لئے غذا کو چبانا اور غذا اور ان جيسی چيزوں کو چکھنا جو عام
طور پر حلق تک نھيں پھنچتيں ،اگر چہ اتفاق سے حلق تک پھنچ جائيں روزه کو باطل نھيں کرتا ،ليکن اگر
انسان شروع سے جانتا ھو يا مطمئن ھو کہ حلق تک پھنچ جائيں گی تو اس کا روزه باطل ھو جائے گا
اورضروری ھے کہ اس کی قضا کرے اور حلق تک پھنچنے کی صورت ميں اس پر کفاره بھی واجب ھے۔
١۶۶
مسئلہ  ١۵٩١انسان کمزوری کی وجہ سے روزه نھيں چھوڑ سکتا ،ليکن اگر کمزوری اِس حد تک
ھو کہ روزه دار کے لئے عام طور پر قابل برداشت نہ ھو تو پھرروزه چھوڑ دينے ميں کوئی حرج نھيں۔
٢۔ جماع
مسئلہ  ١۵٩٢جماع روزے کو باطل کر ديتا ھے اگر چہ صرف ختنہ گاه کے برابر داخل ھو اور
منی بھی خارج نہ ھو۔ اوربيوی کے عالوه کسی اور سے جماع کی صورت ميں اگر منی خارج نہ ھو تو يہ
حکم احتياط کی بنا پر ھے۔
مسئلہ  ١۵٩٣اگر ختنہ گاه سے کم مقدار داخل ھو اور منی بھی خارج نہ ھو تو روزه باطل نھيں
ھوگا۔
ً
مسئلہ  ١۵٩۴اگر کوئی شخص عمدا جماع کرے اورختنہ گاه کے برابر داخل کرنے کا اراده بھی
رکھتا ھواور پھر شک کرے کہ اُس مقدار کے برابر دخول ھوا ھے يا نھيں تو اُس کا روزه باطل ھے اور
اس کی قضا کرنا ضروری ھے اور احتياط واجب يہ ھے کہ باقی دن روزه باطل کرنے والے کاموں سے
پرھيزکرے ،ليکن کفاره واجب نھيں۔
مسئلہ  ١۵٩۵اگر بھول جائے کہ روز ے سے ھے اور جماع کرلے يا بے اختيار جماع کرے تواس
کا روزه باطل نھيں ھوگا ،ليکن اگر دوران جماع اُسے ياد آجائے يا اُسے اختيار حاصل ھو جائے تو
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ضروری ھے کہ فوراً جماع کو ترک کردے اور اگر ترک نہ کرے تو اُس کا روزه باطل ھو جائے گا۔
٣۔ استمنا
ُ
مسئلہ  ١۵٩۶اگر روزه دار استمنا کرے ،يعنی جماع کے عالوه کوئی ايسا کام کرے کہ اس کی منی
خارج ھو ،تو اُس کا روزه باطل ھو جائے گا۔
مسئلہ  ١۵٩٧اگر بے اختيار ،انسان کی منی خارج ھو جائے تو روزه باطل نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ١۵٩٨جو روزه دار جانتا ھو کہ اگر دن ميں سو گيا تومحتلم ھو جائے گا يعنی نيند ميں اس
کے جسم سے منی خارج ھو جائے گی ،تو اُس کے لئے سونا جائز ھے اور اگر محتلم ھو جائے تو اُس کا
روزه باطل نھيں ھوگا۔ھاں ،احتياط مستحب يہ ھے کہ وه نہ سوئے خصوصا ً جب نہ سونے کی وجہ سے
اسے کوئی تکليف بھی نہ ھو۔
مسئلہ  ١۵٩٩اگر روزه دار منی خارج ھونے کی حالت ميں نيند سے بيدار ھوجائے تو اس کو خارج
ھونے سے روکناواجب نھيں۔
مسئلہ  ١۶٠٠جب روزه دار محتلم ھوجائے تو وه پيشاب اور استبرا کر سکتا ھے اگرچہ وه جانتا ھو
کہ پيشاب اور استبرا کی وجہ سے باقی مانده منی نالی سے باھر آجائے گی۔
مسئلہ  ١۶٠١جو روزه دار محتلم ھو گيا ھو اگر وه جانتا ھو کہ نالی ميں منی باقی ره گئی ھے
احتياط
بر
اورغسل سے پھلے پيشاب نہ کرنے کی صورت ميں غسل کے بعد منی خارج ھوگی تو بناء
ِ
واجب ضروری ھے کہ غسل سے پھلے پيشاب کرے۔
ً
مسئلہ  ١۶٠٢جو شخص يہ جاننے کے باوجود کہ عمدا منی خارج کرنا روزے کو باطل کر ديتا
ھے ،اگر منی کے باھر آنے کی نيت سے مثالً بيوی سے ھنسی مذاق اور چھيﮍ چھاڑ کرے تو چاھے منی
احتياط واجب
خارج نہ بھی ھو اُس کا روزه باطل ھوجائے گا اور ضروری ھے کہ قضا کرے اور بنا بر
ِ
بقيہ دن روزه باطل کرنے والے کاموں سے پرھيز کرنا بھی ضروری ھے۔
مسئلہ  ١۶٠٣اگر روزه دار منی خارج ھونے کا اراده کئے بغير مثال کے طور پر اپنی بيوی سے
چھيﮍ چھاڑ اور ھنسی مذاق کرے ،چنانچہ اگر اطمينان رکھتا ھو کہ اُس سے منی خارج نہ ھوگی اگر چہ
اتفاق سے منی خارج ھو بھی جائے تو اُس کا روزه صحيح ھے ،ليکن اگر اطمينان نہ ھو تو منی خارج
ھونے کی صورت ميں اس کا روزه باطل ھو جائے گا۔
۴۔ خدا اور رسول صلی ﷲ عليہ و آلہ سے جھوٹ منسوب کرنا
مسئلہ  ١۶٠۴اگر روزه دار زبان سے ،لکه کر ،اشارے سے يا کسی اور طريقے سے خدا،
پيغمبر)ص( يا ائمہ معصومين عليھم السالم سے عمداً کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگرچہ فوراً يہ
کہہ دے کہ ميں نے جھوٹ کھا ھے يا توبہ کرلے ،اُس کا روزه باطل ھو جائے گا۔ جب کھباقی انبياء )علی
١۶٧
احتياط واجب کی بنا پر روزے
نبينا و آلہ و عليھم السالم (اور ان کے اوصياء کی طرف جھوٹی نسبت دينا
ِ
تعالی سے منسوب ھو جائے تواس
کو باطل کر ديتا ھے ،مگر يہ کہ ان سے دی ھوئی يہ جھوٹی نسبت ﷲ
ٰ
کا روزه باطل ھو جائے گا۔يھی حکم حضرت زھرا عليھا السالم کی طرف جھوٹی نسبت دينے کا ھے
سوائے اس کہ کے يہ جھوٹی نسبت خدا ،رسول صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم يا ائمہ عليھم السالم ميں سے
کسی سے منسوب ھو جائے ،کہ اس صورت ميں روزه باطل ھو جائے گا۔
مسئلہ  ١۶٠۵اگر کوئی ايسی حديث نقل کرنا چاھے جس کے متعلق نہ جانتا ھو کہ سچ ھے يا
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ جو
جھوٹ اور اُس حديث کے معتبر ھونے پر دليل بھی نہ ھو تو
ِ
اِس حديث کا راوی ھے يا مثال کے طور پرجس کتاب ميں يہ حديث تحرير ھے ،اس کا حوالہ دے۔
مسئلہ  ١۶٠۶اگر کسی روايت کو سچ سمجھتے ھوئے ،خدا يا پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم يا
ائمہ عليھم السالم سے منسوب کرے اور بعد ميں معلوم ھو کہ وه جھوٹ تھی تو اس کا روزه باطل نھيں ھو
گا۔
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مسئلہ  ١۶٠٧جو شخص جانتا ھو کہ خدا ،پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم اور ائمہ عليھم السالم
سے جھوٹ منسوب کرنا روزے کو باطل کرديتا ھے اگر کسی چيز کو جس کے متعلق وه جانتا ھو کہ
جھوٹ ھے ،ان حضرات سے منسوب کرے اور بعد ميں معلوم ھو کہ جو کچه کھا تھا سچ تھا تو بھی اس کا
احتياط واجب بقيہ دن روزه باطل کرنے والے کاموں سے پرھيز کرے۔
روزه باطل ھے اور بنا بر
ِ
مسئلہ  ١۶٠٨کسی دوسرے کے گﮍھے ھوئے جھوٹ کو اگر جان بوجه کر خدا ،پيغمبر صلی ﷲ
عليہ و آلہ وسلم اور ائمہ عليھم السالم سے منسوب کرے تو اس کا روزه باطل ھو جائے گا ،ليکن اگر جس
نے جھوٹ گﮍھا ھے اس کا قول نقل کرے تو روزه باطل نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ١۶٠٩اگر روزه دار سے پوچھا جائے کہ آيا پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم يا کسی ايک
امام عليہ السالم نے اس طرح فرمايا ھے ،اور وه جواب ميں جان بوجه کر ھاں کی جگہ نھيں اور نھيں کی
جگہ ھاں کھے تو اس کا روزه باطل ھوجائے گا۔
مسئلہ  ١۶١٠اگرخدا يا پيغمبر صلی ﷲ عليہ و آلہ وسلم يا کسی امام عليہ السالم سے کوئی سچ
بات نقل کرے ،بعد ميں کھے کہ ميں نے جھوٹ کھا تھا يا رات کو ان حضرات سے کوئی جھوٹی بات
منسوب کرے اور اگلے دن روزے کے عالم مينکھے کہ جو ميں نے کل رات کھا تھا وه سچ ھے تو اس کا
روزه باطل ھو جائے گا۔
۵۔ غبار حلق تک پھنچانا
مسئلہ  ١۶١١احتياط کی بنا پر غبار کا حلق تک پھنچانا روزے کو باطل کر ديتا ھے خوا ه غبار
اس چيز کاھو جس کا کھانا حالل ھے جيسے آٹا يا ايسی چيز کا ھو جس کا کھانا حرام ھے جيسے مٹی۔
مسئلہ  ١۶١٢اگر ھوا کی وجہ سے کوئی غبار پيدا ھو اور انسان متوجہ ھونے کے باوجود دھيان نہ
احتياط واجب کی بنا پر اس کا روزه باطل ھو جائے گا۔
رکھے اور غبار حلق تک پھنچ جائے تو
ِ
احتياط واجب يہ ھے کہ روزه دارگاڑھی بھاپ اور سگريٹ و تمباکو جيسی چيزوں کا
مسئلہ ١۶١٣
ِ
دھواں بھی حلق تک نہ پھنچائے۔
مسئلہ  ١۶١۴اگر دھيان نہ رکھے اور غبار ،دھواں ،گاڑھی بھاپ يا اس جيسی چيزيں حلق ميں
داخل ھوجائينتو اگر اسے يقين يا اطمينان تھا کہ يہ چيزيں حلق ميں نہ پھنچيں گی تو اُس کا روزه صحيح
ھے ،ليکن اگر اسے گمان تھا کہ يہ حلق تک نھيں پھنچيں گی تو احتياط مستحب يہ ھے کہ اس روزے کی
قضا کرے۔
مسئلہ  ١۶١۵اگر بھول جائے کہ روزے سے ھے اور دھيان نہ رکھے يا بے اختيار غبار يا اس
جيسی چيز اُس کے حلق تک پھنچ جائے تو اس کا روزه باطل نھيں ھوگا۔
۶۔ سر کو پانی ميں ڈبونا
مسئلہ  ١۶١۶اگر روزه دار جان بوجه کر سارا سر پانی ميں ڈبودے تو اگرچہ باقی بدن پانی سے
باھر رھے ،اس کا روزه باطل ھوجاتا ھے ،ليکن اگر سارا بدن پانی ميں ڈوب جائے اور سر کا کچه حصہ
باھر رھے تو روزه باطل نھيں ھوتا۔
١۶٨
مسئلہ  ١۶١٧اگر آدھے سر کو ايک بار اور اس کے دوسرے آدھے حصے کو دوسری بار پانی ميں
ڈبودے تو اس کا روزه باطل نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ١۶١٨اگر شک کرے کہ پورا سر پانی کے نيچے چال گيا ھے يا نھيں تو اس کا روزه صحيح
ھے ،ليکن اگر سارا سر ڈبونے کی نيت سے پانی کے نيچے چال جائے اور شک کرے کہ پورا سر پانی
ميں ڈوبا يا نھيں تو اس کا روزه باطل ھوگا اگر چہ کفاره نھيں۔
مسئلہ  ١۶١٩اگر پورا سر پانی کے نيچے چال جائے ليکن بالوں کی کچه مقدار باھر ره جائے تو
اس کا روزه باطل ھوجائے گا۔
مسئلہ  ١۶٢٠پانی کے عالوه ديگربھنے والی چيزوں مثالً دوده اور آب مضاف ميں سر کو ڈبونا
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احتياط واجبيہ ھے کہ سر کو عرق گالب ميں ڈبونے سے اجتناب کرے۔
روزے کو باطل نھيں کرتا اور
ِ
مسئلہ  ١۶٢١اگر روزه دار بے اختيار پانی ميں گر جائے اور اس کا پورا سر پانی ميں ڈوب جائے
يا وه بھول جائے کہ روزے سے ھے اور سر کو پانی ميں ڈبودے تو اس کا روزه باطل نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ١۶٢٢اگر روزه دار يہ سمجه کر اپنے آپ کو پانی ميں گرادے کہ اس کا سر پانی ميں نھيں
ڈوبے گا ليکن اس کا سارا سر پانی ميں ڈوب جائے تو اس کا روزه صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۶٢٣اگر بھول جائے کہ روزے سے ھے اور سر کو پانی ميں ڈبودے يا کوئی دوسرا
شخص زبردستی اس کا سر پانی ميں ڈبودے ،چنانچہ اگر پانی کے اندر اُسے ياد آجائے کہ روزے سے ھے
يا وه شخص اپنا ھاته ہٹالے تو ضروری ھے کہ اِسی وقت فوراً سر کو باھر نکالے اور اگر باھر نہ نکالے
تو اس کا روزه باطل ھوجائے گا۔
مسئلہ  ١۶٢۴اگر کوئی شخص بھول جائے کہ روزے سے ھے اور غسل کی نيت سے سر کو پانی
ميں ڈبودے تو اُس کا روزه اور غسل دونوں صحيح ھيں۔
مسئلہ  ١۶٢۵اگر کوئی شخص يہ جانتے ھوئے کہ روزے سے ھے جان بوجه کر غسل کے لئے
اپنا سر پانی ميں ڈبودے تو اگر اُس کا روزه رمضان کا ھو تو اس کاروزه اور غسل دونوں باطل ھيں اور
رمضان کے قضا روزے کے لئے بھی جسے اپنے لئے انجام دے رھا ھو ،احتياط کی بنا پر زوال کے بعد
يھی حکم ھے ،ليکن اگر مستحب روزه ھو يا کوئی اور واجب روزه ھو خواه واجب معين ھو جيسے کہ
کسی معين دن روزه رکھنے کی نذر کی ھو ،خواه واجب غير معين ھو جيسے کفارے کا روزه ،تو اِس
صورت ميں اُس کا غسل صحيح ھے اور روزه باطل ھے۔
مسئلہ  ١۶٢۶اگر روزه دار کسی شخص کو ڈوبنے سے بچانے کی خاطر سر کو پانی ميں ڈبودے
تو اس کا روزه باطل ھوجائے گا خواه اس شخص کوڈوبنے سے بچانا واجب ھی کيوں نہ ھو۔
٧۔ جنابت ،حيض اور نفاس پر اذان صبح تک باقی رھنا
مسئلہ  ١۶٢٧اگر جنب جان بوجه کر ماه رمضان ميں اذان صبح تک غسل نہ کرے يا اگر اس کی
ذمہ داری تيمم ھو اور جان بوجه کر تيمم نہ کرے تو اس کا روزه باطل ھوگا اور ماه رمضان کی قضا کا
حکم بعد ميں آئے گا۔
مسئلہ  ١۶٢٨اگر جنب ماه رمضان اور اس کی قضا کے عالوه مستحبی يا واجب روزوں ميں کہ
جن کا وقت معين ھو جان بوجه کر اذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس کا روزه صحيح ھے اور احتياط
ت جنابت پر باقی نہ رھے۔
مستحب يہ ھے کہ واجب روزے مينجان بوجه کر حال ِ
ً
مسئلہ  ١۶٢٩اگر کوئی شخص ما ِه رمضان کی کسی رات مينجنب ھوجائے تو اگر وه عمدا غسل نہ
تواحتياط واجب کی بنا پرضروری ھے کہ تيمم کرکے روزه رکھے
کرے يھاں تک کہ وقت تنگ ھوجائے
ِ
اور اس کی قضا بھی بجاالئے۔
مسئلہ  ١۶٣٠اگرجنب ماه رمضان ميں غسل کرنا بھول جائے اور ايک دن کے بعد ياد آئے
توضروری ھے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے اور اگر کئی دنوں بعد ياد آئے تو جتنے دن جنب
ھونے کا يقين تھا ان کی قضا کرے ،مثال کے طور پر اگر وه نہ جانتا ھو کہ تين دن جنب تھا يا چار دن ؟ تو
ضروری ھے کہ تين دن کے روزوں کی قضا کرے۔
مسئلہ  ١۶٣١جو شخص ماه رمضان کی کسی شب ميں غسل اور تيمم ميں سے کسی کا وقت نہ
رکھتا ھو اگر وه اپنے آپ کو جنبکرے تو اس کا روزه باطل ھو گا اور اس پر قضا اور کفاره واجب ھيں،
ليکن جس کی ذمہ داری غسل ھو ،اگر تيمم کرنے کے لئے وقت رکھتا ھو چنانچہ اپنے آپ کو جنب کرے
١۶٩
تو بنا بر
احتياط واجب ضروری ھے کہ تيمم کرکے روزه رکھے اوراس دن کے روزے کی قضا بھی
ِ
کرے۔
مسئلہ  ١۶٣٢اگر اس چيز کا پتہ لگانے کے لئے کہ وقت ھے يا نھيں جستجو کرے اوريہ گمان
حاصل کرنے کے بعدکہ غسل کے لئے وقت ھے ،اپنے آپ کو جنب کرلے اور بعد ميں پتہ چلے کہ وقت
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تنگ تھا اور تيمم کرلے تو اس کا روزه صحيح ھے ،اور اگر جستجو کئے بغير گمان کرے کہ وقت ھے
اور اپنے آپ کو جنب کرلے اور بعد ميں پتہ چلے کہ وقت تنگ تھا اور تيمم کے ساته روزه رکه لے تو
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے۔
ِ
مسئلہ  ١۶٣٣جو شخص ماه رمضان کی کسی شب ميں جنب ھو اور جانتا ھو کہ اگر سوگيا تو صبح
تک بيدار نھيں ھوگا ،اس کے لئے ضروری ھے کہ غسل کئے بغير نہ سوئے اور اگر غسل سے پھلے سو
جائے اور صبح تک بيدار نہ ھو تو اس کا روزه باطل ھوگا اور قضا اور کفاره دونوں اس پر واجب ھو
جائيں گے۔
مسئلہ  ١۶٣۴جب بھی جنب ماه رمضان کی کسی شب ميں بيدار ھو ،اِس صورت ميں کہ اطمينان نہ
رکھتا ھوکہ اذان صبح سے پھلے غسل کے لئے بيدار ھو سکے گا تو احتياط مستحب يہ ھے کہ غسل کرنے
سے پھلے نہ سوئے۔
مسئلہ  ١۶٣۵جو شخص ماه رمضان کی کسی شب ميں جنب ھو اور يقين يا اطمينان رکھتا ھو کہ
اذان صبح سے پھلے بيدار ھوجائے گا ،چنانچہ پختہ اراده رکھتا ھو کہ بيدار ھونے کے بعد
اگر سوگيا تو ِ
اذان صبح تک سوتا رھے تو اس کا روزه صحيح ھے۔
غسل کرے گا اور اس ارادے سے سو جائے اور ِ
ُ
مسئلہ  ١۶٣۶جو شخص ماه رمضان کی کسی رات ميں جنب ھو اور اسے علم ھو يا احتمال ھو کہ
اگر سو گيا تو صبح کی اذان سے پھلے بيدار ھوجائے گا ،اگر وه اس بات سے غافل ھو کہ بيدار ھونے کے
بعداس کے لئے غسل کرنا ضروری ھے ،اس صورت ميں کہ وه سوجائے اور صبح کی اذان تک سوتا
رھے ،تو بنا بر احتياط ضروری ھے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے۔
مسئلہ  ١۶٣٧جو شخص ماه رمضان کی کسی رات ميں جنب ھو اور اُسے يقين ھو يا اس بات کا
اذان صبح سے پھلے بيدار ھوجائے گاليکن بيدار ھونے کے بعد وه غسل نہ کرنا
احتمال ھو کہ اگر سوگيا تو ِ
چاہتا ھو يا تردد کا شکار ھو کہ غسل کرے يا نھيں تو اس صورت ميناگرسو جائے اور بيدار نہ ھو تواس
کا روزه باطل ھے اور قضا اور کفاره اس پر واجب ھيں۔
مسئلہ  ١۶٣٨اگر جنب ماه رمضان کی کسی رات ميں سوکر بيدار ھوجائے اور اسے معلوم ھو يا
تواذان صبح سے پھلے بيدار ھوگا اورمصمم اراده بھی رکھتا
اس بات کا احتمال دے کہ اگر دوباره سوجائے
ِ
اذان صبح تک بيدار نہ ھو تو
ھوکہ بيدار ھونے کے بعد غسل کرے گا ،چنانچہ دوباره سوجائے اور ِ
ضروری ھے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے اور اگر دوسری نيند سے بيدار ھو اور تيسری مرتبہ
اذان صبح تک بيدار نہ ھوتوضروری ھے کہ اِس دن کے روزے کی قضا کرے اور
کے لئے سوجائے اور ِ
احتياط مستحب يہ ھے کہ کفاره بھی دے۔
مسئلہ  ١۶٣٩محتلم ھونے کی صورت مينپھلی نيند سے مراد ،وه نيند ھے کہ جس ميں بيدار ھونے
کے بعد سوجائے ،يعنی وه نيند کہ جس ميں محتلم ھوا ھے پھلی نيند شمار نھيں ھوگی۔
مسئلہ  ١۶۴٠اگر روزه دار دن ميں محتلم ھوجائے تو فوری طور پر غسل کرنا واجب نھيں۔
اذان صبح کے بعد بيدار ھو اور ديکھے کہ محتلم ھو گيا ھے تو
مسئلہ  ١۶۴١اگر ماه رمضان ميں ِ
اگر چہ جانتا ھو کہ اذان سے پھلے محتلم ھوا تھا ،اس کا روزه صحيح ھے۔
اذان صبح تک
مسئلہ  ١۶۴٢جو شخص ماه رمضان کے روزے کی قضا رکھنا چاہتا ھو ،اگر وه ِ
جنب رھے خواه جان بوجه کر نہ بھی ھو ،اس کا روزه باطل ھوگا۔
اذان صبح کے بعد بيدار
مسئلہ  ١۶۴٣جو شخص ماه رمضان کا قضا روزه رکھنا چاہتا ھو ،اگر وه ِ
ھو اور ديکھے کہ محتلم ھوگيا ھے اور جانتا ھو کہ اذان سے پھلے محتلم ھوا ھے تو بنا بر احتياط اس کا
روزه باطل ھوگا ،ليکن اگر روزے کی قضا کا وقت دوسرے ماه رمضان کے آنے تک تنگ ھو ،مثال کے
طور پر رمضان کے پانچ روزے قضا ھوں اور رمضان ٓانے مينمحض پانچ دن ره گئے ھوں تو بنا بر
احتياط واجب اس دن روزه رکھے اور ايک اور روزه ماه رمضان کے بعدبھی رکھے۔
ِ
١٧٠
مسئلہ  ١۶۴۴اگر ماه رمضان کے قضا روزوں کے عالوه ايسے واجب روزوں ميں جن کا وقت
اذان صبح تک جنابت کی حالت ميں رھے تو اس کا
معين نہ ھومثالً کفارے کے روزے ،جان بوجه کر ِ
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روزه صحيح ھے ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ اس دن کے عالوه کسی دوسرے دن روزه رکھے۔
ميناذان صبح سے پھلے حيض يا نفاس سے پاک ھوجائے اور
مسئلہ  ١۶۴۵اگر عورت ماه رمضان
ِ
ُ
جان بوجه کر غسل نہ کرے يا اگر اُس کی ذمہ داری تيمم ھو اور جان بوجه کر تيمم نہ کرے تو اس کا روزه
باطل ھے اوراگر ماه رمضان کے عالوه کوئی اور روزه ھو تو اس کا روزه باطل نھيں ھوتا اگرچہ احتياط
مستحب يہ ھے کہ غسل کرلے۔
اذان صبح سے پھلے حيض يا نفاس سے پاک ھو جائے
مسئلہ  ١۶۴۶اگر عورت ماه رمضان ميں ِ
احتياط واجب کی بنا پر اذان صبح
اور غسل کے لئے وقت نہ رکھتی ھوتوضروری ھے کہ تيمم کرے اور
ِ
تک جاگتی رھے اور جس جنب شخص کی ذمہ داری تيمم ھو اس کے لئے بھی يھی حکم ھے۔
اذان صبح کے قريب حيض يا نفاس سے پاک ھوجائے اور
مسئلہ  ١۶۴٧اگر عورت ماه رمضان ميں ِ
غسل اور تيمم ميں سے کسی کے لئے بھی وقت نہ ھو تو اُس کا روزه صحيح ھے۔
اذان صبح کے بعد حيض يا نفاس سے پاک ھوجائے يا دن ميں کسی وقت
مسئلہ  ١۶۴٨اگر عورت ِ
خون حيض يا نفاس ديکھے اگر چہ مغرب کا وقت نزديک ھو ،اس کا روزه باطل ھو جائے گا۔
غسل حيض يا نفاس کرنا بھول جائے اور ايک يا کئی دنوں کے بعد اسے
مسئلہ  ١۶۴٩اگر عورت
ِ
ياد آئے تو جو روزے اس نے رکھے ھوں وه صحيح ھيں اور احتياط مستحب يہ ھے کہ ان کی قضا کرے۔
اذان صبح سے پھلے حيض يا نفاس سے پاک ھوجائے
مسئلہ  ١۶۵٠اگر عورت ماه رمضان ميں ِ
ُ
اذان صبح تک غسل نہ کرے اس کا روزه باطل ھے ،ليکن اگر کوتاھی نہ کرے
اور کوتاھی کرتے ھوئے ِ
مثالً زنانہ حمام کے ميسر ھونے کا انتظار کرے تو خواه اس مدت ميں وه تين بار سوئے اور اذان تک غسل
نہ کرے تو تيمم کر لينے کی صورت ميں اس کا روزه صحيح ھے اور اگر تيمم بھی ممکن نہ ھو تو اُس کا
روزه بغير تيمم کے بھی صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۶۵١جو عورت استحاضہ کثيره کی حالت ميں ھو اگر وه اپنے غسلوں کو احکام استحاضہ
ميں گذری ھوئی تفصيل کے مطابق انجام دے تو اُس کا روزه صحيح ھے اور استحاضہ متوسطہ ميں اگر
چہ غسل نہ کرے تب بھی اُس کا روزه صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۶۵٢جس نے ميت کو مس کيا ھو يعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ ميت کے بدن سے لگايا ھو
تو وه
مس ميت انجام دئے بغير روزه رکه سکتا ھے اور اگر روزے کی حالت ميں بھی ميت کو مس
ِ
غسل ِ
کرے تو اس کا روزه باطل نھيں ھوگا۔
٨۔ حقنہ لينا
مسئلہ  ١۶۵٣بھنے والی چيز سے انيما لينا اگرچہ مجبوری اور عالج کے لئے ھو ،روزے کو باطل
کرديتا ھے۔
٩۔ قے کرنا
ً
مسئلہ  ١۶۵۴اگر روزے دار عمدا قے کرے اگر چہ بيماری يا ايسی ھی کسی چيز کی وجہ سے
ايسا کرنے پر مجبور ھو اس کا روزه باطل ھو جائے گا ،ليکن اگر بھولے سے يا بے اختيار قے کرے تو
اس مينکوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١۶۵۵اگر رات ميں کوئی ايسی چيز کھالے کہ جس کے بارے ميں جانتا ھو کہ اس کی وجہ
سے دن ميں بے اختيار قے کردے گا تو اس کا روزه باطل نھيں ھوگا اور احتياط مستحب يہ ھے کہ اس دن
کے روزے کی قضا کرے۔
مسئلہ  ١۶۵۶اگر روزه دار قے روک سکتا ھو تو ضرر اور مشقت نہ ھو نے کی صورت ميں
ضروری ھے کہ قے کو روکے۔
ُ
مسئلہ  ١۶۵٧اگر مثالً روزے دار کے حلق ميں مکھی چلی جائے اور قے کئے بغير اسے باھر
نکالنا ممکن ھو تو ضروری ھے کہ باھر نکالے اور اُس کا روزه صحيح ھے ،ليکن اگر ممکن نہ ھو تو اگر
اسے نگلنا ،کھانا کھا جائے تو ضروری ھے کہ اُسے باھر نکالے اگرچہ قے کے ذريعے ھو اور اس کا
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١٧١
روزه باطل ھے اور اگر نگلنے کو کھانا نہ کھا جائے تو ضروری ھے کہ باھر نہ نکالے اور اس کا روزه
صحيح ھے۔
مسئلہ  ١۶۵٨اگر بھولے سے کسی چيز کو نگل لے اور حلق سے گزر جائے اور پيٹ ميں پھنچنے
سے پھلے اِس کو ياد آجائے کہ روزه ھے تو اس کا باھر نکالناضروری نھيں ھے اور اس کا روزه صحيح
ھے۔
مسئلہ  ١۶۵٩اگر يقين ھو کہ ڈکار لينے کی وجہ سے کوئی چيز گلے سے باھر آجائے گی تو بنا بر
احتياط واجب جان بوجه کر ڈکار نہ لے ،ليکن اگر يقين نہ ھو تو کوئی حرج نھيں۔
ِ
مسئلہ  ١۶۶٠اگر ڈکار لينے سے کوئی چيز منہ ميں آجائے تو باھر اگل دينا ضروری ھے اور اگر
بے اختيار اندر چلی جائے تو روزه صحيح ھے۔
روزه باطل کر نے والی چيزوں کے احکام
مسئلہ  ١۶۶١اگر کوئی شخص جان بوجه کر اور اختيار سے روزه باطل کر دينے والے کسی بھی
کام کو انجام دے تو اس کا روزه باطل ھو جائے گا۔ ھاں ،اگر جان بوجه کر نہ ھو تو کوئی حرج نھيں ،ليکن
اذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس
اگر جنب سو جائے اور مسئلہ”  “ ١۶٣۶ميں بيان شده تفصيل کے مطابق ِ
کا روزه باطل ھے۔
مسئلہ  ١۶۶٢اگر روزه دار بھولے سے روزه باطل کرنے والے کاموں مينسے کوئی کام انجام دے
اور اس خيال سے کہ اس کا روزه باطل ھوگيا ھے وه عمداًدوباره ان ميں سے کسی کام کو انجام دے تو اس
کا روزه باطل ھو جائے گا۔
مسئلہ  ١۶۶٣اگر کوئی چيز زبردستی روزه دار کے گلے مينڈال دی جائے تو اس کا روزه باطل
نھيں ھو گا ،ليکن اگر اسے روزه توڑنے پر مجبور کيا جائے مثالًاس سے کھا جائے ”:اگر تم نے کھانا نہ
کھايا تو ھم تمھيں جانی يا مالی نقصان پھنچائيں گے“ اور وه نقصان سے بچنے کے ليے خود کوئی چيز کھا
لے تو اس کا روزه باطل ھوجائے گا۔
مسئلہ  ١۶۶۴ضروری ھے کہ روزه دار ايسی جگہ نہ جائے جس کے بارے ميں جانتا ھو يا
اطمينان رکھتا ھو کہ کوئی چيز اس کے حلق ميں ڈال دی جائے گی يا اسے اپنا روزه باطل کرنے پر مجبور
کيا جائے گا ل ٰہذا اگر وه چال جائے اور کوئی چيز اس کے گلے ميں ڈال دی جائے يا وه خود مجبوری کی بنا
پر روزه باطل کرنے والے کسی کام کو انجام دے تو اس کا روزه باطل ھو جائے گا ،بلکہ اگر صرف جانے
کا اراده کرے اگرچہ نہ جائے اس کا روزه باطل ھو جائے گا۔
وه چيزيں جو روزه دار کے لئے مکروه ھيں
مسئلہ  ١۶۶۵کچه چيزينروزه دار کے لئے مکروه ھيں جن ميں سے بعض يہ ھيں:
ٓ (١انکھوں ميں دوائی ڈالنا اور سرمہ لگانا جب کہ ان کا مزه يا بو حلق تک پھنچ جائے۔
 (٢کسی بھی ايسے کا م کو انجام دينا جو کمزوری کا باعث ھو مثالً خون نکالنا يا حمام جانا۔
 (٣ناس کھينچنا بشرطيکہ معلوم نہ ھو کہ حلق تک پھنچ جائے گی اور اگر معلوم ھو کہ حلق
تک پھنچ جائے گی تو جائز نھيں ھے۔
 (۴خوشبودار جﮍی بوٹيوں کوسونگھنا۔
 (۵عورت کا پانی ميں بيٹھنا۔
 (۶خشک چيز سے انيما کرنا۔
 (٧بدن پر موجود لباس کو تر کرنا۔
 (٨دانت نکالنا اور ھر وه کا م جس کی وجہ سے منہ سے خون نکل ٓائے۔
 (٩تر لکﮍی سے مسواک کرنا۔
 ( ١٠بالوجہ پانی يا کوئی بھنے والی چيز منہ ميں ڈالنا۔
اور يہ بھی مکروه ھے کہ انسان منی خارج کرنے کا اراده کئے بغير اپنی بيوی کا بوسہ لے يا
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اپنی شھوت کو ابھارنے واال کوئی بھی کام انجام دے اور اگر منی خارج کرنے کا اراده ھو تو اس کا روزه
باطل ھو جائے گا۔

توضيح المسائل

١٧٢
قضا و کفاره واجب ھونے کے مقامات
مسئلہ  ١۶۶۶اگر کوئی شخص ما ِه رمضان کی کسی رات ميں جنب ھو جائے اور
اذان صبح تک بيدار نہ ھو
مسئلہ” “ ١۶٣۶مينبيان شده تفصيل کے مطابق بيدار ھو کر دوباره سو جائے اور ِ
ت روزه ميں سے کوئی
تو ضروری ھے کہ صرف ا س روزے کی قضا کرے ليکن اگر روزه دار مبطال ِ
اور کام عمدا انجام دے جب کہ وه جانتا ھو کہ يہ کام روزے کو باطل کر ديتا ھے تو قضا اور کفاره دونوں
اس پر واجب ھو جائيں گے۔ يھی حکم اس صورت ميں بھی ھے جب جانتا ھو کہ يہ کام حرام ھے چاھے يہ
نہ جانتا ھو کہ يہ روزے کو باطل بھی کر ديتا ھے جيسے خدا ،پيغمبر)ص( يا ائمہ معصومين عليھم
السالم ميں سے کسی پر جھوٹ باندھنا۔
ت روزه ميں سے کسی کام کو اس عقيدے کے
مسئلہ  ١۶۶٧اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے مبطال ِ
ساته کہ يہ عمل روزے کو باطل نھيں کرتا ،انجام دے تو ا س پر کفاره واجب نھيں۔
روزے کا کفاره
مسئلہ  ١۶۶٨ما ِه رمضان کا روزه توڑنے کا کفاره يہ ھے کہ:
 (١ايک غالم کو ٓازاد کرے ،يا
ٓ (٢انے والے مسئلے ميں بيان کرده طريقے کے مطابق دو ماه کے روزے رکھے ،يا
 (٣ساٹه فقيروں کو پيٹ بھر کر کھانا کھالئے يا ھر فقير کو ايک ُمد ،جو تقريباًساڑھے سات سو
گرام بنتا ھے گندمٓ ،اٹا ،روٹی ،کھجور يا ان جيسی کوئی کھانے کی چيز دے۔
احتياط واجب کی بنا پر جس قدر ممکن ھو صدقہ دے اور
اور اگر يہ چيزيں ممکن نہ ھوں تو
ِ
استغفار بھی کرے اور اگر صدقہ دينا بھی ممکن نہ ھو تو استغفار کرے اگرچہ صرف ايک مرتبہ
ّٰ
استغفرﷲ“کھے اور
احتياط واجب يہ ھے کہ جب بھی ممکن ھو کفاره بھی دے۔
”
ِ
مسئلہ  ١۶۶٩جو شخص ما ِه رمضان کے کفارے ميں دو ماه کے روزے رکھنا چاہتا ھو اس کے
لئے ضروری ھے کہ ايک مھينہ مکمل اور اگلے مھينے کا پھال دن مسلسل روزے رکھے جب کہ باقی
روزے اگر مسلسل نہ بھی ھوں تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١۶٧٠جو شخص رمضان کے کفارے ميں دو ماه کے روزے رکھنا چاہتا ھو ضروری ھے
کہ ايسے وقت ميں شروع نہ کرے جب جانتا ھو کہ ايک مھينے اور ايک دن کے درميان عي ِد قربان کی
طرح کوئی ايسا دن بھی ھے جس کا روزه حرام ھے۔
مسئلہ  ١۶٧١جس کے لئے مسلسل روزے رکھنا ضروری ھوں اگر درميان ميں بغير کسی عذر کے
ايک دن روزه نہ رکھے يا ايسے وقت روزے رکھنا شروع کرے جب جانتا ھو کہ درميان مينايک ايسا دن
ٓارھا ھے کہ جس ميں روزه رکھنا اس پر واجب ھے ،مثالًوه دن ٓارھا ھے جس ميں روزه رکھنے کی نذر
کر رکھی ھو تو ضروری ھے کہ دوباره شروع سے روزے رکھے۔
مسئلہ  ١۶٧٢اگر ان دنوں ميں جب مسلسل روزے رکھنا ضروری ھيں ،بے اختيا ر کوئی عذر پيش
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ٓاجائے جيسے حيض يا نفاس يا کسی بيماری ميں مبتالھو جائے ،تو عذر ختم ھونے کے بعد نئے سرے سے
روزے رکھنا واجب نھيں بلکہ باقی روزوں کو عذر ختم ھونے کے بعد بجا الئے۔
ت خود حرام
مسئلہ  ١۶٧٣اگر کسی حرام چيز سے اپنے روزے کو باطل کر دے خواه وه چيز بذا ِ
ھوجيسے شراب اور زنا يا کسی وجہ سے حرام ھو گئی ھو جيسے اپنی حائضہ بيوی سے مقاربت کرنا تو
احتياط کی بنا پر اس پر کفاره جمع واجب ھو جائے گا يعنی ضروری ھے کہ ايک غالم ٓازاد کرے ،دو
مھينے کے روزے رکھے اور ساٹه فقيروں کو پيٹ بھر کر کھانا بھی کھالئے يا ان ميں سے ھر ايک کو
ايک ُمد طعام دے۔
اور اگر يہ تينوں اس کے لئے ممکن نہ ھوں تو ضروری ھے کہ ان ميں سے جو ممکن ھو انجام
احتياط واجب استغفار بھی کرے۔
دے اور بنا بر
ِ
مسئلہ  ١۶٧۴اگر روزه دار جان بوجه کر خدا ،پيغمبر)ص( يا ائمہ معصومين عليھم السالم سے
جھوٹی بات منسوب کرے تو احتياط کی بنا پر کفاره جمع اس پر واجب ھو جائے گا جس کی تفصيل گذشتہ
مسئلے ميں بيان کی گئی ھے۔
١٧٣
مسئلہ  ١۶٧۵اگر روزه دار ما ِه رمضان کے ايک ھی دن ميں کئی بار جماع يا استمنا کرے تو بنا بر
احتياط اس پر ھر مرتبہ کے لئے کفاره واجب ھو جائے گا اور اگر اس کاجماع يا استمنا حرام ھو تو بنا بر
احتياط ھر مرتبہ کيلئے ايک کفاره جمع اس پر واجب ھو گا۔
مسئلہ  ١۶٧۶اگر روزه دار ما ِه رمضان کے ايک دن ميں جماع اور استمنا کے عالوه کوئی دوسرا
ايسا کام جو روزے کو باطل کر ديتا ھو چند بار انجام دے تو ان سب کے لئے ايک کفاره کافی ھے۔
مسئلہ  ١۶٧٧اگر روزه دار جماع اور استمنا کے عالوه روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام دے
اور بعد ميں اپنے لئے حالل عورت سے جماع يا استمنا کرے تو پھلے کام کے لئے ايک کفاره اور جماع يا
استمنا کے لئے بنا بر احتياط ايک دوسرا کفاره واجب ھو جائے گا۔
مسئلہ  ١۶٧٨اگر روزه دار جماع اور استمنا کے عالوه کوئی اور ايسا حالل کام جو روزے کو باطل
کر ديتا ھو انجام دے مثالً پانی پئے پھر جماع يا استمنا کے عالوه کوئی ايسا حرام کام جو روزے کو باطل
کر ديتا ھو انجام دے مثالًحرام کھانا کھالے تو ايک کفاره کافی ھے۔
مسئلہ  ١۶٧٩اگر روزے دار کے ڈکار لينے سے کوئی غذا اس کے منہ ميں ٓاجائے اور وه اسے
عمداً نگل لے تو اس کا روزه باطل ھو جائے گا اور احتياط واجب يہ ھے کہ کفاره بھی دے۔ يھی حکم اس
وقت بھی ھے جب ڈکار لينے سے منہ ميں ٓانے والی چيز غذا کے مرحلے سے نکل چکی ھو اگرچہ اس
صورت ميں احتياط مستحب يہ ھے کہ کفاره جمع دے اور اگر ڈکار لينے سے ايسی چيز منہ ميں ٓاجائے کہ
جس کا کھانا حرام ھے جيسے خون اور اسے عمداً نگل لے تو روزه باطل ھے اور ضروری ھے کہ اس
احتياط واجب کی بنا پر کفاره جمع بھی دے۔
دن کی قضا کرے اور
ِ
مسئلہ  ١۶٨٠اگر نذر کرے کہ ايک معين دن روزه رکھے گا اور اس دن جان بوجه کر اپنا روزه
باطل کردے تو ضروری ھے کہ کفاره دے اور نذر توڑنے کا کفاره وھی ھے جو قسم توڑنے کا کفاره ھے
جسے مسئلہ نمبر ”  “ ٢٧٣۴ميں بيان کيا جائے گا۔
مسئلہ  ١۶٨١اگر روز ه د ارکسی ايسے شخص کے کھنے پر جس کا کھنا ھو کہ مغرب ھو گئی
قابل اعتبار نہ ھو ،افطار کرلے او ر بعد ميں معلوم ھو کہ مغرب کا
ھے جب کہ شرعا ً اس شخص کی بات ِ
وقت نھيں ھوا تھا يا شک کرے کہ مغرب ھوئی تھی يا نھيں تو اس پر قضا اور کفاره واجب ھو جائيں گے۔
مسئلہ  ١۶٨٢جو شخص جان بوجه کر اپنا روزه توڑ دے اگر وه ظھر کے بعد سفر کرے يا کفارے
سے بچنے کے لئے ظھر سے پھلے سفر کرے تو اس سے کفاره ساقط نھيں ھو گا اور ظھر سے پھلے سفر
ٰ
اقوی يھی حکم ھے۔
پيش ٓاجانے پر بھی بنا بر
مسئلہ  ١۶٨٣اگر جان بوجه کر اپنا روزه توڑدے اور بعد ميں کوئی عذر جيسے حيض يا نفاس يا
کوئی بيماری اسے الحق ھو جائے تو بنا بر احتياط اس پر کفاره واجب ھے۔
مسئلہ  ١۶٨۴اگر کسی کو يقين يا اطمينا ن ھو يا شرعی گواھی قائم ھو جائے کہ ما ِه رمضان کا پھال
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دن ھے اور جان بوجه کر اپنے روزے کو باطل کر دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ شعبان کا ٓاخری دن تھا تو
اس پر کفاره واجب نھيں ھے۔
ٓ
مسئلہ  ١۶٨۵اگر انسان شک کرے کہ رمضان کی اخری تاريخ ھے يا شوال کی پھلی اور جان بوجه
کر اپنے روزے کو باطل کردے اور بعد ميں معلوم ھو کہ شوال کی پھلی تھی تو اس پر کفاره واجب نھيں
ھے۔
مسئلہ  ١۶٨۶اگر روزه دار رمضان ميں اپنی روزه دار بيوی سے جماع کرے جبکہ اس نے بيوی
کو جماع پر مجبور کيا ھو تو ضروری ھے کہ اپنے اور بنا بر احتيا ط اپنی بيوی کے روزے کا کفاره دے
اور اگر بيوی جماع پر راضی تھی تو ھر ايک پر ايک کفاره واجب ھو جائے گا۔
مسئلہ  ١۶٨٧اگر عورت اپنے روزے دار شوھر کو جماع کرنے پر مجبور کرے تو اس پر شوھر
کے روزے کا کفاره دينا واجب نھيں۔
مسئلہ  ١۶٨٨اگر روزے دار ما ِه رمضان ميں اپنی بيوی کو جماع پر مجبور کرے اور جماع کے
احتياط واجب کی بنا پر مرد دو کفارے اور عورت ايک کفاره دے۔
دوران عورت راضی ھو جائے تو
ِ
مسئلہ  ١۶٨٩اگر روزے دار ما ِه رمضان ميں اپنی سوئی ھوئی روزه دار بيوی سے جماع کرے تو
اس پر ايک کفاره واجب ھو گا جب کہ بيوی کا روزه صحيح ھے اور اس پر کفاره بھی واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۶٩٠اگر مرد اپنی بيوی کو يا بيوی اپنے شوھر کو جماع کے عالوه روزه باطل کرنے واال
کوئی اور کام انجام دينے پر مجبور کرے تو ان ميں سے کسی پر کفاره واجب نھيں ھو گا۔
١٧۴
مسئلہ  ١۶٩١جو شخص سفر يا بيماری کی وجہ سے روزه نہ رکه رھا ھو وه اپنی روزے دار بيوی
کو جماع پر مجبور نھيں کر سکتا ،ليکن اگر مجبور کرے تو اس پر کفاره واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۶٩٢ضروری ھے کہ انسان کفارے کی ادائيگی ميں کوتاھی نہ کرے ،البتہ اسے فوراً ادا
کرنا بھی ضروری نھيں۔
مسئلہ  ١۶٩٣اگر انسان پر کفاره واجب ھوئے چند سال گذر جائيں اور کفاره انجا م نہ ديا ھو تو اس
پر کسی چيز کا اضافہ نھيں ھوتا۔
مسئلہ  ١۶٩۴جو شخص ايک دن کے کفارے کے لئے ساٹه فقيروں کو کھانا کھالنا چاہتا ھو ،وه يہ
نھيں کر سکتا کہ ان مينسے ايک فقير کو دو يا اس سے زياده بار پيٹ بھر کر کھانا کھالئے يا انھيں ايک ُمد
سے زياده طعام دے اور زياده کو کفاره ميں شمار کرے۔ ھاں ،وه يہ کر سکتا ھے کہ فقير کو اس کے اھل و
عيال کے ساته پيٹ بھر کر کھانا کھالئے جو چاھے چھوٹے ھی کيوں نہ ھوں ليکن عمر کے اعتبار سے
اتنے ھوں کہ انھيں کھالنے کو کھانا کھالنا کھا جاسکے يا بچے کے ولی کو بچے کے لئے ايک ُمد دے
دے۔
ً
مسئلہ  ١۶٩۵جس شخص نے ما ِه رمضان کا قضا روزه رکھا ھو اگر وه ظھر کے بعد عمداروزه
توڑنے واال کوئی کام انجام دے تو ضروری ھے کہ دس فقيروں کو ايک ايک ُمد طعام دے اور اگر يہ نہ کر
سکتا ھو تو تين دن روزے رکھے جو بنا بر احتياط مسلسل ھوں۔
وه مقامات کہ جن ميں صرف روزے کی قضا واجب ھے
مسئلہ  ١۶٩۶چند صورتو ں ميں انسان پر روزے کی صرف قضا واجب ھے اور کفاره واجب نھيں
ھے:
 (١ماه رمضان کی رات ميں جنب ھو اور مسئلہ نمبر ” “ ١۶٣٨ميں بيان شده تفصيل کے مطابق
اذان صبح تک دوسری اور تيسری نيندسے بيدار نہ ھو۔
ِ
 (٢روزے کو باطل کرنے واال کوئی کام انجام نہ ديا ھو ليکن روزے کی نيت نہ کرے يا
رياکاری کرے ،يا روزے سے نہ ھونے کا اراده کرے يا روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام دينے کا
اراده کرے اور انجام نہ دے۔
 (٣ماه رمضان ميں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور اسی حالت ميں ايک يا چند دن روزه
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رکھے۔
 (۴ماه رمضان ميں يہ جستجو کئے بغير کہ صبح ھوگئی ھے يا نھيں روزه باطل کرنے واال
کوئی کام انجام دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ صبح ھوگئی تھی۔ اسی طرح اگر جستجو کرنے کے بعد يہ
گمان ھو کہ صبح ھو گئی ھے يا شک کرے کہ صبح ھو ئی يا نھيں اور روزه باطل کرنے واال کوئی کام
انجام دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ صبح ھو گئی تھی تو اس روزے کی قضا اس پر واجب ھے۔
 (۵کسی کے يہ کھنے پر کہ صبح نھيں ھوئی انسان روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام دے
دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ صبح ھو گئی تھی۔
 (۶کسی کے يہ کھنے پر کہ صبح ھوگئی ھے يقين نہ کرتے ھوئے يا اس خيال سے کہ وه
مذاق کر رھا ھے روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام دے دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ صبح ھو چکی
تھی۔
 (٧نا بينا يا اس جيسا کوئی شخص کسی اور کے کھنے پر افطار کر لے اور بعد ميں معلوم ھو
کہ مغرب نھيں ھوئی تھی۔
 (٨مطلع صاف ھو اور تاريکی کی وجہ سے اس يقين کے ساته کہ مغرب ھو گئی ھے افطار
کر لے اور بعد ميں معلوم ھو کہ مغرب نھيں ھوئی تھی ،ليکن اگر مطلع ابر ٓالود ھو اور اس گمان کے ساته
کہ مغرب ھو گئی ھے افطار کر لے اور بعد ميں معلوم ھو کہ مغرب نھيں ھوئی تھی تو قضا ضروری نھيں
ھے۔
 (٩ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے يا بالوجہ کلی کرے اور بے اختيار پانی منه کے اندر چال
جائے ليکن اگر بھول جائے کہ روزه سے ھے اور پانی اندر لے جائے يا واجب نماز کے وضو کے لئے
کلی کرے اور بے اختيار پانی اندر چال جائے تو اس پر قضا واجب نھيں۔
 ( ١٠کوئی زبردستی يا مجبوری يا تقيہ کی وجہ سے افطار کرے۔
١٧۵
مسئلہ  ١۶٩٧اگر پانی کے عالوه کوئی اور چيز منہ ميں ڈالے اور وه بے اختيار اندر چلی جائے يا
پانی ناک ميں ڈالے اور بے اختيار اندر چال جائے تو اس پر قضا واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١۶٩٨روزه دار کے لئے زياده ناک ميں پانی ڈالنا يا کلی کرنا مکروه ھے اور اگر کلی
کرنے کے بعد لعاب دھن کو نگلنا چاھے تو بہتر يہ ھے کہ اس سے پھلے تين مرتبہ لعاب دھن کو تھوک
دے۔
مسئلہ  ١۶٩٩اگر انسان جانتا ھو کہ کلی کرنے يا ناک ميں پانی ڈالنے کی وجہ سے بے اختيار يا
بھولے سے پانی اس کے حلق ميں چال جائے گا تو ضروری ھے کہ نہ کلی کرے اور نہ ناک ميں پانی
ڈالے۔
مسئلہ  ١٧٠٠اگر ماه رمضان ميں جستجو کرنے کے بعد اس يقين کے ساته کہ صبح نھيں ھوئی،
روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ صبح ھوگئی تھی تو قضا واجب نھيں
ھے۔
مسئلہ  ١٧٠١اگر انسان شک کرے کہ مغرب ھو گئی ھے يا نھيں تو وه افطار نھيں کر سکتا ھے،
ليکن اگر شک کرے کہ صبح ھوئی ھے يا نھيں تو جستجو سے پھلے بھی وه روزه باطل کرنے واال کوئی
کام انجام دے سکتا ھے۔
قضا روزے کے احکام
مسئلہ  ١٧٠٢اگر ديوانہ عاقل ھو جائے تو ديوانگی کے وقت کے روزوں کی قضا واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٧٠٣اگر کافر مسلمان ھو جائے تو کفر کے وقت کے روزوں کی قضا واجب نھينھے،
ليکن اگر کوئی مسلمان کافر ھو جائے تو جو روزے کفر کے زمانے ميناس نے نھيں رکھے ضروری ھے
کہ ان کی قضا کرے اور اگر مسلمان بھی ھو جائے تو اسالم النے کی وجہ سے اس پر سے کوئی چيز
ساقط نھيں ھوتی۔
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مسئلہ  ١٧٠۴جو روزه انسان سے نشہ کی حالت مينچھوٹ گيا ھو اس کی قضا ضروری ھے
اگرچہ جس چيز کی وجہ سے اس پر نشہ طاری ھوا ھو اسے عالج کے لئے کھايا ھو۔
مسئلہ  ١٧٠۵اگر کسی عذر کی وجہ سے چند دن روزه نہ رکھے اور بعد ميں شک کرے کہ اس کا
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ اس زياده مقدار کے روزوں کی
عذر کس وقت ختم ھو ا تھا تو
ِ
قضا کرے جس ميں روزے نہ رکھنے کا احتمال ھے۔ مثالًجس نے ماه رمضان سے پھلے سفر کيا ھو اور
احتياط واجب چه روزے رکھے،
نہ جانتا ھو کہ پانچويں رمضان کو پھنچا تھا يا چھٹی رمضان کو تو بنا بر
ِ
ليکن جو شخص يہ نہ جانتا ھو کہ کس وقت عذر پيش ٓايا تھا تو وه کم مقدار کی قضا کر سکتا ھے مثال کے
طور پر ماه رمضان کے ٓاخر ی ايام ميں سفر کرے اور رمضان کے بعد لوٹے اور نہ جانتا ھو کہ پچيسويں
رمضان کو سفر کيا تھا يا چھبيسويں کو تو وه کم مقدار يعنی پانچ دن کی قضا پر اکتفا کر سکتا ھے ،اگرچہ
احتياط مستحب يہ ھے کہ زياده دنوں کی قضا کرے۔
مسئلہ  ١٧٠۶جس پر چند رمضان کے مھينوں کے روزوں کی قضا ھو تو کسی کی بھی قضا پھلے
انجام دينے ميں کوئی حرج نھيں ھے ،ليکن اگر ٓاخری ماه رمضان کے قضا روزوں کا وقت تنگ ھو مثالً
ٓاخری رمضان کے پانچ روزونکی قضا اس پر ھو اور رمضان ٓانے ميں بھی پانچ دن ره گئے ھوں تو
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ پھلے ٓاخری رمضان کی قضا کرے۔
ِ
مسئلہ  ١٧٠٧جس شخص پر کئی رمضان کے مھينوں کے روزوں کی قضا واجب ھو ،اس کے لئے
قضا کرتے وقت يہ معين کرنا ضروری نھيں ھے کہ يہ کس رمضان کے روزوں کی قضا ھے مگر يہ کہ
دونوں روزوں ميں اثر کے اعتبار سے اختالف ھو۔
مسئلہ  ١٧٠٨انسان ما ِه رمضان کے قضا روزے ميں ظھر سے پھلے اپنا روزه باطل کر سکتا ھے،
احتياط واجب کی بناپر اپنا روزه باطل نھينکر سکتا ۔
ليکن اگر قضا کرنے کا وقت تنگ ھو تو
ِ
مسئلہ  ١٧٠٩جس نے کسی ميت کا قضا روزه رکھا ھو احتياط مستحب يہ ھے کہ زوال کے بعد
روزه نہ توڑے۔
مسئلہ  ١٧١٠اگر بيماری ،حيض يا نفاس کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور رمضان
کے مکمل ھونے سے پھلے يا رمضان ختم ھونے کے بعد اور قضا پر قدرت حاصل کرنے سے پھلے مر
جائے تو چھوڑے ھوئے روزوں کی قضا واجب نھينھے۔
١٧۶
مسئلہ  ١٧١١جس شخص نے بيمار ی کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے ھو ں اور اس
کی بيمار ی اگلے سال کے رمضان تک باقی رھے تو چھوڑے ھوئے روزونکی قضا اس پر واجب نھيں
ھے اور ضروری ھے کہ ھر دن کے لئے ايک مد طعام فقير کو دے ،ليکن اگر اس نے کسی اور عذر
مثالًسفر کی وجہ سے روزے نہ رکھے ھوں اور اس کا عذر اگلے رمضان تک باقی رھے تو ضروری
احتياط واجب کی بنا پر ھر دن کے لئے ايک مد طعام
ھے کہ چھوڑے ھوئے روزوں کی قضا کرے اور
ِ
بھی فقير کودے۔
مسئلہ  ١٧١٢اگر کوئی شخص بيمار ی کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور رمضان
کے بعد اس کی بيماری تو ختم ھو جائے ليکن کوئی دوسرا عذر پيش آ جائے کہ جس کی وجہ سے اگلے
رمضان تک روزے کی قضا نہ کر سکے تو ضروری ھے کہ نہ رکھے ھوئے روزوں کی قضا کرے۔
اسی طرح اگر اس نے ماه رمضان ميں بيمار ی کے عالوه کسی اور عذر کی وجہ سے روزے نہ
رکھے ھوں اور رمضان کے بعد اس کا عذر تو برطرف ھو جائے ليکن اگلے سال کے رمضان تک بيمار
ی کی وجہ سے روزے نہ رکه سکے تو ضروری ھے کہ نہ رکھے ھوئے روزوں کی قضا کرے۔ اور
احتياط واجب يہ ھے کہ ھر دن کے لئے ايک مد طعام بھی فقير کو دے۔
دونوں صورتوں ميں
ِ
مسئلہ  ١٧١٣جو شخص ماه رمضان ميں کسی عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھے اور رمضا ن
کے بعد عذر بر طرف ھوجانے کے باوجود اگلے سال کے رمضان تک عمداً ان روزوں کی قضا نہ کر ے
تو ضروری ھے کہ ان روزوں کی قضا بھی کرے اور ھر دن کے لئے فقير کو ايک مد طعام بھی دے۔
مسئلہ  ١٧١۴اگر روزوں کی قضا کرنے ميں اتنی کوتاھی کرے کہ وقت تنگ ھوجائے اور وقت
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کی تنگی ميں عذر پيش آ جائے تو ضروری ھے کہ قضا روزے رکھے اور ھر دن کے لئے ايک مد طعام
فقير کو دے۔ اسی طرح اگر عذر کے وقت پختہ اراده رکھتا ھو کہ عذر کے زائل ھونے کے بعد اپنے
روزوں کی قضا کرے گا ليکن اس سے پھلے کہ قضا کرے وقت کی تنگی ميں عذرپيش آجائے تو ضروری
احتياط واجب کی بنا پر ايک مدطعام بھی فقير
ھے کہ ان روزوں کی قضا بھی کرے اور ھر دن کے لئے
ِ
کو دے۔
مسئلہ  ١٧١۵اگر کسی انسان کی بيماری کئی سال تک طوالنی ھوجائے تو صحت ياب ھونے کے
بعد ضروری ھے کہ ٓاخری رمضان کے روزے قضا کرے اور پچھلے سالوں کے ھر دن کے لئے ايک مد
طعام فقير کو دے۔
مسئلہ  ١٧١۶جس شخص پر ھر دن کے لئے ايک ُمد طعام فقير کو دينا ضروری ھو تو و ه چند
دنوں کا کفاره ايک ھی فقير کو بھی دے سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٧١٧اگر رمضان کے قضا روزوں کو چند سالوں تک انجام نہ دے تو ضروری ھے کہ
قضا کرے اور پھلے سال کی تاخير کی وجہ سے ھر دن کے لئے ايک مد طعام فقير کو دے ،البتہ بعد کے
چند سالوں کی تاخير کی وجہ سے اس پر کوئی چيز واجب نھيں۔
مسئلہ  ١٧١٨اگر رمضان کے روزے جان بوجه کر نہ رکھے تو ضروری ھے کہ اس کی قضا بھی
انجام دے اور ھر دن کے لئے يا ايک غالم کو ٓازاد کرے يا ساٹه فقيروں کو طعام دے يا دو مھينے کے
روزے رکھے اور اگر ٓائنده رمضان تک ان روزوں کی قضا انجام نہ دے تو ھر دن کے لئے فقير کو ايک
مد طعام بھی دے۔
مسئلہ  ١٧١٩اگر رمضان کا روزه جان بوجه کر نہ رکھے اور دن ميں چند مرتبہ جماع يا استمنا
اط واجب کی بناپر ھر بار کے لئے کفاره دے ،ليکن اگر چند مرتبہ روزه باطل کرنے واال
کرے تو احتي ِ
ً
کوئی اورکام انجام دے مثالچند مرتبہ کھانا کھائے تو ايک کفاره کافی ھے۔
مسئلہ  ١٧٢٠باپ کے مرنے کے بعد ضروری ھے کہ اس کا بﮍا بيٹا مسئلہ نمبر ” “ ١٣٩٨ميں بيان
شده تفصيل کے مطابق اس کے روزوں کی قضا بجا الئے۔
مسئلہ  ١٧٢١اگر باپ نے رمضان کے عالوه کوئی اور واجب روزه مثالًنذر کا روزه نہ رکھا ھو تو
واجب ھے کہ بﮍا بيٹا اس کی بھی قضا کرے ،ليکن اگر باپ کسی کے روزے رکھنے کے لئے اجير بنا ھو
اور ان کو نہ رکھا ھو تو بﮍے بيٹے پر اس کی قضا ضروری نھيں۔
١٧٧
مسافر کے روزوں کے احکام
مسئلہ  ١٧٢٢جس مسافر کی ذمہ داری ھے کہ چار رکعتی نمازوں کو سفر ميں دورکعت پﮍھے،
ضروری ھے کہ روزه نہ رکھے اور جس مسافر کو اپنی نمازيں پوری پﮍھنا ھيں ،مثالًوه شخص جس کا
پيشہ ھی سفر کرنا ھو يا اس کا سفر گناه کاسفر ھو ،اس کے لئے ضروری ھے کہ سفر ميں روزه رکھے۔
مسئلہ  ١٧٢٣ماه رمضا ن ميں سفر کرنے ميں کوئی حرج نھيں ليکن مکروه ھے ،چاھے روزے
سے فرار کرنے کے لئے نہ ھو ،مگر يہ کہ سفر اس کی ضرورت کی وجہ سے ھو يا جيسا کہ بعض
روايتوں ميں ٓايا ھے حج يا عمره کے لئے ھو۔
مسئلہ  ١٧٢۴اگر ماه رمضان کے روزے کے عالوه کوئی دوسرا معين روزه انسان پر واجب ھو
جس کا تعلق حق الناس سے ھو مثالً يہ کہ انسان اجير بنا ھو کہ کسی معين دن ميں روزه رکھے گا تو وه
اس دن سفر نھيں کر سکتا۔ يھی حکم
احتياط واجب کی بنا پر نذر کے عالوه دوسرے واجب معين روزوں
ِ
جيسے اعتکاف کے تيسرے دن کے روزے کا ھے۔ ھاں ،اگر کوئی روزه نذر کی وجہ سے معين ھوا ھو تو
اقوی يہ ھے کہ وه اس دن سفر کر کے اس کے بجائے کسی اور دن روزه رکه سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٧٢۵اگر کوئی روزه رکھنے کی نذر کرے ليکن معين نہ کرے کہ کس دن روزه رکھے گا
تو اس روزے کو سفر ميں انجام نھيں دے سکتا ،ليکن اگر نذر کرے کہ سفر ميں کسی معين دن روزه
رکھے گا تو ضروری ھے کہ اس روزے کو سفر ميں انجام دے ۔اسی طرح اگر نذر کرے کہ فالں دن روزه
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رکھے گا خواه سفر ھو يا نہ ھو تو ضروری ھے کہ چاھے سفر ميں ھو اس دن روزه رکھے۔
مسئلہ  ١٧٢۶مسافر طلب حاجت کی غرض سے تين د ن مدينہ منوره ميں مستحب روزے رکه سکتا
احتياط واجب يہ ھے کہ وه تين دن بده ،جمعرات اور جمعہ ھوں۔
ھے اور
ِ
مسئلہ  ١٧٢٧جو شخص نہ جانتا ھو کہ مسافر کا روزه باطل ھے اگر وه سفر ميں روزه رکه لے
اور دن ميں کسی وقت اسے مسئلہ معلوم ھو جائے تو اس کا روزه باطل ھے ،ليکن اگر مغرب تک معلوم نہ
ھو تو اس کا روزه صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٧٢٨اگر بھول جائے کہ وه مسافر ھے يا بھول جائے کہ مسافر کا روزه باطل ھے اور سفر
ميں روزه رکه لے تو اس کا روزه باطل ھے۔
مسئلہ  ١٧٢٩اگر روزه دار ظھر کے بعد سفر کرے تو ضروری ھے کہ اپنا روزه پورا کرے اور
اگر ظھر سے پھلے سفر کرے تو حد تر خص تک پھنچنے پر اس کا روزه باطل ھو جائے گا اور اگر اس
سے پھلے روز ه باطل کرنے واال کوئی کام انجام دے تو اس پر کفاره واجب ھو جائے گا۔
مسئلہ  ١٧٣٠اگر مسافر ماه رمضان ميں خواه فجرسے پھلے ھی سفر مينھو يا روزے سے ھو اور
سفر کرے ،اگرظھر سے پھلے اپنے وطن يا کسی ايسی جگہ پھنچ جائے جھاں اس کا دس دن رھنے کا اراده
ھو اور اس نے روزے کو باطل کرنے واال کوئی کام انجام نہ ديا ھو تو اس کے لئے ضروری ھے کہ اس
دن روزه رکھے اور اگر انجام دے ديا ھو تو اس دن کا روزه باطل ھے۔
مسئلہ  ١٧٣١اگر مسافر ظھر کے بعد اپنے وطن يا کسی ايسی جگہ پھنچے کہ جھاں وه دس دن
رھنا چاہتا ھو تو اس دن کا روزه صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٧٣٢مسافر اور روزه رکھنے سے معذور افراد کے لئے ما ِه رمضان کے دن ميں جماع
کرنا ،ضرورت سے زياده کھانا اور خود کو مکمل طور پر سيراب کرنا مکروه ھے۔
وه افراد جن پر روزه رکھنا واجب نھيں
مسئلہ  ١٧٣٣جو شخص بﮍھاپے کی وجہ سے روزه نہ رکه سکتا ھو يااس کے لئے روزه رکھنا
مشقّت کا باعث ھو تو اس پر سے روزے کی ذمہ داری کو اٹھا ليا گيا ھے۔ ھاں ،دوسری صورت ميں
ضروری ھے کہ ھر روزے کے بدلے ميں فديہ دے جو کہ ايک مد طعام ھے اور احتياط مستحب يہ ھے
کہ گندم دے۔
مسئلہ  ١٧٣۴جو شخص بﮍھاپے کی وجہ سے روزه نہ رکھے ،اگر ماه رمضان کے بعد روزه
رکھنے پر قادر ھوجائے تو جو روزے نھيں رکھے ان کی قضا واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٧٣۵اگر انسان کو ايسی بيماری ھو کہ اسے زياده پياس لگتی ھو اور اس کے لئے پياس کو
برداشت کرنا ممکن نہ ھو يا باعث مشقت ھو تو اس سے روزے کی ذمہ داری کو اٹھا ليا گيا ھے ،ليکن
دوسری صورت ميں ضروری ھے کہ ھر دن کے لئے ايک مد طعام فقير کو دے اور احتياط مستحب يہ
١٧٨
ھے کہ مجبوری سے زياده مقدار ميں پانی نہ پئے اور ماه رمضان کے بعد اگر روزه رکھنے پر قادر ھو
جائے تو جو روزے نھيں رکھے ان کی قضا واجب نھيں۔
مسئلہ  ١٧٣۶جس عورت کے وضع حمل کا وقت قريب ھو اور روزه اس کے حمل يا خود اس
عورت کے لئے نقصان ده ھو تو اس کا روزه صحيح نھيں اور پھلی صورت ميں ھر دن کے لئے ايک مد
طعام فقير کو دے۔ يھی حکم احتياط مستحب کی بنا پر دوسری صورت کے لئے ھے اور جو روزے نھيں
رکھے ھيں ضروری ھے کہ ان کی قضا کرے۔
مسئلہ  ١٧٣٧جو عورت بچے کو دوده پالتی ھو اور اس کا دوده کم ھو خواه وه بچے کی ماں ھو يا
دايہ ھو ،اجرت کے ساته دوده پالئے يا بغير اجرت کے ،اگر روزه اس بچے کے لئے يا خود اس عورت
کے لئے نقصان ده ھو تو اس عورت کا روزه صحيح نھيں ھے اور پھلی صورت ميں ضروری ھے کہ ھر
احتياط مستحب کی بنا پر دوسری صورت کے لئے بھی
دن کے لئے ايک مد طعام فقير کو دے۔ يھی حکم
ِ
ھے اور جو روزے نھيں رکھے ان کی قضا ضروری ھے اور يہ حکم اس وقت ھے کہ جب بچے کے
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دوده کے لئے کوئی اور طريقہ ميسر نہ ھو اور اگر ميسر ھو تو واجب ھے کہ وه عورت روزه رکھے۔
مھينے کی پھلی تاريخ ثابت ھونے کا طريقہ
مسئلہ  ١٧٣٨مھينے کی پھلی تاريخ چند چيزوں سے ثابت ھوتی ھے:
 (١انسان خود چاند ديکھے۔
 (٢اتنے لوگ جن کے کھنے پر يقين يا اطمينان ٓاجاتا ھے ،کھينکہ ھم نے چاند ديکھا ھے۔ اسی
طرح ھر وه چيز جس کی وجہ سے يقين يا اطمينان حاصل ھو جائے۔
 (٣دوعادل مرد کھيں کہ ھم نے ايک ھی رات ميں چاند ديکھا ھے ليکن اگر چاند کی
خصوصيت ايک دوسرے سے مختلف بيان کريں تو مھينے کی پھلی تاريخ ثابت نھيں ھوتی۔ يھی حکم اس
وقت ھے جب يہ دونوں تصديق کے قابل نہ ھوں مثالًجب مطلع صاف ھو ،چاند ديکھنے والے افراد زياده
ھو ں اور ان دو کے عالوه باقی افراد کوشش کے باوجود نہ ديکه پائيں۔
 (۴ما ِه شعبان کی پھلی سے تيس دن گزر جائيں جس سے ما ِه رمضان کی پھلی ثابت ھو جاتی
ھے اور ما ِه رمضان کی پھلی سے تيس دن گزر جائيں جس سے شوال کی پھلی ثابت ھو جاتی ھے۔
مسئلہ  ١٧٣٩مھينے کی پھلی کا حاکم شرع کے حکم سے ثابت ھو نا
محل اشکال ھے۔
ِ
مسئلہ  ١٧۴٠مھينے کی پھلی نجوميوں کی پيشن گوئی سے ثابت نھيں ھوتی ،ليکن اگر انسان کو ان
کے کھنے سے يقين يا اطمينان حاصل ھو جائے تو اس پر عمل ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٧۴١چاند کا اونچاھونا يا دير سے غروب ھونا اس بات کی دليل نھيں کہ گذشتہ رات مھينے
کی پھلی رات تھی ،ليکن اگر ظھر سے پھلے چاند نظر ٓائے تو يہ مھينے کا پھال دن شمار ھو گا اور چاند
محل اشکال ھے۔
کے گرد حلقے کے ذريعے پچھلی رات کا چاند رات ثابت ھونا
ِ
مسئلہ  ١٧۴٢اگر کسی کے لئے ما ِه رمضان کی پھلی ثابت نہ ھو اور وه روزه نہ رکھے اور بعد
ميں ثابت ھوجائے کہ گذشتہ رات ھی چاند رات تھی تو ضروری ھے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے۔
مسئلہ  ١٧۴٣اگر کسی شھر ميں مھينے کی پھلی تاريخ ثابت ھوجائے تو دوسرے شھروں ميں بھی
خواه دور ھوں يا نزديک ،خواه ان کا افق ايک ھو يا نہ ھو ،رات مشترک ھونے کی صورت ميں چاند ثابت
ھو جاتا ھے۔
مسئلہ  ١٧۴۴مھينے کی پھلی ٹيلی گرام سے ثابت نھيں ھوتی مگر يہ کہ انسان جانتا ھو کہ ٹيلی
گرام ،شرعی دليل کی بنياد پر کيا گيا ھے۔
مسئلہ  ١٧۴۵جس دن کے بارے ميں انسان کو معلوم نہ ھو کہ رمضان کا ٓاخری دن ھے يا شوال کا
پھال دن ،ضروری ھے کہ روزه رکھے ليکن اگر مغرب سے پھلے معلوم ھو جائے کہ شوال کی پھلی ھے
تو ضروری ھے کہ افطار کر لے۔
مسئلہ  ١٧۴۶اگر قيد ميں موجود شخص کے پاس ما ِه رمضان ثابت ھونے کا کوئی طريقہ نہ ھو تو
ضروری ھے کہ اپنے گمان پر عمل کرے چاھے کسی بھی طريقے سے حاصل ھوا ھو اور اگر يہ بھی
ممکن نہ ھو تو جس مھينے کے متعلق احتمال ھو کہ ما ِه رمضان ھے ،صحيح ھے کہ روزه رکه لے ،ليکن
ضروری ھے کہ اس مھينے سے گياره مھينے گذرنے کے بعد دوباره ايک مھينہ روزه رکھے اور اگر بعد
١٧٩
ميں معلوم ھو جائے کہ جس چيز کا اس نے گمان کيا تھا يا جسے اختيار کيا تھا وه ما ِه رمضان نھيں تھا تو
اگر يہ معلوم ھو کہ ما ِه رمضان اس مھينے سے پھلے تھا تو يہ کافی ھوگا اور اگر معلوم ھو کہ ما ِه رمضان
اس مھينے کے بعد تھا تو ضروری ھے کہ قضا کرے۔
حرام اور مکروه روزے
مسئلہ  ١٧۴٧عيد فطر اور عيد قربان کے دن روزه رکھنا حرام ھے۔ نيز جس دن کے بارے ميں
انسان کو معلوم نہ ھو کہ شعبان کی ٓاخری تاريخ ھے يا رمضان کی پھلی ،اگر پھلی رمضان کی نيت سے
روزه رکھے تو حرام ھے۔
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مسئلہ  ١٧۴٨اگر بيوی کے مستحب روزه رکھنے کی وجہ سے شوھرکا حق ضائع ھو تو ضروری
ھے کہ روزه نہ رکھے اوراحتياط مستحب يہ ھے کہ اگر شوھر کا حق ضائع نہ بھی ھوتب بھی شوھر کی
اجازت کے بغيرمستحب روزه نہ رکھے۔
مسئلہ  ١٧۴٩اوالد کا مستحب روزه رکھنا اگر ماں باپ کی اذيت کا سبب ھو تو حرام ھے۔
مسئلہ  ١٧۵٠اگر اوالد باپ کی اجازت کے بغير کوئی مستحب روزه رکه لے اور دن ميں باپ اسے
منع کرے ،اگر بچے کی مخالفت کرنا باپ کی اذيت کا باعث ھو تو ضروری ھے کہ افطار کر لے۔ يھی
حکم اس وقت ھے جب ماں اسے منع کرے اور اس کی مخالفت کرنا اذيت کا باعث ھو۔
مسئلہ  ١٧۵١جو شخص جانتا ھو کہ روزه اس کے لئے مضر نھيں اگرچہ ڈاکٹر کھے کہ نقصان ده
ھے ،ضروری ھے کہ روزه رکھے اور جس شخص کو قابل ذکر ضرر کا يقين يا گمان ھو يا اس چيز کا
خوف ھو جس کا خوف عقال کے نزديک صحيح ھوتو چاھے ڈاکٹر کھے کہ ضرر نھيں ھے ضروری ھے
کہ روزه نہ رکھے اور اگر روزه رکه بھی لے تو صحيح نھيں ھے ،مگر يہ کہ روزه اس کے لئے مضر نہ
تھا او راس نے قص ِدقربت کيا تھا کہ اس صورت ميں اس کا روزه صحيح ھے۔
قابل ذکر ضرر کا باعث ھے اور اس
مسئلہ  ١٧۵٢اگر انسان کو احتمال ھو کہ روزه اس کے لئے ِ
احتمال کی وجہ سے اسے خوف ھو جائے ،اگر اس کا احتمال عقال کی نظر ميں صحيح ھو تو ضروری
ھے کہ روزه نہ رکھے اور اگر روزه رکه لے تو باطل ھو گا مگر يہ کہ روزه مضر نہ ھو اور اس نے
قص ِدقربت کيا ھو۔
مسئلہ  ١٧۵٣جس شخص کا عقيده يہ ھو کہ روزه اس کے لئے قابل توجہ ضررکا باعث نھيں اگروه
قابل توجہ ضررکا باعث تھا تو ضروری
روزه رکه لے اور مغرب کے بعد معلوم ھو کہ روزه اس کے لئے ِ
ھے کہ اس کی قضا بجا الئے۔
مسئلہ  ١٧۵۴مذکوره روزوں کے عالوه اور حرام روزے بھی ھيں جنھيں مفصّل کتابوں ميں بيان
کيا گيا ھے۔
احتياط واجب جائز نھيں اور اس دن کا روزه مکروه
مسئلہ  ١٧۵۵عاشور کے دن کا روزه بنا بر
ِ
ھے جس کے بارے ميں شک ھو کہ عرفہ کا دن ھے يا عيد قربان کا۔
مستحب روزے
مسئلہ  ١٧۵۶مذکوره حرام اور مکروه روزوں کے عالوه سال کے تمام دنوں کا روزه مستحب ھے،
جب کہ بعض ايام کے بارے ميں زياده تاکيد کی گئی ھے جن ميں سے بعض يہ ھيں :
 (١ھر ماه کی پھلی اور ٓاخری جمعرات اور دسويں تاريخ کے بعد ٓانے واال پھال بده اور اگر
کوئی شخص يہ روزے نہ رکھے تو مستحب ھے کہ قضا کرے اور اگر بالکل روزه نہ رکه سکتا ھو تو
( ١٢٫۶سکہ دار چنے کے برابر چاندی فقير کو ( مستحب ھے کہ ھر دن کے لئے ايک مد طعام يا پھر ۶۔ ١٢
دے۔
 (٢ھر مھينے کی تيرھويں ،چودھويں اور پندرھويں تاريخ۔
 (٣رجب اور شعبان کا پورا مھينہ ،اور ان دو مھينوں ميں سے کچه دن اگرچہ ايک ھی دن ھو۔
 (۴عيد نوروز کا دن۔
 (۵شوال کی چوتھی تاريخ سے نويں تاريخ تک کے ايام۔
 (۶ذی القعده کی پچيسويں اور انتيسويں کا دن۔
١٨٠
)روزعرفہ (تک ،ليکن اگر روزے کی کمزوری کی
 (٧ذی الحجہ کی پھلی تاريخ سے نويں
ِ
روزعرفہ کی دعائيں نہ پﮍه سکے تو اس دن کا روزه مکروه ھے۔
وجہ سے
ِ
 (٨عيد غدير کا مبارک دن) / ١٨ذی الحجہ (۔
روزمباھلہ ) / ٢۴ذی الحجہ (۔
(٩
ِ
 ( ١٠محرم کے پھلے ،تيسرے اور ساتويں دن۔
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 ( ١١پيغمبر اکرم)ص( کی والدت باسعادت کے دن ) / ١٧ربيع االول(۔
/ ١۵جمادی اال ّول کے دن۔ )١٢
( ١٣حضرت رسول اکرم)ص(کی بعثت کے دن ) / ٢٧رجب(۔
اگر کوئی شخص مستحب روزه رکھے تو اسے پورا کرنا واجب نھيں،بلکہ اگر اس کا مومن بھائی
اسے کھانے کی دعوت دے تو مستحب ھے کہ اس کی دعوت قبول کرلے اور دن ميں ھی چاھے ظھر کا
وقت گذر چکا ھو روزه افطار کر لے۔
ت روزه سے پرھيز مستحب ھے
وه صورتيں جن ميں مبطال ِ
مسئلہ  ١٧۵٧چند افراد کے لئے مستحب ھے کہ ما ِه رمضان ميں چاھے روزے سے نہ ھوں ،روزه
باطل کرنے والے کاموں سے پرھيز کريں:
 (١وه مسافر جس نے سفر ميں روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام ديا ھو اور ظھر سے
پھلے اپنے وطن يا کسی ايسی جگہ پھنچ جائے جھاں اس کا دس دن قيام کا اراده ھو۔
 (٢وه مسافر جو ظھر کے بعد اپنے وطن يا ايسی جگہ پھنچ جائے جھاں و ه دس دن قيام کرنا
چاہتا ھو۔
 (٣وه مريض جو ظھر کے بعد تندرست ھو جائے۔ يھی حکم ھے جب وه ظھرسے پھلے
تندرست ھو جائے اور روزه باطل کرنے واال کوئی کام انجام دے چکا ھو۔
 (۴وه عورت جو دن ميں کسی وقت حيض يا نفاس کے خون سے پاک ھو جائے۔
مسئلہ  ١٧۵٨مستحب ھے کہ روزه دار نمازمغرب وعشا کو افطار سے پھلے پﮍھے ،ليکن اگر
کوئی دوسر ا شخص اس کا منتظر ھو يا وه کھانے کی زياده خواھش رکھتا ھو کہ جس کی وجہ سے وه قلبی
توجہ کے ساته نمازنہ پﮍه سکتا ھو تو بہتر ھے کہ پھلے افطار کرے ،ليکن جس قدر ممکن ھو نماز کو
وقت فضيلت ميں پﮍھے۔
اعتکاف
ً
اعتکاف عبادات ميں سے ھے اور شرعااعتکاف يہ ھے کہ انسان قربة الی ﷲ کی نيت سے مسجد
ميں توقف وقيام کرے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ اس کا قيام کسی عبادت مثالًنمازکو انجام دينے کی نيت
سے ھواور اعتکاف کے لئے کوئی خاص وقت معين نھيں ھے بلکہ جب بھی روزه رکھنا صحيح ھے
اعتکاف کرنا بھی صحيح ھے۔
مسئلہ  ١٧۵٩اعتکا ف ميں کچه چيزوں کا خيال رکھنا ضروری ھے :
 (١اعتکاف کرنے واال عاقل ھو اور مميز بچے کا اعتکاف کرنا صحيح ھے۔
 (٢قص ِدقربت جيسا کہ وضو کے باب ميں بيان کيا گيا ھے۔
 (٣روزه ،ل ٰہذا جس شخص کا روزه باطل ھے جيسے وه مسافر جس نے دس دن قيام کا اراده نہ
کيا ھو ،وه اعتکاف نھيں کر سکتا۔
 (۴يہ کہ مسجدالحرام ،مسجدنبوی ،مسجد کوفہ ،مسجد بصره يا جامع مسجد ميں ھو۔
 (۵اس فرد کی اجازت سے ھو جس کی اجازت ضروری ھے ،ل ٰہذا بيوی کا اعتکاف شوھر کی
اجازت کے بغير جب کہ شوھر کی حق تلفی ھو رھی ھو ،صحيح نھيں ھے۔
١٨١
ُ
 (۶تين دن اور ان تين دنوں کے درميان کی دو راتيں اسی مسجد ميں گزارے جس ميں اعتکاف
کر رھا ھے اور بغير کسی ضروری کا م کے مسجد سے باھر نہ جائے۔ البتہ مريض کی عيادت ،تشييع
غسل ميت ،نماز اور دفن کے لئے مسجدسے باھر جا سکتا ھے۔
تجھيزميت جيسے
جنازه اور
ِ
ِ
جن صورتوں ميں مسجد سے باھر نکلنا جائز ھے ،اس کا م کی انجام دھی کے وقت سے زياده
باھر نہ ٹھھرے اور
احتياط واجب کی بنا پر نزديک ترين راستے سے مسجد کو لوٹے اور مسجد سے باھر
ِ
نہ بيٹھے اور اگر بيٹھنے پر مجبور ھو جائے تو ممکنہ صورت ميں سائے ميں نہ بيٹھے۔
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مسئلہ  ١٧۶٠اعتکاف شروع کرنے کے بعد اس کے واجب معين ،مثالًجب اس نے نذر کی ھو کہ
کسی خاص وقت ميں اعتکاف کرے گا ،نہ ھونے کی صورت ميں دو روز گذرنے سے پھلے وه اعتکاف
سے پلٹ سکتا ھے اور اسے توڑ سکتا ھے ،ليکن اگر نيت کے وقت ھی شرط لگا دی ھو کہ کوئی کام پيش
ٓانے کی صورت ميں اس کو اعتکاف توڑ نے کا اختيار ھو تو دو دن گزرنے کے بعد بھی اعتکاف توڑ
سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٧۶١اعتکاف کرنے والے کے لئے ضروری ھے کہ خود کو چند چيزوں سے بچائے اور
ان چيزوں کو انجام دينے سے اعتکاف باطل ھو جاتا ھے ،ليکن جماع کے عالوه مندرجہ ذيل امور کا ترک
کرنا اس صورت ميں جبکہ اعتکاف واجب معين نہ ھو احتياط کی بنا پر ھے:
 (١جماع کرنا اور
احتياط واجب يہ ھے کہ استمنا ،عورت کو شھوت کے ساته مس کرنے اور
ِ
شھوت کے ساته بوسہ لينے سے بھی اجتناب کرے۔
 (٢خوشبو لگانا۔
احتياط
اور
ھوتا
نھيں
باطل
سودا
البتہ
ھے
ھوجاتا
باطل
اعتکاف
سے
اس
کہ
وفروخت،
 (٣خريد
ِ
واجب يہ ھے کہ ھر قسم کی تجارت سے ،چاھے مصالحت ،مضاربہ اور اجاره يا ان جيسی چيزوں کے
ذريعے ھو ،اجتناب کرے اور اگر کسی چيز کی خريد وفروخت پر مجبور ھو جائے اور اس کے لئے کوئی
وکيل بھی نہ مل سکے تو جائز ھے۔
 (۴کسی پر غالب ھونے اور اپنے فضل کا اظھار کرنے کے لئے ممارات يعنی جدال کرنا،
چاھے دنيوی امور ميں ھو يا اخروی امور ميں۔
مسئلہ  ١٧۶٢اگر واجب اعتکاف ميں جان بوجه کر جماع کرے ،چاھے دن مينھو يا رات ميں ،اس
پر کفاره واجب ھوجائے گا اور اس کا کفاره يہ ھے کہ ايک غالم ٓازاد کرے يا دو ماه مسلسل روزے رکھے
يا ساٹه مسکينوں کو کھانا کھالئے۔
اور جماع کے عالوه دوسرے ان امور کی ادائيگی سے جن سے بچنا ضروری ھے ،کفاره واجب
نھيں ھوتا۔
مسئلہ  ١٧۶٣اگر اعتکاف کرنے واال غلطی سے اعتکاف باطل کرنے واال کوئی کام انجام دے تو
اس کے اعتکاف کا صحيح ھونا
محل اشکال ھے۔
ِ
مسئلہ  ١٧۶۴اگر مذکوره باال چيزوں ميں سے کسی کے ذريعے اعتکاف باطل کرے تو اعتکاف
غير معين ھونے کی صورت ميںً ،
مثال جب اس نے وقت معين کئے بغير اعتکاف کرنے کی نذر
کے واج ِ
ب ِ
کی ھو ،ضروری ھے کہ اسے دوباره انجام دے اور اگر اعتکاف واجب معين ھو مثالًاس نے معين وقت
ميں اعتکاف کرنے کی نذر کی ھو يا اعتکاف تو مستحب ھو ليکن اسے باطل کرنے واال کام دو دن گزرنے
کے بعد انجام ديا ھو تو
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ اس کی قضا کرے اور اگر دو دن مکمل
ِ
ھونے سے پھلے اعتکاف مستحب کو باطل کيا ھو تو اس کی قضا نھيں۔
مسئلہ  ١٧۶۵ايک اعتکاف سے دوسرے اعتکاف کی طرف نيت پھيرنا جائز نھيں ھے ،چاھے
دونوں اعتکاف واجب ھوں ،مثالًايک نذر اور دوسرا قسم کے ذريعے خود پر واجب کيا ھو ،يا دونوں
مستحب ھوں ،يا ايک واجب اور دوسرا مستحب ھو ،يا ايک خود کے لئے ھو اور دوسرے ميں کسی کا نائب
يا اجير ھو ،يا دونونکسی کی نيابت ميں ھو ں۔
مسئلہ  ١٧۶۶اگر اعتکاف کرنے واال شخص غصبی قالين پر بيٹھے تو گنھگار ھے ليکن اس کا
اعتکاف باطل نھيں ھوگا ،ليکن اگر کوئی شخص کسی جگہ سبقت کر کے اپنی جگہ بنا چکا ھو اور اعتکاف
کرنے واال اس کی رضايت کے بغير اس سے وه جگہ لے لے تو اس جگہ اس کا اعتکاف باطل ھے۔
مسئلہ  ١٧۶٧اگر اعتکاف کرنے والے پر غسل واجب ھو جائے تو اگر مسجد ميں اس غسل کی
غسل مس ميت انجام دينا ،ليکن
ادائيگی ميں کوئی رکاوٹ نہ ھو تو مسجد سے نکلنا جائزنھيں ھے جيسے
ِ
١٨٢
اگر اس غسل کو مسجد ميں کرنے مينکوئی رکاوٹ ھو جيسے غسل جنابت جس کا الزمی نتيجہ يہ ھے کہ
انسان جنابت کے ساته مسجد ميں رھے ،تو ضروری ھے کہ مسجد سے نکلے ورنہ اس کا اعتکاف باطل
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ھو جائے گا۔

توضيح المسائل

خمس کے احکام
مسئلہ  ١٧۶٨سات چيزوں پر خمس واجب ھوتا ھے :
 (١کمانے سے حاصل ھونے واال فائده  (٢کان
 (٣دفينہ  (۴حالل مال جو حرام مال سے مخلوط ھو جائے
 (۵جواھرات جو سمندر ميں غوطہ لگانے سے حاصل ھوتے ھيں
مال غنيمت  (٧وه زمين جو کافر ذمی مسلمان سے خريدے
 (۶جنگ کا ِ
اور ان کے احکام مندرجہ ذيل مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔
١۔ کمانے سے حاصل ھونے واال منافع
مسئلہ  ١٧۶٩جب بھی انسان تجارت ،صنعت يا دوسرے پيشوں سے مال حاصل کرے چاھے مثال
کے طور پر وه کسی ميّت کے لئے انجام دئے گئے نماز اور روزے کی اجرت ھی کيوں نہ ھو اور وه مال
اس کے اور اس کے اھل وعيال کے سال بھر کے اخراجات کے بعد بچ جائے تو ضروری ھے کہ اس مال
کا خمس يعنی پانچواں حصہ ،بعد ميں بيان کئے جانے والے طريقے کے مطابق ادا کرے۔
مسئلہ  ١٧٧٠اگر کمائے بغير کوئی مال دستياب ھو مثالًکوئی چيز اسے بخش دی جائے اور وه چيز
قابل توجہ قدر و قيمت کی حامل ھو تو ضروری ھے کہ سال بھر کے اخراجات کے
لوگوں کی نگاھوں ميں ِ
بعد اس کا خمس ادا کرے۔
طالق خلع کے عوض ملنے والے مال پر خمس نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٧٧١عورت کے مھر اور مردکو
ِ
اسی طرح وارث کو ملنے والی ميراث پر بھی خمس نھينھے۔ ھاں ،اگر مثال کے طور پر کسی شخص سے
رشتہ داری رکھتا ھو ليکن اس سے ميراث ملنے کا گمان نہ ھو تو ضروری ھے کہ سال بھر کے اخراجات
سے زياده ھونے کی صورت ميناس کا خمس ادا کرے۔
مسئلہ  ١٧٧٢اگر ايسے شخص کی ميراث سے انسان کو کچه مال ملے جو خمس کا اعتقاد رکھتا ھو
اور انسان جانتا ھو کہ مرحوم نے خمس ادا نھيں کيا تھا تو ضروری ھے کہ حاکم شرع کی اجازت سے اس
مال کا خمس نکالے اور اگر خود اس مال پر خمس نہ ھو ليکن وارث جانتا ھو کہ مرحوم کے ذمے خمس
واجب االدا ھے تو دوسرے قرضوں کی طرح خمس بھی اُس مال ميں ٓاجائے گا کہ جب تک اسے ادا نہ کر
دے مال ميں تصرف کا حق نھيں رکھتا۔ البتہ جب مال سے خمس نکالنا چاھے تو ضروری ھے کہ حاکم
شرع سے اجازت لے۔
مسئلہ  ١٧٧٣اگر کفايت شعاری کی وجہ سے سال بھر کے اخراجات ميں سے کوئی چيز بچ جائے
تو اس کا خمس نکالنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٧٧۴جس شخص کے تمام اخراجات کوئی دوسرا شخص ديتا ھو ضروری ھے کہ حاصل
ھونے والے تمام مال کا خمس دے۔
ً
مسئلہ  ١٧٧۵اگر کسی جائيداد کو معين افراد پر مثالاپنی اوالد پر وقف کر دے اور اس جائيداد ميں
کھيتی باڑی اور شجرکاری کرے اور اس سے کوئی چيز حاصل ھو جو ان کے سال بھر کے اخراجات سے
زائد ھو تو ان پر اس کا خمس دينا ضروری ھے۔ اسی طرح اگر کسی اور طريقے سے بھی اس جائيداد سے
کوئی منافع حاصل کريں ،مثالًاس کا کرايہ وصول کريں تو ان پر سال بھر کے اخراجات سے زائد مقدار کا
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خمس دينا ضروری ھے۔
بطور خمس و زکات ليا ھو اگر سال بھر کے اخراجات سے زياده ھو
مسئلہ  ١٧٧۶جو مال فقير نے
ِ
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ اس کا خمس دے اور اگر فقير اس لئے ھوئے مال سے کوئی
تو
ِ
منافع حاصل کرے مثالًبطور خمس لئے ھوئے درخت سے پھل حاصل ھوں اور وه اس کے سال بھر کے
اخراجات سے زياده ھوں تو ضروری ھے کہ اس کا خمس دے اور کسی سے بطور صدقہ ليا جانے واال
مال بھی اگر سال بھر کے اخراجات سے زياده ھو تو اس کا خمس دينا ضروری ھے۔
١٨٣
مسئلہ  ١٧٧٧جس رقم کا خمس نہ ديا گيا ھو اگر عين اس رقم سے کوئی چيز خريدے يعنی فروخت
کرنے والے سے کھے کہ ”يہ چيز ميں اس رقم سے خريدتا ھوں“ ،تو اگر حاکم شرع اس سودے کے
پانچويں حصے کی اجازت دے دے تو سودا صحيح ھو گا اور خريدار کے لئے ضروری ھے کہ اس چيز
کا خمس حاکم شرع کو دے اور اگر حاکم شرع اجازت نہ دے تو اس سودے کا پانچواں حصہ باطل ھے۔ اب
حاکم شرع اس رقم سے خمس لے گا اور اگر
اگر وه رقم جو بيچنے والے نے لی تھی تلف نہ ھوگئی ھو تو
ِ
وه رقم تلف ھو جائے تو فروخت کرنے والے يا خريدار سے اس کے عوض کا مطالبہ کرے گا۔
مسئلہ  ١٧٧٨اگر کسی چيز کو ذمے پر خريدے او ر سودا ھو جانے کے بعد اس کی قيمت ايسی رقم
سے ادا کرے جس کا خمس نہ نکاال گيا ھو تو سودا صحيح ھے جب کہ خريدار اس رقم کے پانچويں حصے
کی بہ نسبت فروخت کرنے والے کا مقروض ھو گا۔ ھاں ،جو رقم فروخت کرنے والے کو ملی ھے اگر وه
تلف نہ ھو گئی ھو تو حاکم شرع اسی رقم سے خمس لے گا جب کہ تلف ھو جانے کی صورت ميں خريدار
يا فروخت کرنے والے سے اس کے عوض کا مطالبہ کرے گا۔
مسئلہ  ١٧٧٩اگر کوئی ايسا مال کہ جس کا خمس نہ ديا گيا ھو خريدے اور حاکم شرع اس چيز کے
پانچويں حصے کے سودے کی اجازت نہ دے تو اتنی مقدار کا سودا باطل ھے اور حاکم شرع اس مال کا
پانچواں حصہ لے سکتا ھے اور اگر اجازت دے دے تو سودا صحيح ھے اور خريدار کے لئے ضروری
ھے کہ اس مال کے عوض کا پانچواں حصہ حاکم شرع کو دے اور اگر بيچنے والے کو دے چکا ھے تو
اس سے واپس لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٧٨٠انسان کوئی ايسی چيز جس کا خمس نہ ديا گيا ھو ،کسی کو بخش دے تو اس چيز کا
پانچواں حصہ اس تک منتقل ھی نھيں ھو تا۔
مسئلہ  ١٧٨١اگر کافر يا کسی ايسے شخص سے جو خمس دينے کا عقيده ھی نہ رکھتا ھو کوئی مال
شيعہ اثنا عشری کے ھاته ٓائے تو اس کا خمس نکالنا واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٧٨٢تاجر ،کاروباری ،صنعت کار اور ان جيسے افراد جس وقت سے منافع حاصل کريں،
جو کہ ان کے سال کی ابتدا ھے ،ايک سال گزرنے کے بعد ضروری ھے کہ سال بھر کے اخراجات سے
زائد مقدار کا خمس ديں۔ ھاں ،جو شخص کا روباری نہ ھو اگر اتفاقاًاسے منافع مل جائے تو ضروری ھے
کہ نفع حاصل ھونے کے ايک سال بعد سال بھر کے اخراجات سے زائد مقدار کا خمس دے۔
مسئلہ  ١٧٨٣سال بھر ميں جب بھی کوئی منفعت کسی شخص کے ھاته ٓائے جو اس کے اخراجات
سے زياده ھو تو اس کا خمس اسی وقت دے سکتا ھے اور يہ بھی جائز ھے کہ سال کے ٓاخر تک خمس کی
احتياط واجب يہ ھے کہ قمری سال کو خمس کا سال قرار دے۔
ادائيگی ميں تاخيرکر دے اور
ِ
مسئلہ  ١٧٨۴جس شخص کا تاجر اور کاروباری شخص کی طرح خمس دينے کے لئے سال مقرر
ھو ،اگر کوئی منفعت حاصل کرے اور دوران سال اس کا انتقال ھو جائے تو ضروری ھے کہ اس کے
مرنے کے وقت تک کے اخراجات کو اس منفعت سے نکال کر باقی مقدار کا خمس ديا جائے۔
مسئلہ  ١٧٨۵اگر تجارت کی غرض سے خريدی ھوئی چيز کی قيمت بﮍه جانے کے باوجود اسے
فروخت نہ کرے اور سال مکمل ھونے سے پھلے ھی اس کی قيمت گر جائے تو قيمت کی بﮍھی ھوئی
مقدار کا خمس اس پر واجب نھيں ھو گا۔
مسئلہ  ١٧٨۶اگر تجارت کی غرض سے خريدی ھوئی چيز کی قيمت بﮍه جائے اور سال مکمل
ھونے کے بعد تک اس اميد پر اسے فروخت نہ کرے کہ ابھی قيمت اور بﮍھے گی اور اس کی قيمت
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گرجائے توا گر اس نے تاجروں کے درميان رائج وقت تک ھی اس چيز کو رکھا ھو تو قيمت کی بﮍھی
ھوئی مقدار کا خمس واجب نھيں ھے ،ليکن اگر اس سے زياده مدت تک کسی عذر کے بغير اس چيز کو
احتياط واجب يہ ھے کہ اس بﮍھی ھوئی مقدار کا خمس دے۔
رکھا تھا تو
ِ
مسئلہ  ١٧٨٧اگر مال تجارت کے عالوه کوئی دوسرا مال اس کے پاس ھو جس پر خمس نہ ھو تو
يہ مال وراثت کے ذريعے ملنے کی صورت ميں اگر اس کی قيمت بﮍه جائے تو چاھے اسے بيچ بھی دے،
بﮍھی ھوئی قيمت کا خمس دينا واجب نھيں۔ يھی حکم اس وقت ھے جب عوض دئے بغير کسی چيز کا مالک
بن جائے چاھے اس چيز پر شروع سے خمس نہ ھو مثالًايسا گھر اسے بخش ديا گيا ھو جس کی اسے
ضرورت بھی ھو اور سال کے خرچے ميں وه گھر استعمال بھی ھوا ھو يا اس چيز پر خمس ھو ليکن اسی
مال سے اس کا خمس بھی ديا جا چکا ھو ،مثالًحيازت کے ذريعے کسی چيز کا مالک بنا ھو اور اس کا
خمس بھی دے چکا ھو۔
١٨۴
ليکن اگر عوض دے کر مالک بنا ھو اور اس کی قيمت بﮍه جائے تو جب تک اس چيز کو فروخت
نہ کرے اس کا خمس نھيں ھے اور اگر فروخت کر دے تو اخراجات کا حصہ نہ ھونے کی صورت ميں
احتياط
ضروری ھے کہ بﮍھی ھوئی مقدار کا خمس دے اور اخراجات کا حصہ ھونے کی صورت ميں
ِ
واجب يہ ھے کہ بﮍھی ھوئی مقدار کا خمس دے اور دونوں صورتوں ميں اگر سال کے اخراجات ميں ھی
ختم ھوجائے تو اس کا خمس نھينھے۔
مسئلہ  ١٧٨٨اگر کوئی شخص اس ارادے سے باغ لگائے کہ قيمت بﮍھنے کے بعد اسے فروخت
کر دے گا تو ضروری ھے کہ پھل ،درختوں کی نشوونما اور باغ کی بﮍھی ھوئی قيمت کا خمس دے اور
اگر اس کا اراده يہ ھوکہ باغ کے پھلوں سے تجارت کرے گا تو ضروری ھے کہ پھل اور درخت کی
نشوونما کا خمس دے اور اگر اس کا اراده ان پھلوں کو اپنے ذاتی استعمال ميں النے کا ھو تو ضروری ھے
کہ استفادے سے زياده ھونے کی صورت ميں پھلوں کا خمس دے۔
مسئلہ  ١٧٨٩اگر بيد ،چنار يا ان جيسے درخت لگائے ،اگر ان کا خمس دے چکا ھو تو ضروری
ھے کہ ھر سال ان کے بﮍھنے کا خمس دے۔ اسی طرح اگر درخت کی ان شاخوں سے کوئی منفعت حاصل
کرے جو ھر سال کاٹی جاتی ھيں اور صرف ان شاخوں کی قيمت يا دوسری ٓامدنيوں کے ساته مل کر ،اس
کے سال بھر کے اخراجات سے زياده ھو جائے تو ضروری ھے کہ سال کے ٓاخر ميں ان کا خمس ادا
کرے۔ ھاں ،اگر اصل درختوں کا خمس ھی نہ نکاال ھوا ھو اور وه درخت بﮍھے بھی ھوں تو ضروری ھے
کہ اصل درخت کا خمس ،اس خمس کے حصے کے بﮍھے ھوئے حصے کا خمس اور اصل درخت کے
بﮍھے ھوئے حصے کا خمس ادا کرے۔
مسئلہ  ١٧٩٠جس شخص کی ٓامدنی کے متعدد ذرائع ھوں ،مثالًجائيداد کا کرايہ ليتا ھو ،خريد و
فروخت اور کھيتی باڑی بھی کرتا ھو ،ضروری ھے کہ سال بھر کی کمائی کے بعد اخراجات سے زائد
منافع کا خمس ادا کرے اور اگر ايک پيشے سے منافع حاصل ھو ،جب کہ دوسرے پيشے سے نقصان ھو تو
احتياط مستحب يہ ھے کہ منافع کا خمس نکال دے۔
مسئلہ  ١٧٩١جو اخراجات انسان فائده حاصل کرنے کے لئے کرتا ھے ،مثالًداللوں اور سامان
اٹھانے والے مزدوروں کا خرچہ ،يہ منفعت حاصل کرنے کا خرچہ حساب ھوگا اور اسے منفعت سے نکاال
جاسکتا ھے اور اتنی مقدار کا خمس واجب نھيں۔
مسئلہ ٓ ١٧٩٢امدنی کا جو حصہ سال بھر ميں خوراک ،لباس ،گھريلوسامان ،مکان کی خريداری،
بيٹے کی شادی ،بيٹی کے جھيز ،زيارات اور ان جيسی چيزوں کے لئے خرچ ھوجائے ،اگر اس کی حيثيت
سے زياده نہ ھوں تو ان پر خمس واجب نھيں۔
مسئلہ  ١٧٩٣جو مال انسان نذر اور کفارے پر خرچ کرے وه اس کے ساالنہ اخراجات کا حصہ
ھے۔ اسی طرح وه مال بھی جو انسان کسی کو تحفے يا انعام کے طور پر دے ،اگر اس کی حيثيت سے
زياده نہ ھو تو اس کے ساالنہ اخراجات ميں شمار ھوگا۔
مسئلہ  ١٧٩۴اگر انسان کسی ايسے شھر ميں زندگی گزارتا ھو جھاں لﮍکيوں کے جھيز کے لئے
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معموالًھر سال کچه نہ کچه تيار کيا جاتا ھے ،اگر انسان اس طريقے کے بغير لﮍکی کا جھيز تيار نہ کر
سکتا ھو اور جھيز نہ دينا بھی اس کی حيثيت کے منافی ھو تو دوران سال اسی سال کی ٓامدنی سے جھيز
خريدنے پر کوئی خمس واجب نھيں ،ليکن اگر اس سال کی منفعت سے اگلے سال ميں جھيز لے تو اس کا
خمس دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٧٩۵جو مال انسان حج وزيارات کے لئے خرچ کرتا ھے وه اسی سال کے اخراجات ميں
شمار ھوتے ھيں جس سال خرچ کر رھاھے اور اگر اس کا سفر اگلے سال تک طوالنی ھوجائے تو پچھلے
سال کی جتنی ٓامدنی اگلے سال ميں خرچ کرے ،اس کا خمس نکالنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٧٩۶جو شخص اپنے پيشے يا کاروبار سے منفعت حاصل کرے اور اس کے پاس کچه ايسا
مال بھی موجود ھو جس پر خمس واجب االدا نہ ھو تو وه اپنے سال بھر کے اخراجات کا حساب صرف اپنی
ٓامدنی سے کر سکتا ھے۔
ٓ
مسئلہ  ١٧٩٧جو اشيائے خورد و نوش انسان نے اپنی امدنی سے سال بھر کے خرچ کے لئے
خريدی ھوں ،اگر سال کے ٓاخر ميں اس سے کچه بچ جائے تواس کا خمس نکالنا ضروری ھے اور اگر اس
کی قيمت خمس کے طور پر دينا چاھے تو خريداری کے وقت سے قيمت بﮍه جانے کی صورت ميں
ضروری ھے کہ سال کے ٓاخر ميں جو قيمت ھو اس کے حساب سے خمس دے۔
١٨۵
ٓ
مسئلہ  ١٧٩٨اگر خمس کی ادائيگی سے پھلے کوئی شخص اپنی امدنی سے گھر کے لئے کوئی
سامان خريدے تو جس وقت اس سامان کی ضرورت باقی نہ رھے خمس واجب نھيں۔ يھی حکم خواتين کے
زيورات کے لئے ھے جب ان کے لئے ان زيورات کو زينت کے لئے استعمال کرنے کا وقت گزر چکا ھو۔
مسئلہ  ١٧٩٩اگر کسی سال کوئی فائده حاصل نہ ھوتو اس سال کے اخراجات کو اگلے سا ل کی
ٓامدنی سے نھيں نکاال جا سکتا۔
مسئلہ  ١٨٠٠اگر سال کی کی ابتدا ميں کوئی فائده حاصل نہ ھو اور سرمايہ استعمال کرنا پﮍجائے
پھر سال مکمل ھونے سے پھلے فائده حاصل ھوجائے تو سرمائے سے اٹھائی ھوئی مقدار کو فائدے سے
نھيں نکاال جاسکتا۔
مسئلہ  ١٨٠١اگر تجارت يا اس جيسی چيزوں ميں سرمائے کی کچه مقدار تلف ھو جائے تو تلف
سے پھلے حاصل ھونے والے منافع سے اس مقدار کو نکال سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٨٠٢اگر کسی شخص کی سرمائے کے عالوه کوئی ملکيت تلف ھو جائے تو حاصل ھونے
والے فائدے سے اسے مھيا نھيں کرسکتا ،مگر يہ کہ اسی سال ميں اس چيز کی ضرورت ھو کہ اس
صورت ميں دوران سال حاصل ھونے والی ٓامدنی سے اسے مھيا کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٨٠٣اگر سال کی ابتدا ميں اپنے اخراجات کے لئے قرضہ لے اور سال مکمل ھونے سے
پھلے کوئی منفعت حاصل ھو جائے تو اس منفعت سے قرضے کی مقدار نھيں نکال سکتا ،مگر يہ کہ منفعت
حاصل ھونے کے بعد قرضہ ليا گيا ھو۔ البتہ وه دوران سال حاصل ھونے والے فائدے سے اپنا قرضہ ادا
کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٨٠۴اگر پورے سال کوئی فائده حاصل نہ ھو اور اخراجات کے لئے قرضہ لينا پﮍے تو
اگلے سال کی ٓامدنی سے اس قرضے کی مقدار کو نھيں نکال سکتا۔ ھاں ،دوران سال کی ٓامدنی سے قرضہ
ادا کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٨٠۵اگر مال ميں اضافے يا ايسی جائيداد جس کی ضرورت نہ ھو ،خريدنے کے لئے
قرضہ لے ،تو ٓامدنی سے اس قرضے کو ادا نھيں کر سکتا۔ ھاں ،اگر قرض ليا ھوا مال يا اس قرض سے
خريدی ھوئی چيز ضائع ھو جائے تو دوران سال کی ٓامدنی سے يہ قرضہ ادا کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٨٠۶انسان ھر چيز کا خمس اسی چيز سے يا واجب مقدار ميں رائج کرنسی سے دے سکتا
ھے اور احتياط واجب يہ ھے کہ حاکم شرع کی اجازت کے بغير کسی اور چيز سے خمس نہ دے۔
مسئلہ  ١٨٠٧جس شخص کے مال پر خمس واجب ھو اور اس پر ايک سال گزر جائے تو جب تک
وه خمس ادا نہ کر دے حاکم شرع کی اجازت کے بغير اس مال ميں تصرف نھيں کر سکتا چاھے اس کا
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خمس دينے کا اراده ھی ھو۔ ھاں ،اپنے حصے ميں اعتباری تصرفات جيسے فروخت کرنا ،صلح کرنا
وغيره کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٨٠٨جس شخص پر خمس واجب ھو وه يہ نھيں کر سکتا کہ خمس اپنے ذمے لے لے يعنی
خود کو خمس کے مستحقين کا مقروض سمجه لے اور پچھلے مسئلے ميں بيان شده اعتبار سے اپنے مال
ميں تصرف کرے اور اگر تصر ف کرے اور وه مال تلف ھوجائے تو ضروری ھے کہ اس کا خمس ادا
کرے۔
مسئلہ  ١٨٠٩جس شخص پر خمس واجب ھو اگر وه حاکم شرع سے مصالحت کر کے خمس اپنے
ذمے لے لے تو اپنے مال ميں تصرف کر سکتا ھے اور مصالحت کے بعد جو فائده بھی اس سے حاصل ھو
گا وه اسی کا ھو گا۔
مسئلہ  ١٨١٠جو شخص کسی کے ساته شريک ھو اور اپنے حصے کے فائدے سے خمس دے
دے ،جب کہ اس کا شريک اپنے منافع کا خمس نہ دے اور اگلے سال خمس نہ دئے ھوئے مال سے شراکت
کے لئے سرمايہ دے تو دونوں ميں سے کوئی بھی اس مال ميں تصرف نھيں کر سکتا ،مگر يہ کہ خمس نہ
دينے واال شريک خمس پر عقيده ھی نہ رکھتا ھو تو اس صورت ميں دوسرا شريک اس مال ميں تصرف کر
سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٨١١اگر نابالغ بچہ سرمائے کا مالک ھو اور اس سے فائده بھی حاصل ھو تو اس پر
خمس واجب ھو جاتاھے اور ولی پر اس مال کا خمس نکالنا واجب ھے اور اگر ولی نہ دے تو ضروری
ھے کہ بچہ بالغ ھونے کے بعد ادا کرے۔
١٨۶
مسئلہ  ١٨١٢جس شخص کو کسی سے کوئی مال ملے اور اسے يقين ھو کہ اس نے اس مال کا
خمس اد انھيں کيا ھے تو اس مال ميں تصرف نھيں کر سکتا ،مگر يہ کہ وه شخص خمس پر عقيده ھی نہ
رکھتا ھو۔ احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم اس وقت ھے جب شک ھو کہ اس نے اس مال کا خمس دياھے
يا نھيں۔
مسئلہ  ١٨١٣اگر کوئی شخص اپنی ٓامدنی سے دوران سال کوئی ايسی جائيداد يا ملکيت خريدے جو
اس کی ساالنہ ضرورت اور اخراجات ميں شمار نہ ھو تو سال مکمل ھونے پر اس کا خمس دينا واجب ھے
اور اگر خمس نہ دے اور اس کی قيمت بﮍه جائے تو ضروری ھے کہ اس کی موجوده قيمت کا خمس دے۔
يھی حکم جائيداد کے عالوه دوسری چيزوں مثالًقالين وغيره کاھے۔
مسئلہ  ١٨١۴اگر خمس نہ نکالے ھوئے مال سے مثالًکوئی جائيداد خريدے اور اس کی قيمت بﮍه
جائے ،تو اگر اس نے اس جائيداد کو قيمت بﮍه جانے پر بيچنے کے لئے نہ خريدا ھو مثالًکسی زمين کو
زراعت کے لئے خريد ا ھو تو اس صورت ميں کہ اس نے يہ ملکيت اپنے ذمے پر خريدی ھو اور خمس نہ
نکالے ھوئے مال سے اس کی قيمت ادا کی ھو ،ضروری ھے کہ خريدی ھوئی قيمت سے اس کا خمس اد
اکرے ،ليکن اگر خمس نہ نکالی ھوئی رقم بيچنے والے کو يہ کہہ کر دی ھوکہ جائيداد ميں اس مال سے
خريد رھا ھوں ،تو حاکم شرع کے اس سودے کے پانچويں حصے کی اجازت دينے کی صورت ميں
ضروری ھے کہ خريدا ر اس جائيداد کی موجوده قيمت کا خمس ادا کرے۔
مسئلہ  ١٨١۵جس شخص نے مکلف ھونے کے بعد شروع سے خمس نہ ديا ھو اگر اس نے
اپنے کاروبار کے منافع سے کوئی ايسی چيز خريدی ھو جس کی اسے ضرورت نہ ھو اور اسے منفعت
کمائے ايک سال گزر گيا ھو تو ضروری ھے کہ اس کا خمس دے اور اگر اس نے گھر کا سازوسامان اور
ضرورت کی چيزيں اپنی حيثيت کے مطابق خريدی ھوں اور جانتا ھو کہ اس نے يہ چيزيں سال کے دوران
ھونے والے منافع سے خريدی ھيں جس سال ميں اسے فائده ھوا ھے تو ان پر خمس دينا ضروری نھيں
ھے ،ليکن اگر اسے يہ معلوم نہ ھو کہ اس نے يہ چيزيں سال کے دوران خريدی ھيں يا سال ختم ھونے کے
بعد تو احتياط واجب کی بنا پر حاکم شرع سے مصالحت کرے۔
٢۔ معدنی کانيں
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مسئلہ  ١٨١۶اگر کوئی شخص سونے ،چاندی ،سيسے ،تانبے ،لوھے ،پيٹروليم ،کوئلے،
فيروزے ،عقيق ،پھٹکری ،نمک اور دوسری معدنی کانوں سے کوئی چيز نکالے اور وه چيز نصاب کے
مطابق ھو تو ضروری ھے کہ اس کا خمس دے۔
مسئلہ  ١٨١٧کان سے نکلی ھوئی چيز کا نصاب  ١۵مثقال رائج سکہ دار سونا ھے۔ يعنی اگر
کان سے نکالی ھوئی کسی چيز کی قيمت  ١۵مثقال سکہ دار سونے تک پھنچ جائے تو ضروری ھے کہ اس
پر جو اخراجات ٓائے ھوں انھيں نکال کر جو باقی بچے اس کا خمس دے۔
مسئلہ  ١٨١٨اگر کان سے نکالی ھوئی چيز کی قيمت  ١۵مثقال سکہ دار سونے تک نہ پھنچے
تو اس پر خمس دينا اس صورت ميں ضروری ھے کہ جب صرف يہ منفعت يا اس کے دوسرے کاروباری
منافع سے اس منفعت کو مالکر ،اس کے سال بھر کے اخراجات سے زياده ھو جائے۔
مسئلہ  ١٨١٩چونا ،جپسم ،چکنی مٹی اور سرخ مٹی پر معدنی چيزوں کے حکم کا اطالق نھيں
ھوتا اور انھيں باھر نکالنے والے پر اس صورت ميں خمس دينا ضروری ھے جب صرف يہ يا اس کے
دوسرے کاروباری منافع سے اس منفعت کو مالکر ،اس کے سال بھر کے اخراجات سے زياده ھو جائے۔
مسئلہ  ١٨٢٠جو شخص کان سے کوئی چيز نکالے تو ضروری ھے کہ خمس دے ،خواه وه
کان زمين کے اوپر ھو يا زمين کے اندر اور خواه ايسی زمين ميں ھو جو اس کی ملکيت ھو يا ايسی زمين
ميں ھو جس کا کوئی مالک نہ ھو۔
مسئلہ  ١٨٢١اگر کسی شخص کو يہ معلوم نہ ھو کہ جو چيز اس نے کان سے نکالی ھے اس
کی قيمت  ١۵مثقال سکہ دار سونے کے برابر ھے يا نھيں تو احتياط کی بنا پر اگر ممکن ھو تو وزن کر
کے يا کسی اور طريقے سے اس کی قيمت معلوم کرے اور ممکن نہ ھونے کی صورت ميں اس پر خمس
نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٨٢٢اگر کئی افراد مل کر کان سے کوئی چيز نکاليں اور اس کی قيمت  ١۵مثقال سکہ دار
سونے تک پھنچ جائے اگرچہ ان ميں سے ھر ايک کا حصہ اس مقدار سے کم ھو پھر بھی احتياط کی بنا پر
ضروری ھے کہ اس پر کيا ھوا خرچہ نکالنے کے بعد اس کا خمس ديں۔
١٨٧
مسئلہ  ١٨٢٣اگر کوئی شخص معدنی چيز کو اس زمين سے جو دوسرے کی ملکيت ميں ھو ،مالک
کی اجازت کے بغير نکالے تو جو چيز نکالی جائے وه اسی مالک کی ھے اور اگر نصاب کی مقدار تک
پھنچ جائے تو ضروری ھے کہ جو چيز نکالی گئی ھو ،مالک اس پوری چيز کا خمس دے۔
٣۔ دفينہ
مسئلہ  ١٨٢۴وه مال جو زمين ،درخت ،پھاڑ يا ديوار ميں چھپا ھوا ھو اور کوئی اسے وھاں سے
نکالے اور اس کی صورت يہ ھو کہ لوگ اسے دفينہ کھيں۔ تو وه اگر نصاب کی مقدار تک پھنچ جائے تو
ضروری ھے کہ اس کا خمس دے۔
مسئلہ  ١٨٢۵اگر انسان کو کسی ايسی زمين سے دفينہ ملے جو کسی کی ملکيت نہ ھو تو وه اس کا
اپنا مال ھے اور ضروری ھے کہ اس کا خمس دے۔
مسئلہ  ١٨٢۶دفينے کا نصاب ،اگر چاندی ھو تو  ١٠۵مثقال سکہ دار چاندی اور اگر سونا ھو تو ١۵
مثقال سکہ دار سونا ھے۔ يعنی ان دو ميں سے جو چيز ملے اگر اس کی قيمت حدنصاب کے مطابق ھو تو
ضروری ھے کہ اس پر جو اخراجات ٓائے ھوں انھيننکالنے کے بعد ان کا خمس دے اور اگر سونے اور
چاندی کے عالوه کوئی دوسری چيز ھو تو احتياط واجب کی بنا پر اگرچہ ان دو کی حد تک نہ پھنچے
ضروری ھے کہ اخراجات نکالنے کے بعد اس کا خمس دے۔
مسئلہ  ١٨٢٧اگر کسی شخص کو ايسی زمين سے دفينہ ملے جو اس نے کسی اور سے خريدی ھو
اور اسے معلوم ھو کہ يہ ان لوگوں کا مال نھيں ھے جو اس سے پھلے اس زمين کے مالک تھے تو وه خود
اس کا ھو جائے گا اور ضروری ھے کہ اس کا خمس دے۔ ليکن اگر احتمال دے کہ سابقہ مالکوں ميں سے
کسی ايک کا مال ھے تو احتياط کی بنا پر اسے اطالع دے اور اگر معلوم ھو کہ اس کا مال نھيں ھے تو جو
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اس سے پھلے زمين کا مالک تھا اسے اطالع دے اور اسی ترتيب سے ان سب کو اطالع دے جو اس سے
پھلے زمين کے مالک تھے اور اگر معلوم ھو جائے کہ ان ميں سے کسی کا مال نھيں ھے تو وه مال خود
اس کا ھو جائے گا اور ضروری ھے کہ اس کا خمس دے۔
مسئلہ  ١٨٢٨اگر کسی شخص کو ايسے کئی برتنوں سے مال ملے جو ايک جگہ دفن ھوں اور اس
مال کی مجموعی قيمت چاندی ميں  ١٠۵مثقال سکہ دار چاندی يا سونے ميں  ١۵مثقال سکہ دار سونا ھو تو
ضروری ھے کہ اس مال کا خمس دے ،ليکن اگر مختلف مقامات سے دفينے مليں تو ان ميں سے جس
دفينے کی قيمت مذکوره مقدار تک پھنچ جائے ضروری ھے کہ اس مال کا خمس دے اور جس دفينے کی
قيمت مذکوره مقدار تک نہ پھنچے اس پر خمس نھيں ھے۔ ھاں ،اگر دفينہ سونے چاندی کے عالوه کوئی
دوسری چيز ھو تو دونوں صورتوں ميں احتياط واجب کی بنا پر نصاب کو مالحظہ کئے بغير اس مال کا
خمس دے۔
مسئلہ  ١٨٢٩جب کسی دو افراد کو ايسا دفينہ ملے جو سونا يا چاندی ھو ،اگر اس کی قيمت
چاندی ميں  ١٠۵مثقال سکہ دار چاندی يا سونے ميں  ١۵مثقال سکہ دار سونے تک پھنچ جائے خواه ان ميں
احتياط واجب کی بنا پر اس کا خمس ديں۔ اسی طرح جب وه
سے ھر ايک کا حصّہ اس مقدار جتنا نہ ھو
ِ
دفينہ سونے چاندی کے عالوه کوئی اور چيز ھو تو اگرچہ نصاب تک نہ پھنچے اس کا خمس دينا ضروری
ھے۔
مسئلہ  ١٨٣٠اگر کوئی شخص جانور خريدے اور اس کے پيٹ سے اسے کوئی مال ملے تو اگر وه
جانور ،بيچنے والے کا پالتوھو مثالً مچھلياں جنھيں پاال جاتا ھے يا جانور جنھيں گھر يا باغ ميں چاره ديا
جاتا ھے تو واجب ھے کہ بيچنے والے کو اطالع دے اور اگر معلوم ھو کہ وه مال اس کا نھيں ھے تو يہ
مال خريدار کا ھوگا اور اگر اس کے سال کے مخارج ميں خرچ نہ ھو تو ضروری ھے کہ اس کا خمس دے
اور اس صورت کے عالوه مثالً مچھلی جسے شکاری نے سمندرسے شکار کيا ھو يا جانور جسے صحرا
احتياط واجب کی بنا پر اسے
احتمال عقالئی ھو کہ بيچنے والے کا مال ھے تو
سے شکار کيا گيا ھو اگر
ِ
ِ
اطالع دے اور اگر معلوم ھو کہ اس کا مال نھيں ھے تو يہ مال خريدار کا ھو گا اور اگر اس کے سال کے
مخارج ميں خرچ نہ ھو تو ضروری ھے کہ اس کا خمس دے۔
۴۔حالل مال جو حرام مال ميں مخلوط ھو جائے
مسئلہ  ١٨٣١اگر حالل مال ،حرام مال کے ساته اس طرح مل جائے کہ انسان انھيں ايک
دوسرے سے الگ نہ کرسکے اور حرام مال کے مالک اور اس مال کی مقدار کا بھی علم نہ ھو اور يہ بھی
١٨٨
معلوم نہ ھو کہ حرام مال کی مقدار خمس سے کم ھے يا زياده تو تمام مال کا خمس دينا ضروری ھے اور
احتياط واجب کی بنا پر اس خمس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی نيت سے ،خمس اور صدقہ کی نيت
ِ
کے بغير ،ايسی جگہ استعمال کرے جھاں خمس اور صدقہ استعمال کيا جاتا ھے اور خمس دينے کے بعد
باقی مال حالل ھے۔
مسئلہ  ١٨٣٢اگر حالل مال ،حرام مال سے مل جائے اور انسان حرام کی مقدار جانتا ھو ليکن اس
کے مالک کو جستجو کے بعد بھی نہ پہچانے تو ضروری ھے کہ اتنی مقدار اس مال کے مالک کی طرف
سے صدقہ کر دے اور
احتياط واجب يہ ھے کہ حاکم شرع سے بھی اجازت لے۔
ِ
مسئلہ  ١٨٣٣اگر حالل مال ،حرام مال سے مل جائے اور انسان حرام کی مقدار نہ جانتا ھو ليکن
اس کے مالک کو پہچانتا ھو ،تو اس صورت ميں کہ ان دو مالوں کا ملناآپس ميں شراکت کا باعث بن جائے،
مثالً حالل گھی حرام گھی کے ساته مل جائے ،تو ايک دوسرے کو راضی کرلينے کی صورت ميں جس
بات پر راضی ھوجائيں ،وھی معّين ھو جائے گی ،ليکن اگر ايک دوسرے کو راضی نہ کر سکيں تو جس
مقدار کا يقين ھے کہ وه دوسرے کی ھے ضروری ھے کہ وه مقدار اسے دے دے ۔
اور جب دو مالوں کا ملنا شراکت کا باعث نہ ھو مثالً وه کوئی ايسا مال ھو جس کے اجزاء ايک
دوسرے سے جدا ھوں تو ضروری ھے مقدار کے اعتبار سے جس مقدار کا يقين ھے اتنی مقدار اسے دے
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اور خصوصيت کے اعتبار سے قرعہ اندازی کے ذريعے طے کريں۔ ھاں ،دونوں صورتوں ميں احتياط
مستحب يہ ھے کہ جس مقدار کا احتمال دے کہ اس کی ھے ،اس سے زياده مقدار ميں دے۔
مسئلہ  ١٨٣۴اگر کوئی شخص حرام سے مخلوط حالل مال کا خمس دے دے اور بعد ميں اسے پتہ
چلے کہ حرام کی مقدار خمس سے زياده تھی اور معلوم ھو جائے کہ کتنا زياده تھی تو ضروری ھے اسے
احتياط واجب کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے صدقہ دے اور اگر
اس کے مالک کی طرف سے اور
ِ
مقدار معلوم نہ ھو تو پھال خمس دينے کے بعد باقی بچنے والے مال ميں مسئلہ ”  “ ١٨٣١کے مطابق عمل
کرے۔
مسئلہ  ١٨٣۵اگر کوئی شخص حرام سے مخلوط حالل مال کا خمس دے دے يا ايسا مال جس کے
مالک کو نہ پہچانتا ھو ،مال کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے اور بعد ميں اس کا مالک مل جائے تو
اسے کوئی چيز دينا ضروری نھيں ۔
مسئلہ  ١٨٣۶اگر حالل مال ،حرام مال سے مل جائے اور حرام کی مقدار معلوم ھو اور انسان جانتا
ھو کہ اس کا مالک چند معلوم لوگوں ميں سے ھی کوئی ايک ھے ليکن يہ نہ جان سکے کہ کون ھے تو
احتياط واجب کی بنا پر سب کو راضی کرے اور اگر ممکن نہ ھو تو ضروری ھے
امکان کی صورت ميں
ِ
کہ مالک کا تعين قرعہ اندازی کے ذريعہ ھو۔
۵۔غوطہ خوری کے ذريعے حاصل ھونے والے موتی
مسئلہ  ١٨٣٧اگرغوطہ خوری کے ذريعے يعنی سمندر ميں غوطہ لگاکرموتی اور مرجان يا
دوسرے جواھرات نکالے جائيں ،خواه وه اگنے والی چيزوں سے ھوں يا معدنيات ميں سے ،اگر ان کی
قيمت  ١٨سکہ دار سونے کے چنوں کے برابر ھو جائے تو ضروری ھے کہ اس کا خمس ديا جائے،
اگرچہ اس پر خرچ ھونے والے اخراجات کو نکالنے کے بعد خمس دينا ھوگا۔ خواه انھيں ايک دفعہ ميں
سمندر سے نکاال گيا ھو ياايک سے زياده دفعہ ميں اس طرح سے کہ عرف عام ميں اسے ايک غوطہ کھا
جاتا ھو اور خواه باھر نکالی جانے والی چيز ايک جنس ھو يا چند اجناس ھوں ،ايک غوطہ خور باھر اليا
احتياط واجب کی بنا پر چند غوطہ خور باھر الئے ھوں۔
ھو يا
ِ
مسئلہ  ١٨٣٨اگر سمندر ميں غوطہ لگائے بغير دوسرے ذرائع سے جواھر و موتی نکالے جائيں تو
احتياط کی بنا پر سابقہ مسئلے ميں بيان شده طريقے کے مطابق اس پر خمس واجب ھے ،ليکن اگر پانی کی
سطح يا سمندر کے کنارے سے موتی حاصل کرے تو ان کا خمس اس صورت ميں دينا ضروری ھے کہ
جب حاصل شده موتی تنھا يا اس کے کاروبار کے دوسرے منافع سے مل کر اس کے سال بھر کے
اخراجات سے زياده ھوں۔
مسئلہ  ١٨٣٩مچھليوں اور ان جيسے دوسرے جانوروں کا خمس جنھيں انسان سمندر سے حاصل
کرتا ھے اس صورت ميں واجب ھوتا ھے جب ان چيزوں سے حاصل کرده منافع تنھا يا کاروبار کے
دوسرے منافع سے مل کر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زياده ھوجائيں۔
١٨٩
مسئلہ  ١٨۴٠اگر انسان کسی چيز کے نکالنے کا اراده کئے بغير سمندر ميں غوطہ لگائے اور اتفاق
سے کوئی موتی اس کے ھاته لگ جائے اور وه اسے اپنی ملکيت ميں لينے کا اراده کرے تو ضروری ھے
احتياط واجب يہ ھے کہ ھر حال ميں اس کا خمس دے۔
کہ اس کا خمس دے بلکہ
ِ
مسئلہ  ١٨۴١اگر انسان سمندر ميں غوطہ لگائے اور کوئی جانور نکال الئے اور اس کے پيٹ
ميں سے اسے کوئی موتی ملے جس کی قيمت  ١٨مسکوک سونے کے چنوں کی قيمت کے برابر يا اس سے
زياده ھو ،اگر وه جانور سيپی کی مانند ھو جس کے پيٹ ميں عموما ً موتی ھوتے ھيں تو ضروری ھے کہ
اس کا خمس دے اور اگر کوئی ايسا جانور ھو جس نے اتفاقا ً موتی نگل ليا ھو تو اس کا خمس اسی صورت
ميں واجب ھوتا ھے جب اس سے حاصل کرده فائده تنھا يا کاروبار کے دوسرے منافع سے مل کر اس کے
سال بھر کے اخراجات سے زياده ھو۔
مسئلہ  ١٨۴٢اگر کوئی شخص بﮍے درياؤں ميں غوطہ لگائے اور موتی نکال الئے تو اگر اس دريا
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ميں موتی پيدا ھوتے ھوں تو ضروری ھے کہ اس کا خمس دے۔
مسئلہ  ١٨۴٣اگر کوئی شخص پانی ميں غوطہ لگائے اور کچه عنبر نکال الئے جس کی قيمت ١٨
سکہ دار سونے کے چنوں کے برابر يا اس سے زياده ھو تو ضروری ھے کہ اس کا خمس دے اور اگر
پانی کی سطح يا سمندر کے کنارے سے ملے ھوں ،تو اگرچہ ان کی قيمت  ١٨سونے کے چنوں سے کم ھو
احتياط کی بنا پر اس کا خمس دينا واجب ھے۔
مسئلہ  ١٨۴۴جس شخص کا پيشہ غوطہ خوری ،دفينہ نکالنا يا کان کنی ھو ،اگر وه ان کا خمس ادا
کر دے اور پھر اس کے سال بھر کے اخراجات سے کچه بچ جائے تو دوباره خمس دينا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٨۴۵اگر بچہ کوئی معدنی چيز نکالے يا اس کے پاس حالل مال ميں حرام مال مال ھو يا
اسے کوئی دفينہ مل جائے يا سمندر ميں غوطہ لگاکر موتی نکال الئے تو ضروری ھے کہ بچے کا ولی
اس کا خمس دے اور اگر ولی خمس ادا نہ کرے تو ضروری ھے کہ بچہ بالغ ھونے کے بعد خود خمس ادا
کرے۔
۶۔مال غنيمت
مسئلہ  ١٨۴۶اگر مسلمان امام عليہ السالم کے حکم سے کفار سے جنگ کريں اور کچه چيزيں
جنگ ميں ان کے ھاته لگيں تو انھيں غنيمت کھا جاتا ھے۔ ان ميں منتقل ھونے والی چيزوں ميں سے اس
مال کی حفاظت يا حمل و نقل وغيره کے مصارف ،جو کچه امام عليہ السالم اپنی مصلحت کے مطابق
خرچ کريں اور جو مال ،خاص امام عليہ السالم کا حق ھے ،ضروری ھے کہ ان )تين چيزوں( کو عليحده
کرنے کے بعد باقی مانده کا خمس ادا کيا جائے اور اگر امام عليہ السالم کی اجازت کے بغير جنگ کريں
اور غنيمت ان کے ھاته لگے ،تو اگر امام عليہ السالم کے ھوتے ھوئے ھو تو سارا مال امام عليہ السالم کا
ھے اور اگر زمانہ غيبت ميں ھو تو اخراجات نکالنے کے بعداحتياط کی بنا پر اس کا خمس ادا کريں۔
٧۔ وه زمين جو کافر ذمی کسی مسلمان سے خريدے
مسئلہ  ١٨۴٧اگر کافر ذمی مسلمان سے زمين خريدے تو ضروری ھے کہ وه کافر اس کا خمس
اسی زمين سے يا اپنے دوسرے مال سے مسئلہ ”  “ ١٨٠۶ميں ذکر شده بيان کے مطابق دے ،اگرچہ اس
زمين پر عمارت وغيره تعمير ھو مثالً گھر اور دکان کی زمين۔ اسی طرح اگر سودا گھر  ،دکان يا ان جيسی
کسی چيز کا ھو تو اس کا بھی يھی حکم ھے۔ يہ خمس ادا کرنے کے لئے قصد قربت ضروری نھيں ھے
بلکہ حاکم شرع کے لئے بھی ،جو اس سے خمس ليتا ھے ،قصد قربت ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٨۴٨اگر کافر ذمی مسلمان سے خريدی ھوئی زمين کسی دوسرے مسلمان کے ھاتھوں
فروخت کر دے توکافر کی گردن سے خمس ساقط نھيں ھوتا۔يھی حکم اس وقت ھے جب کافر مرجائے اور
بطور ميراث ملے۔
وه زمين کسی مسلمان کو
ِ
مسئلہ  ١٨۴٩اگر کافر ذمی زمين خريدتے وقت شرط کرے کہ خمس نہ دے يا شرط کرے کہ
بيچنے واال خمس دے تو اس کی يہ شرط فاسد ھے اور ضروری ھے کہ اس کا خمس دے۔ھاں ،اگر شرط
کرے کہ بيچنے واال ،اس کی طرف سے خمس کی مقدار ،خمس کے مالکوں تک پھنچائے توبيچنے والے
پر واجب ھے کہ شرط پر عمل کرے ليکن جب تک بيچنے واال خمس ادا نہ کردے،ذمی خريدار سے ساقط
نھيں ھوتا۔
١٩٠
مسئلہ  ١٨۵٠اگر مسلمان زمين کوخريد و فروخت کے بغير کافر ذمی کی ملکيت بنائے اور اس کا
عوض لے مثالً اس کے ساته مصالحت کرے ،تب بھی ضروری ھے کہ کافر ذمی اس کا خمس ادا کرے۔
مسئلہ  ١٨۵١اگر کافر ذمی نابالغ ھو اور اس کا ولی اس کے لئے زمين خريدے ،اس پر بھی
خمس واجب ھے۔
خمس کا استعمال
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مسئلہ  ١٨۵٢ضروری ھے کہ خمس دو حصّوں ميں تقسيم کيا جائے۔ اس کا ايک حصّہ سادات کا
حق ھے جو ضروری ھے کہ ياکسی يتيم و فقير سيد کے ولی کو ديا جائے تاکہ اس کے اخراجات ميں
احتياط
صرف کرے يا کسی فقير سيد کو يا کسی ايسے سيد کوجو سفر ميں ناچار ھوگيا ھو ،ديا جائے اور
ِ
واجب يہ ھے کہ سھم سادات ،عادل فقيہ کی اجازت سے ديا جائے۔ جبکہ خمس کا دوسرا حصّہ امام عليہ
السالم کا ھے جو موجوده زمانے ميں ضروری ھے کہ اس کے مصارف کی معرفت رکھنے والے عادل
فقيہ کو ديا جائے يا کسی ايسی جگہ استعمال کيا جائے جھاں خرچ کرنے کی وه اجازت دے اور احتياط کی
بنا پر اس فقيہ عادل کا اعلم ھونا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٨۵٣جس يتيم سيد کو خمس ديا جائے ضروری ھے کہ وه فقير ھو ،ليکن جو سيد سفر ميں
ناچار ھو جائے خواه وه اپنے وطن ميں فقير نہ بھی ھو اسے خمس ديا جاسکتا ھے۔
مسئلہ  ١٨۵۴جو سيد سفر ميں ناچار ھوگيا ھو اگر اس کا سفر گناه کا سفر ھو تو اسے خمس نھيں
ديا جاسکتا۔
مسئلہ  ١٨۵۵جو سيد عادل نہ ھو اسے خمس ديا جاسکتا ھے ليکن جو سيد اثناعشری نہ ھو اسے
خمس نھيں ديا جاسکتا۔
مسئلہ  ١٨۵۶جو سيد گناہکار ھو اگر اسے خمس دينے سے گناه کرنے ميں اس کی مدد ھوتی ھو تو
ضروری ھے کہ اسے خمس نہ ديا جائے اور جو سيد اعالنيہ گناه کرتا ھو اگرچہ اسے خمس دينے سے
احتياط واجب کی بنا پر اسے خمس نھيں ديا جاسکتا۔
گناه کرنے ميں اس کی مدد نہ ھوتی ھو
ِ
مسئلہ  ١٨۵٧جو شخص کھے کہ ميں سيد ھوں اسے خمس نھيں ديا جا سکتا ،مگر يہ کہ دو عادل
اس کے سيد ھونے کی تصديق کرديں يا لوگوں کے درميان اس طرح مشھور ھو کہ انسان کو اس کے سيد
ھونے کا يقين يا اطمينان ھو جائے اور بعيد نھيں ھے کہ کسی کا سيد ھونا ايک قابل اعتماد شخص کی بات
سے بھی ثابت ھو جائے جب کہ اس کی کھی ھوئی بات کے برخالف بات کا گمان نہ ھو۔
مسئلہ  ١٨۵٨جو شخص اپنے شھر ميں سيد مشھور ھو اگرچہ انسان کو اس کے سيد ھونے کا يقين
يا اطمينان نہ ھو اسے خمس ديا جاسکتا ھے ،بشرطيکہ اس کے برخالف بات کا گمان نہ ھو۔
مسئلہ  ١٨۵٩اگر کسی شخص کی بيوی سيدانی ھو تو وه اسے اپنے اخراجات پر صرف کرنے کے
لئے خمس نھيں دے سکتا۔ ھاں ،اگر کچه اور لوگوں کی کفالت اس کی بيوی پر واجب ھو اور وه ان کے
اخراجات نہ دے سکتی ھو تو انسان کے لئے جائز ھے کہ وه اپنی بيوی کو خمس دے تاکہ وه زير کفالت
افراد پر خرچ کرے۔ اسی طرح اپنی سيدانی بيوی کو واجب نفقہ کے عالوه دوسرے اخراجات پر صرف
کرنے کے لئے بھی خمس دے سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٨۶٠اگر انسان پر کسی سيد يا ايسی سيدانی کے اخراجات واجب ھوں جو اس کی بيوی نہ
ھو ،تو وه خوراک ،پوشاک اور باقی واجب اخراجات اپنے خمس سے نھيں دے سکتا۔ ھاں ،اگر خمس کی
کچه رقم اس غرض سے دے کہ وه غير واجب اخراجات پر خرچ کريں تو اس ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١٨۶١جس فقير سيد کے اخراجات کسی دوسرے شخص پر واجب ھوں اور وه اس سيد
کے اخراجات نہ دے سکتا ھو يا دينے کی طاقت رکھتا ھو اور نہ ديتا ھو تو اس سيد کو خمس ديا جاسکتا
ھے۔
احتياط واجب يہ ھے کہ کسی ايک فقير سيد کو اس کے ايک سال کے اخراجات سے
١٨۶٢
مسئلہ
ِ
زياده خمس نہ ديا جائے۔
مسئلہ  ١٨۶٣اگر کسی شخص کے شھر ميں کوئی مستحق سيد نہ ھو اور اسے يقين يا اطمينان ھو
کہ بعد ميں بھی نھيں ملے گا يا مستحق سيد کے ملنے تک خمس کی حفاظت کرنا ممکن نہ ھو تو ضروری
ھے کہ خمس دوسرے شھر لے جائے اور مستحق کو پھنچا دے اور خمس دوسرے شھر لے جانے کے
احتياط واجب يہ ھے کہ يہ اخراجات حاکم شرع کی اجازت سے
اخراجات خمس ميں سے لے سکتا ھے اور
ِ
١٩١
لے اور خمس تلف ھو جانے کی صورت ميں اگر اس کی نگھداشت ميں کوتاھی برتی ھو تو ضامن ھے اور
اگر کوتاھی نہ برتی ھو تو ضامن نھيں۔
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مسئلہ  ١٨۶۴اگر کسی شخص کے شھر ميں کوئی مستحق سيد نہ ھو تو اگرچہ اسے يقين يا اطمينان
ھو کہ بعد ميں مل جائے گا اور اس مستحق کے ملنے تک خمس کی حفاظت کرنا بھی ممکن ھو تب بھی وه
خمس دوسرے شھر لے جاسکتا ھے اور اگر وه خمس کی نگھداشت ميں کوتاھی نہ برتے اور وه تلف ھو
جائے تو ضامن نھيں ،ليکن وه خمس دوسری جگہ لے جانے کے اخراجات خمس ميں سے نھيں لے سکتا۔
مسئلہ  ١٨۶۵اگر کسی شخص کے اپنے شھر ميں خمس کا مستحق مل جائے تو اس صورت ميں
اسے بھی دوسرے شھر لے جايا جا سکتا ھے کہ اسے خمس دينے ميں سستی نہ کھا جاسکے ،اور مستحق
کو پھنچائے ليکن ضروری ھے کہ اسے لے جانے کے اخراجات خود ادا کرے اور اس صورت ميں اگر
خمس تلف ھو جائے تو اگرچہ اس کی نگھداشت ميں کوتاھی نہ برتی ھو وه اس کا ضامن ھے۔
مسئلہ  ١٨۶۶اگر کوئی شخص حاکم شرع کی اجازت سے خمس دوسرے شھر لے جائے اور تلف
ھو جائے تو وه ذمہ دار نھيں ھے۔ اسی طرح اگر حاکم شرع کے وکيل يا کسی ايسے فرد کو دے دے جسے
حاکم شرع نے خمس وصول کرنے کی اجازت دی ھواور وه خمس کو ايک شھر سے دوسرے شھر لے
جائے تو اس کے لئے بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١٨۶٧جيسا کہ مسئلہ ”  “ ١٨٠۶ميں بتايا گيا ھے کہ حاکم شرع کی اجازت کے بغير رائج
احتياط واجب کی بنا پر جائز نھيں ھے اور جائز
کرنسی کے عالوه کوئی دوسری جنس خمس کے بدلے دينا
ِ
ھونے کی صورت ميں مثالً حاکم شرع اجازت دے دے ،جائز نھيں ھے کہ کسی چيز کی قيمت اس کی اصل
قيمت سے زياده لگا کر اسے بطور خمس ديا جائے ،اگرچہ مستحق اس قيمت پر راضی ھو۔
مسئلہ  ١٨۶٨جس شخص کو خمس کے مستحق سے کچه لينا ھو احتياط کی بنا پر اپنا قرضہ خمس
کی رقم سے حساب نھيں کرسکتا ليکن ايساکرسکتا ھے کہ اس مستحق کو خمس دے دے اور بعد ميں وه
مستحق اپنا قرضہ اسے چکا دے۔ يہ بھی کيا جا سکتا ھے کہ مستحق سے وکالت لے کر خود اس کی طرف
سے خمس وصول کرے اور پھر اپنا قرض اس سے حساب کر لے۔
مسئلہ  ١٨۶٩مستحق خمس لے کر واپس مالک کو نھيں بخش سکتا جب کہ واپس بخشنے سے حق
امام عليہ السالم اور حق سادات ضائع ھو رھا ھو۔ھاں ،اس صورت کے عالوه واپس بخش دينے ميں کوئی
حرج نھينھے ،مثالً جس شخص کے ذمے خمس کی زياده رقم واجب ھو اور وه فقير ھوگيا ھو اور چاہتا ھو
کہ خمس کے مستحق لوگوں کا مقروض نہ رھے تو اگر خمس کا مستحق راضی ھو جائے کہ اس سے
خمس لے کر اسی کو بخش دے تو اس ميں کوئی حرج نھيں ھے۔

توضيح المسائل

زکات کے احکام
مسئلہ  ١٨٧٠زکات نو چيزو ں پر واجب ھے :
) (١گيھوں
)َ (٢جو
) (٣کھجور
) (۴کشمش
) (۵سونا
) (۶چاندی
١٩٢
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) (٧اونٹ
) (٨گائے
) (٩بھيﮍ
اور جو شخص ان نو چيزونميں سے کسی ايک کا مالک ھو تو ضروری ھے کہ بعد ميں بيان کی
جانے والی شرائط کے مطابق مقرره مقدار کو کسی ايسے مقام پر خرچ کرے کہ جن کا حکم ديا گيا ھے۔
مسئلہ ” ١٨٧١سلت“-جو ايک ايسا دانہ ھے کہ نرمی ميں گيھونکی طرح ھوتا ھے اور ج َوکی
خاصيت رکھتا ھے اور ”علس“ جو گيھونکی طرح ھوتا ھے،احتياط مستحب ھے کہ ان کی زکات دی
جائے۔
زکات واجب ھونے کے شرائط
مسئلہ  ١٨٧٢زکات اس صورت ميں واجب ھوتی ھے کہ جب مال مقرره نصاب کی مقدار تک پھنچ
جائے،جس کا تذکره بعد ميں ٓائے گا اور اس کا مالک بالغ،عاقل اور ٓازاد ھو اور اپنے مال ميں تصرف کر
سکتا ھو۔
مسئلہ  ١٨٧٣اگر انسان گياره مھينے گائے،بھيﮍ،اونٹ،سونے يا چاندی کا مالک ھو تو ضروری ھے
کہ بارھويں مھينے کی پھلی تاريخ کو اس کی زکات ادا کرے ليکن اگلے سال کی ابتدا کا حساب بارھواں
مھينہ ختم ھونے کے بعد کرے۔
مسئلہ  ١٨٧۴اگر گائے،بھيﮍ،اونٹ،سونے يا چاندی کا مالک سال کے دوران بالغ ھو جائے
مثالًکوئی بچہ محرم کی پھلی کو چاليس بھيﮍوں کا مالک بنے اور دو مھينے گزرنے کے بعد بالغ ھو جائے
تو محرم کی پھلی سے گياره مھينے گزرنے کے بعداس پرکوئی زکات واجب نھيں بلکہ بالغ ھونے کے
گياره ماه گزرنے کے بعد اس پر زکات واجب ھو گی،ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ محرم کی پھلی سے
گياره مھينے گزرنے کے بعد اگر زکات کی باقی شرائط موجود ھوں تو ان کی زکات ادا کرے۔
مسئلہ  ١٨٧۵گندم اور ج َو کی زکات اس وقت واجب ھوتی ھے کہ جب انھيں گندم اور ج َو کھا جا
سکے اور کشمش کی زکات اس وقت واجب ھوتی ھے کہ جب انھيں انگور کھا جاسکے اور کھجور کی
زکات اس وقت واجب ھوتی ھے کہ جب عرب انھيں ”تمر“ )کھجور( کھيں۔ گندم اور ج َو ميں زکات دينے کا
وقت وه ھے جب دانے کو بھوسے سے الگ کيا جائے اور کھجور اور کشمش ميں اس وقت ھے کہ جب وه
خشک ھو گئے ھوں اور اگر زکات ادا کرنے ميں اس وقت سے ،بغير کسی سبب کے ،تاخير کرے جب کہ
مستحق بھی موجودھو تو وه ضامن ھو گا۔
مسئلہ  ١٨٧۶گندم،ج َو،کشمش اور کھجور کی زکات واجب ھونے کے وقت،کہ جس کا تذکره پچھلے
مسئلے ميں کيا گيا،اگر ان کا مالک بالغ،عاقلٓ ،ازاد اور اپنے مال ميں تصرف کرنے ميں صا حب اختيار ھو
تو ضروری ھے کہ ان کی زکات دے،اگرچہ اس وقت سے پھلے تمام يا کچه شرائط نہ رکھتا ھو اور اگر
اس وقت کوئی ايک بھی شرط نہ ھو تو زکات واجب نھيں ھو گی۔
مسئلہ  ١٨٧٧اگر گائے،بھيﮍ،اونٹ،سونے يا چاندی کا مالک پورے سال يا اس کے کچه حصہ ميں
ديوانہ رھا ھو تو اس پر زکات واجب نھيں ھو گی۔
مسئلہ  ١٨٧٨اگر گائے،بھيﮍ،اونٹ،سونے يا چاندی کا مالک سال کے کچه حصے ميں نشہ ميں يا
بے ھوش رھا ھو تو اس پرسے زکات ساقط نھيں ھو گی۔ يھی حکم اس وقت ھے کہ جب گندم ،جو،کھجور
اورکشمش کی زکات واجب ھونے کے وقت وه بے ھوش ھو۔
مسئلہ  ١٨٧٩جس مال کو انسان سے غصب کر ليا گيا ھو اور وه اس ميں تصرف نہ کر سکتا ھو
اس ميں زکات نھيں ،ليکن اگر غصب شده مال گندم يا ج َو کی زراعت،کھجور کا درخت يا انگور کی بيل ھو
اور زکات واجب ھونے کے وقت غاصب کے ھاته ميں ھو تو جس وقت بھی مالک کو يہ مال مل جائے
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ زکات دے۔
ِ
١٩٣
مسئلہ  ١٨٨٠اگر سونا،چاندی يا کوئی دوسری چيز جس پر زکات واجب ھے ،قرض کے طور پر
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لے اور وه ايک سال اس کے پاس رھے تو ضروری ھے کہ قرض لينے واال اس کی زکات دے،جب کہ
قرض دينے والے پر زکات واجب نھيں۔
گندم،جو،کھجور اورکشمش کی زکات
مسئلہ  ١٨٨١گندم،جو،کھجور اور کشمش کی زکات اس وقت واجب ھوتی ھے کہ جب وه
نصاب کی مقدار تک پھنچ جائيں اور ان کا نصاب  ٣٠٠صاع ھے اور ھر صاع  ٢۵ء  ۶١۴مثقال صيرفی ھے
کہ جو تقريبا ً  ٨۴٧کلو گرام ھوتا ھے۔
مسئلہ  ١٨٨٢جس انگور،کھجور،جو اور گندم پر زکات واجب ھو گئی ھو ،اگر ان ميں سے زکات
دينے سے پھلے خود مالک يا اس کے اھل و عيال کھائيں يا فقير کو زکات کے عالوه کسی اور نيت سے
دے تو استعمال شده مقدار کی زکات دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٨٨٣اگر گندم،جو ،کھجور اور انگور کی زکات واجب ھونے کے بعد اس کا مالک مرجائے
تو ضروری ھے کہ زکات کی مقدار کو اس کے مال سے دياجائے،ليکن اگر زکات کے واجب ھونے سے
پھلے مر جائے تو ورثاء ميں سے جس وارث کاحصہ نصاب تک پھنچ جائے اس کے لئے اپنے حصے کی
زکات دينا ضروری ھے۔
ٓ
مسئلہ  ١٨٨۴جو شخص حاکم شرع کی جانب سے زکات کی جمع اوری پر مامور ھو وه خرمن
بنانے کے موقع پر ،جب گندم اور جو کو بھوسے سے الگ کيا جاتاھے ،ا سی طرح تازه کھجور کے خشک
ھونے کے بعد اور انگور کے کشمش ھونے کے بعد زکات کا مطالبہ کر سکتا ھے اور اگر مالک نہ دے
اور جس چيز پر زکات واجب ھو گئی ھو وه تلف ھو جائے تو اس کا عوض دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٨٨۵اگر کھجور کے درخت،انگور کی بيل يا گندم اور جو کی زراعت پر ان کا مالک بننے
کے بعد زکات واجب ھو جائے تو ضروری ھے کہ ان کی زکات دے۔
مسئلہ  ١٨٨۶اگر گندم،جو،کھجور يا انگور کی زکات کے واجب ھونے کے بعد زراعت وغيره کو
فروخت کر دے تو فروخت کرنے والے کے لئے ضروری ھے کہ ان کی زکات ادا کرے۔
مسئلہ  ١٨٨٧اگر انسا ن سارا گندم،جو ،کھجور يا انگور خريدے اور جانتا ھو کہ فروخت کرنے
والے نے اس کی زکات دے دی ھے تو اس پر زکات واجب نھيں ھے اور اگر جانتا ھے کہ اس کی زکات
نھيں دی،تو اس صورت ميں کہ فروخت کرنے واال اس کی زکات ادا کر دے سودا صحيح ھے،اسی طرح
اگر خريدار زکات ادا کر دے ،جسے وه فروخت کرنے والے سے لے سکتا ھے۔
ان دو صورتوں کے عالوه اگر حاکم شرع واجب زکات والی مقدار کے سودے کی اجازت نہ دے
تو اس مقدار کا سودا باطل ھو گا اور حا کم شرع زکات کی مقدار کو خريدار سے لے سکتا ھے اور اگر
واجب زکات والی مقدار کے سودے کی اجازت دے دے تو سودا صحيح ھو گا اور خريدار کے لئے
ضروری ھے کہ اس مقدار کی قيمت حاکم شرع کو دے اور جبکہ اس مقدار کی قيمت فروخت کرنے والے
کو بھی دی ھو تو اس سے واپس لے سکتا ھے۔
اور اگرخريدار شک کرے کہ بيچنے والے نے اس کی زکات ادا کی ھے يا نھيں تو فی الحا ل اس
مال پر زکات واجب نہ ھونے کا حکم لگانا محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ١٨٨٨اگر گندم،جو،کھجور اور کشمش کا وزن تازه ھونے کے وقت نصاب تک پھنچ جائے
اور خشک ھو جانے کے بعد اس مقدار سے کم ھو جائے تو ان کی زکات واجب نھيں ھو گی۔
مسئلہ  ١٨٨٩اگر گندم،جو ،کھجور اور انگور کو خشک ھونے سے پھلے استعمال ميں الئے،
چنانچہ يہ مقدار خشک ھونے کی صورت ميں نصاب تک پھنچ رھی ھو تو ان کی زکات دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٨٩٠کھجور تين قسموں پر مشتمل ھے:
 (١وه کھجور کہ جسے خشک کيا جاتا ھے اور اس کی زکات کا حکم بيان ھو چکا ھے۔
 (٢وه کھجور کہ جسے اس کے ”رطب“)تازه( ھو نے کی حالت ميں کھايا جاتا ھے۔
 (٣وه کھجور کہ جسے اس کی کچی حالت ميں کھايا جاتا ھے۔
دوسری قسم کی مقدار اگر اتنی ھو کہ خشک ھونے کی حالت ميں نصاب کی مقدار تک پھنچ
احتياط واجب اس کی زکات واجب ھو گی،البتہ تيسری قسم کی کھجور ميں زکات واجب
جائے تو بنا بر
ِ
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نھيں۔
١٩۴
مسئلہ  ١٨٩١جس گندم ،جو ،کھجور اور کشمش کی زکات دے دی گئی ھو اگر وه کئی سالبھی
اس کے پاس رھيں تو اس پر دوباره زکات واجب نھيں ھوتی۔
مسئلہ  ١٨٩٢اگر گندم،جو ،کھجور اور انگور بارش يا نھر کے پانی سے پھلے پھولينيا زمين کی
 ( ١٠ھو گی اور اگر ڈول يا اس جيسی چيز سے  /نمی سے استفاده کريں تو ان کی زکا ت دسواں حصہ) ١
 ( ٢٠ھو گی۔ ٓ /ابياری ھو تو ان کی زکات بيسواں حصہ) ١
مسئلہ  ١٨٩٣اگر گندم،جو،کھجور اور انگور کو بارش وغيره کا پانی بھی ديا جائے اور وه ڈول اور
اس جيسی چيز کے پانی سے بھی استفاده کريں تو اگر اس طرح ھو کہ عرف ميں کھا جائے کہ ان کی
 ( ٢٠ھو گی اور اگر کھا ٓ /ابياری ڈول اور اس جيسی چيز سے ھوئی ھے تو ان کی زکات بيسواں حصہ) ١
) /١٠جائے کہ ان کی ٓابياری بارش اور ان جيسی چيزوں سے ھوئی ھے تو ان کی زکات دسواں حصہ) ١
( ۴٠واں حصہ ھو گی۔  /ھو گی اور اگر کھا جائے کہ دونوں سے ٓابياری ھوئی ھے تو ان کی زکات ) ٣
مسئلہ  ١٨٩۴چنانچہ شک کرے اور نہ جانتا ھو کہ عرف کی نگاھوں ميں دونوں سے ٓابياری ھوئی
(۴واں حصہ دينا کافی ھے۔  ٣/ھے يا يہ کہ مثالً بارش سے ھوئی ھے تو اس صورت ميں) ٠
مسئلہ  ١٨٩۵اگر شک کرے اور نہ جانتا ھو کہ عرف کہ نگاھوں ميں دونوں سے ٓابياری ھوئی ھو
 ( ٢٠دينا کافی  /يا يہ کہ ڈول اور اس جيسی چيز سے ٓابياری ھوئی ھے تو اس صورت ميں بيسواں حصہ) ١
ھو گا۔ اسی طرح اگر ساته ميں کوئی تيسرا احتمال بھی ٓاجائے کہ عرف کھے کہ بارش کے پانی سے
ٓابياری ھوئی ھے تب بھی يھی حکم ھے۔
ٓ
مسئلہ  ١٨٩۶اگر گندم،جو،کھجور اور انگور کی ابياری بارش اور اس جيسی چيزوں سے ھوئی
ھواور ڈول يا اس جيسی چيز سے ٓابياری کرنے کی ضرورت ھی نہ ھو اس کے باوجود ڈول کا پانی بھی
ديا جائے جب کہ ڈول کا پانی فصل کے زياده ھونے ميں مددگار ثابت نہ ھو تو ان کی زکات دسواں حصہ
 ( ١٠ھو گی،اور اگر ڈول اور اس کی مانند چيز سے ٓابياری ھو اور بارش يااس جيسے پانی کی (١/
ضرورت نہ ھو ليکن بارش يا اس کی مانند پانی سے بھی ٓابياری ھو اور وه فصل کے زياده ھونے ميں مدد
 ( ٢٠ھو گی۔  /نہ کرے تو ان کی زکات بيسوانحصہ ) ١
مسئلہ  ١٨٩٧اگر کسی زراعت کی ٓابياری ڈول اور اس جيسی چيزوں سے کی جائے اور اس کے
برابر والی زمين ميں دوسری زراعت ھو جو پھلی زمين کی نمی سے استفاده کر لے اور اسے ٓابياری کی
ضرورت ھی پيش نہ ٓائے تو جس زراعت کی ٓابياری ڈول وغيره کے پانی سے ھوئی ھو اس کی زکات
 ( ٢٠اور اس کے برابر والی زراعت اگر کسی اور مالک کی ھو تو اس کی زکات دسواں  /بيسواں حصہ) ١
احتياط واجب کی بنا پر يھی  /حصہ) ١
 ( ١٠ھے اور اگر دوسری زراعت بھی پھلے مالک ھی کی ھو تو بھی
ِ
حکم ھے ۔
مسئلہ  ١٨٩٨نصاب کو ديکھتے وقت گندم،جو ،کھجور اور انگور پر کئے گئے اخراجات کوفصل
سے نکاال نھيں جا سکتا ،ل ٰہذا اگر ان ميں سے ايک بھی اخراجا ت کے حساب سے پھلے ح ِدنصاب تک پھنچ
جائے تو اس کی زکات دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٨٩٩جس بيج کو زراعت کے لئے استعمال کيا گيا ھو خواه اس کا اپنا ھو يا
خريداھوا،نصاب کو ديکھتے وقت اسے فصل سے نکاال نھيں جا سکتا بلکہ جتنی فصل حاصل ھوئی ھو
اسے مکمل طور پرشامل کرتے ھوئے نصاب کو ديکھا جائے گا۔
مسئلہ  ١٩٠٠جو چيز حکومت اصل مال سے ليتی ھے اس پر زکات واجب نھيں ،مثال کے طور
پر اگر زراعت کا حاصل  ٨۵٠کلوگرام ھو اور حکومت  ۵٠کلوگرام بطور ٹيکس لے تو زکات صرف ٨٠٠
کلو گرام پر واجب ھو گی۔
ھوناحتياط واجب
مسئلہ  ١٩٠١وه اخراجات جو انسان نے زکات واجب ھونے سے پھلے کئے
ِ
کی بنا پر زکات ديتے وقت اس بات کی اجازت نھيں ھے کہ اتنی مقدار الگ کر لے اور باقی کی زکات دے
دے۔
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مسئلہ  ١٩٠٢زکات واجب ھونے کے بعد جواخراجات کئے جائيں اور جو کچه زکات کی مقدار
کی نسبت خرچ کرے ،حاکم شرع سے اجازت لے کر اسے زکات سے جدا کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٩٠٣زکات واجب ھونے سے پھلے زکات دينا جائز نھيں ھے اور زکات واجب ھونے کے
بعد ضروری نھيں ھے کہ گندم اور جوکی فصل کاٹے جانے اور دانے وبھوسے کے جدا ھونے يا کھجور
١٩۵
اور انگور کے خشک ھونے تک صبر کرے ،بلکہ زکات واجب ھوتے ھی زکات کی مقدار کی قيمت معلوم
کر کے اسے زکات کی نيت سے دے سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٩٠۴زکات واجب ھو جانے کے بعد اصل زراعت يا کھجور اور انگور کو فصل کی کٹائی
يا چننے سے پھلے ھی مستحق،حاکم شرع يا ان کے وکيل کو بطور مشاع دے سکتا ھے اور اس کے بعد
کے اخراجات ميں وه بھی شريک ھونگے۔
مسئلہ  ١٩٠۵اس صورت ميں کہ جب زراعت،کھجور يا انگور ميں سے اصل مال ھی حاکم
شرع،مستحق يا ان کے وکيل کے حوالے کر دے تو فصل کی کٹائی يا کھجور و انگور کے خشک ھونے کا
وقت ٓانے تک،ان چيزوں کو اپنی زمينوں پر رھنے دينے کے لئے اجرت طلب کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٩٠۶اگر کسی شخص کے پاس چند شھروں ميں کہ جن مينفصل پکنے کا موسم ايک
دوسرے سے مختلف ھو اور ان کی زراعت اور پھل ايک ساته حاصل نہ ھوتے ھوں،گندم،جو،کھجور يا
انگور ھو اور وه سب کے سب ايک ھی سال کی فصل شمار ھو تو اگر پھلے والی چيز نصاب تک پھنچ
جائے تو ضروری ھے کہ اس فصل کے پکنے پر اس کی زکات دے دے اور باقی فصلوں کی زکات ان کی
تياری کے وقت ادا کرے اور اگر پھلے پکنے والی چيز نصاب کے برابر نہ ھو تو صبر کرے يھاں تک کہ
اس کی بقيہ فصليں پک جائيں،اب اگر ساری فصلينمجموعی طور پر نصاب تک پھنچ جائيں تو اس کی
زکات واجب ھو گی اور اگر نصاب تک نہ پھنچے تو اس کی زکات واجب نہ ھو گی۔
مسئلہ  ١٩٠٧اگر انگور يا کھجور کا درخت ايک سال ميں دو مرتبہ پھل دے تو مجموعی طور
احتياط واجب کی بنا پر اس کی زکات واجب ھے۔
پر نصاب تک پھنچنے کی صورت ميں
ِ
مسئلہ  ١٩٠٨اگر کسی کے پاس تازه کھجور يا انگور کی اتنی مقدارھو کہ جس کی خشک شده
مقدار نصاب تک پھنچ جاتی ھو ،تو اگر زکات کی نيت سے اس تازه مقدار ميں سے اتنی مقدار زکات کے
مصرف مينالئے جو اگر خشک ھوتی تو واجب زکات کے برابر ھوتی تو اس ميں کوئی حرج نھيں ۔
مسئلہ  ١٩٠٩اگر خشک کھجور يا کشمش کی زکات کسی پر واجب ھو تو خود پر واجب شده
زکات کی نيت سے تازه کھجور يا انگور نھيں دے سکتا۔ اسی طرح اگر تازه کھجور يا انگور کی زکات اس
پر واجب ھو تو خود پر واجب شده زکات کی نيت سے خشک کھجور يا کشمش نھيں دے سکتا۔ اسی طرح
احتياط واجب کی بنا پر يہ بھی نھيں کر سکتا کہ ان ميں سے تازه کی جگہ خشک اور خشک کی جگہ تازه
ِ
کو قيمت زکات کے طور پر دے دے۔
مسئلہ  ١٩١٠جو شخص مقروض ھو اور اس کے پاس ايسا مال بھی ھو جس پر زکات واجب ھو
چکی ھو اگر وه مر جائے تو ضروری ھے کہ پھلے اس کے مال سے واجب شده زکات کو ادا کيا جائے
اس کے بعد اس کے قرض کو ادا کيا جائے۔
مسئلہ  ١٩١١جو شخص مقروض ھو اور اس کے پاس ج َو،گندم،کھجور يا انگور بھی ھو اگر وه
مر جائے اور اس سے پھلے کہ ان کی زکات واجب ھو وارث اس کے قرض کو کسی دوسرے مال سے
دے ديں تو جس وارث کا حصہ حد نصاب تک پھنچے اس کے لئے زکات دينا ضروری ھے او ر اگر
زکات واجب ھونے سے پھلے اس کا قرضہ نہ ديں تو اگر مرنے والے کا سارا ما ل اس کے قرض جتنا ھو
تو زکات واجب نھيں ھو گی اور اگر مرنے والے کا مال اس کے قرض سے زياده ھو تو ضروری ھے کہ
جس مال پر زکات واجب ھو اسے تمام مال کی نسبت ديکھاجائے جيسے ٓادھی ايک تھائی يا ايک چوتھائی
وغيره کی نسبت اور اسی نسبت سے )قرضے کی مقدار(زکات والے مال سے نکالی جائے اور باقی وارثوں
ميں تقسيم کر ديا جائے اور اس کے بعد اب جس وارث کا حصہ نصاب کی حد تک پھنچے گا اس پر زکا ت
واجب ھوگی۔
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مسئلہ  ١٩١٢اگر جس گندم،جو،کھجور اور کشمش پر زکات واجب ھو چکی ھو اس ميں گھٹيا
احتياط واجب يہ ھے کہ ٰ
اعلی قسم کی زکات گھٹيا قسم سے نہ دے۔
اعلی دونوں قسميں ھوں تو
اور
ٰ
ِ
سونے اور چاندی کا نصاب
مسئلہ  ١٩١٣سونے کے دو نصاب ھيں :
 (١سونے کا پھال نصاب  ٢٠مثقال شرعی ھے کہ جس کا ھر مثقال  ١٨چنے کے برابرھے جو
بنا بر مشھورصيرفی )معمولی( مثقال کا تين چوتھائی ھے،ل ٰہذا جب سونے کی مقدار  ٢٠مثقال شرعی،جو
 ١۵مثقال صيرفی ھوتا ھے،تک پھنچ جائے تو باقی شرائط کے ھوتے ھوئے جن کا تذکره گزرچکا
١٩۶
( ۴٠جو ٩چنے کے برابر ھوتا ھے،زکات کی بابت دے  /ھے،انسان پر ضروری ھو کہ چاليسواں حصہ) ١
اور اگر سونا اس مقدار تک نہ پھنچے تو ا س کی زکات واجب نھيں۔
 (٢سونے کا دوسرا نصاب ۴مثقال شرعی ھے جو تين مثقال صيرفی )معمولی(ھوتاھے،يعنی
اگر پندره مثقال پر تين مثقال کا اضافہ ھو جائے تو پورے اٹھاره مثقال کی زکات چاليسويں حصے کے
اعتبار سے دينا ضروری ھے اور اگر تين مثقال سے کم کا اضافہ ھو تو صرف پندره مثقال کی زکات دے
دے اور اس سے زياده پر زکات نھيں۔ اسی طرح جس قدر اضافہ ھوتا جائے يعنی اگر پورے تين مثقال کا
اضافہ ھو تو ضروری ھے کہ سارے سونے کی زکات دی جائے اور اگر اس سے کم کا اضافہ ھو تو جتنی
مقدار کا اضافہ ھو اس پر زکا ت نھيں۔
مسئلہ  ١٩١۴چاندی کے دو نصاب ھيں :-
 (١چاندی کا پھال نصاب  ١٠۵صيرفی )معمولی( مثقال ھے يعنی اگر چاندی کی مقدار
 ١٠۵مثقال تک پھنچے اور گذشتہ باقی تما م شرائط بھی موجود ھوں تو انسان پر واجب ھے کہ اس کا
چاليسواں حصہ جو دو مثقال اور پندره چنے کے برابر ھوتا ھے ،زکات کی بابت دے اور اگر اس مقدار
تک نہ پھنچے تو اس کی زکات واجب نھيں۔
 (٢چاندی کا دوسرا نصاب  ٢١مثقال ھے يعنی اگر  ١٠۵مثقال پر  ٢١مثقال کا اضافہ ھو جائے تو
پورے  ١٢۶مثقال کی زکات چاليسويں حصے کے اعتبار سے دينا ضروری ھے اور اگر  ٢١مثقال سے کم
کا اضافہ ھو تو صرف  ١٠۵مثقال کی زکا ت دينا ضروری ھے اور اس سے زياده پر زکات نھيں۔ اسی
طرح جس قدر اضافہ ھوتا جائے يعنی اگر پورے  ٢١مثقال کا اضافہ ھو تو ان تمام کی زکات دينا ضروری
ھے اور اگر اس سے کم کا اضافہ ھو تو  ٢١مثقا ل سے کم اضافہ شده مقدار پر زکات نھيں،ل ٰہذا انسان کے
پاس جتنا سونا اور چاندی ھو تو اگر اس کا چاليسواں حصہ دے دے تو اس نے نہ صرف يہ کہ واجب شده
زکات دے دی ھے بلکہ بعض اوقات تو واجب مقدار سے بھی زياده ادائيگی ھو جاتی ھے مثالً جس شخص
کے پاس  ١١٠مثقال چاندی ھو اگر وه اس کا چاليسواں حصہ دے دے تو  ١٠۵مثقال کی زکات جو اس پر
واجب تھی وه تو دے ھی دی اور کچه مقدار اس ۵مثقال کے لئے بھی دے دی جو واجب نھيں تھی۔
مسئلہ  ١٩١۵جس شخص کا سونا يا چاندی نصاب کے برابر ھو اگرچہ اس نے اس کی زکات
ادا کر دی ھو ليکن جب تک اس کی مقدار پھلے نصاب سے کم نہ ھو ھر سال اس کی زکات ادا کرنا
ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٩١۶سونے اورچاندی کی زکات اس صورت ميں واجب ھے کہ جب ان کو سکوں کی
شکل ميں ڈھال ديا گيا ھو اور ان سے لين دين کرنا رائج ھو اور اگر ان کے سکے اپنی صورت کھو بھی
چکے ھوں تب بھی ان کی زکات دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٩١٧جو سکے دار سونا اور چاندی عورت اپنی زينت کے کام ميں التی ھے اس
صورت ميں کہ اس سے لين دين کا رواج باقی ھو يعنی اب بھی انھيں سونے اور چاندی کا سکہ ھی سمجھا
جاتا ھو توبنابر احتياط ان کی زکات واجب ھے،ليکن اگر ان سے لين دين کا رواج باقی نہ ھو تو زکات
واجب نہ ھو گی۔
مسئلہ  ١٩١٨جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ھو ليکن ان ميں سے کوئی بھی نصاب تک
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نہ پھنچا ھو مثالً  ١٠۴مثقال چاند ی اور  ١۴مثقال سونا ھو تو اس پر زکات واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ١٩١٩جيسا کہ پھلے بھی بيان ھوا ،سونے اور چاندی کی زکات اس صورت ميں واجب
ھوتی ھے کہ جب انسان گياره مھينے مسلسل نصاب کی مقدار کا مالک ھو،ل ٰہذا اگر گياره مھينے کے دوران
اس کا سونا اور چاندی پھلے نصاب سے بھی کم ھو جائے تو اس پر زکات واجب نھيں۔
مسئلہ  ١٩٢٠اگر گياره مھينوں کے دوران ميں جو سونا اور چاندی اس کے پاس ھو انھيں
سونے يا چاندی يا کسی اور چيز سے تبديل کر لے يا انھيں پگھال لے تواس پر زکات واجب نھيں ،ليکن اگر
ان کاموں کوزکات سے بچنے کے لئے انجام ديا ھو تو احتياط مستحب يہ ھے کہ زکات دے۔
مسئلہ  ١٩٢١اگر بارھويں مھينے ميں سونے اور چاندی کے سکوں کو پگھال دے تو ان کی
زکات دينا ضروری ھے اور اگر پگھالنے کی وجہ سے ان کی قيمت يا وزن کم ھو جائے تو ضروری ھے
کہ پگھالنے سے پھلے جو زکات اس پر واجب تھی اسے ادا کرے۔
اعلی اور گھٹيا دونوں
مسئلہ  ١٩٢٢جو سونا اور چاندی اس کے پاس موجود ھو اگر اس ميں
ٰ
اعلی اور گھٹيا ميں سے ھر ايک کی زکا ت خود ان سے دے سکتا ھے،ليکن بہتر يہ ھے کہ
قسميں ھوں تو
ٰ
١٩٧
زکات
کی
تمام
ان
احتياط واجب يہ ھے کہ ان تمام کی زکات گھٹيا قسم
اور
دے
سے
چاندی
اور
سونے
اعلی
ٰ
ِ
سے نہ دے۔
مسئلہ  ١٩٢٣جس سونے اور چاندی کے سکوں ميں دوسری کوئی دھات معمول سے زياده ملی
ھوئی ھو اگر انھيں سونے اور چاندی کے سکے کھا جائے تو اس صورت ميں کہ جب خالص سونا اور
چاندی نصاب کی حد تک پھنچ جائے اس پر زکات واجب ھو گی،اسی طرح اگر خالص سونا اور چاندی
نصاب کی حد تک نہ پھنچے ليکن وه سکے خود نصاب کی حد تک پھنچ رھے ھوں تو احتيا ط واجب يہ
ھے کہ ان کی زکات ادا کی جائے،ليکن اگر انھيں سونے اور چاندی کے سکے ھی نہ کھا جائے تو اگرچہ
ٰ
جائے،اقوی يہ ھے کہ ان پر زکات واجب نھيں۔
ان کی خالص مقدار نصاب کی حد تک پھنچ بھی
مسئلہ  ١٩٢۴سونے اور چاندی کے جو سکے انسان کے پاس ھوں اگر ان ميں دوسری دھات
معمول کے مطابق ملی ھوئی ھو تو وه يہ نھيں کر سکتا کہ ان کی زکات ايسے سونے اور چاندی کے
سکوں سے دے جن ميں دوسری دھات معمول کی مقدار سے زياده ملی ھو ليکن اگر اس قدر دے دے کہ
اسے يقين ھو جائے کہ ان سکوں ميں موجود خالص سونا اور چاندی اس پر واجب شده زکات کے اندازے
کے برابر ھے تو کوئی حرج نھيں۔ اسی طرح اس صورت ميں کہ ان کی قيمت اس پر واجب شده زکات کے
برابر ھو اور وه انھيں واجب زکات کی قيمت کے اعتبار سے دے تب بھی کوئی حرج نھيں۔
اونٹ،گائے اور بھيﮍکی زکات
مسئلہ  ١٩٢۵اونٹ،گائے اور بھيﮍ کی زکات مينبيان شده شرائط کے عالوه دو شرائط اور بھی
ھيں:
ٰ
اقوی
 (١جانورپورے سال بيکار رھا ھو،البتہ اگر پورے سال ميں ايک دو دن کام کيا بھی ھو تو
يہ ھے کہ ان پر زکات واجب ھے۔
 (٢يہ کہ سار اسال وه بيابان سے چاره کھائے،ل ٰہذا اگر پورے سال يا ان کے کچه حصے ميں
کٹائی کيا ھوا چاره کھائے يا اس زراعت سے ،جو اِن کے مالک يا کسی اور کی ملکيت ھو چاره کھائے تو
ٰ
اقوی يہ
اس کی زکات نھيں،البتہ اگر پورے سال کے دوران ايک دودن مالک کے چارے سے کھائے تو
ھے کہ ان پر زکات واجب ھے۔
مسئلہ  ١٩٢۶اگر انسان اپنے اونٹ،گائے اور بھيﮍکے لئے کسی ايسی چراگاه کو جسے کسی نے
احتياط واجب کی بنا پر ان کی زکا ت دے،ليکن اگر اس ميں
کاشت نہ کيا ھو خريدے يا کرائے پر لے تو
ِ
چرانے کے لئے خراج )محصول( دينا پﮍا ھو تو زکات واجب ھے۔
اونٹ کا نصاب
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مسئلہ  ١٩٢٧اونٹ کے باره نصاب ھيں :
 ۵عدد کہ جن کی زکات ايک بھيﮍ ھے اور جب تک اونٹوں کی تعداد اس مقدار تک نہ )١
پھنچے اس پر زکات نھيں۔
 ١٠عدد اور ان کی زکات  ٢بھيﮍيں ھيں۔ )٢
 ١۵عدد اور ان کی زکات  ٣بھيﮍيں ھيں۔ )٣
 ٢٠عدد اور ان کی زکات ۴بھيﮍيں ھيں۔ )۴
 ٢۵عدد اور ان کی زکات ۵بھيﮍيں ھيں۔ )۵
 ٢۶عدداور ان کی زکات ايک ايسی اونٹنی ھے جو دوسرے سال ميں داخل ھو گئی ھو۔ )۶
 ٣۶عدداور ان کی زکات ايک ايسی اونٹنی ھے جو تيسرے سال ميں داخل ھو گئی ھو۔ )٧
 ۴۶عدداور ان کی زکات ايک ايسی اونٹنی ھے جو چوتھے سال ميں داخل ھو گئی ھو۔ )٨
 ۶١عدد اور ان کی زکا ت ايک ايسی اونٹنی ھے جو پانچويں سال ميں داخل ھو گئی ھو۔ )٩
 ٧۶عدد اور ان کی زکات دو ايسی اونٹنياں ھيں جو تيسرے سال ميں داخل ھو گئی ھوں۔ )١٠
 ٩١عدد اور ان کی زکات دو ايسی اونٹنياں ھيں جو چوتھے سال ميں داخل ھو گئی ھوں۔ )١١
 ١٢١عدداور ان سے زياده کہ ان ميں ضروری ھے کہ يا چاليس چاليس ) ( ۴٠،۴٠عدد کا )١٢
حساب کيا جائے اور ھر چاليس عدد کے لئے ايک ايسی اونٹنی دے جو تيسرے سال ميں داخل ھو گئی ھو يا
١٩٨
پچاس پچاس) ( ۵٠،۵٠عدد کا حساب کيا جائے اور ھر پچاس عدد کے ليے ايک ايسی اونٹنی د ے جو
چوتھے سال ميں داخل ھو گئی ھو يا چاليس اور پچاس کا حساب کرے ليکن ھر صورت ميں اس طرح
حساب کرنا ضروری ھے کہ کوئی چيز باقی نہ رھے يا اگر کوئی چيز باقی ره بھی جائے تو نو) (٩عدد
سے زياده نہ ھو مثال کے طور پر اگر اس کے پاس  ١۴٠اونٹ ھوں تو  ١٠٠اونٹوں کے لئے دو ايسی
اونٹنياں دے جو چوتھے سال ميں داخل ھو چکی ھوں،اور چاليس اونٹونکے لئے ايک ايسی اونٹنی دے جو
تيسرے سال ميں داخل ھو چکی ھو۔
زکات ميں جو اونٹ ديا جائے اس کا ماده ھونا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٩٢٨دونصابوں کی درميانی تعداد پر زکات واجب نھيں ھے،ل ٰہذا اگر اس کے اونٹوں کی
تعدادپانچ سے زياده ھو جائے جو کہ پھال نصاب ھے تو جب تک يہ تعداد دس تک نہ پھنچے جو کہ دوسرا
نصاب ھے ضروری ھے کہ ان ميں سے صرف پانچ اونٹوں کی زکات دے۔ بعد کے نصابوں کے لئے بھی
يھی حکم ھے۔
گائے کا نصاب
مسئلہ  ١٩٢٩گائے کے دو نصاب ھيں:
 (١گائے کا پھال نصاب تيس )  ( ٣٠عدد ھے يعنی جب گائے کی تعداد  ٣٠ھو تو بيان شده
شرائط کے موجود ھونے کی صورت ميں ضروری ھے کہ ايک بچھﮍا جو دوسرے سال ميں داخل ھو گيا
حکم)احتياط واجب کی
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ نرھو۔ يھی
ھو زکات کے طور پر دے جو
ِ
ِ
بنا پر بچھﮍے کا ن َر ھونا(ھر اس مقام پر ھے جب ايسا بچھﮍا دينا ضروری ھو جو دوسرے سال ميں داخل
احتياط واجب ضروری ھے کہ تين ماده بچھيا
ھو گيا ھو مگر يہ کہ ان کی تعداد  ٩٠تک پھنچ جائے کہ بنابر
ِ
جو دوسرے سال ميں داخل ھو چکی ھوں زکات کے طور پر دی جائيں۔ -
 (٢گائے کا دوسرا نصاب چاليسگائيں ھے اور ان کی زکات ايک ماده بچھيا ھے کہ جو تيسرے
سال ميں داخل ھو چکی ھو۔
تيس اور چاليس کی درميانی مقدار پر زکات واجب نھيں۔ مثال کے طور پر جس کے پاس  ٣٩گائيں
ھوں اس پر صرف  ٣٠عدد کی زکات دينا ضروری ھے،نيز اگر اس کے پاس چاليس سے زياده گائينھوں
تو جب تک يہ مقدار  ۶٠تک نہ پھنچے ضروری ھے کہ ان ميں سے چاليس عددکی زکات دے اور جب يہ
تعداد  ۶٠تک پھنچے تو چونکہ اب اس کے پاس پھلے نصاب کے دو برابر گائيں ھيں ،ل ٰہذا ضروری ھے
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کہ دو ايسے بچھﮍے دے جو دوسرے سال ميں داخل ھو گئے ھوں اور اسی طرح جس قدر تعداد بﮍھتی
جائے ضروری ھے کہ  ٣٠،٣٠يا  ۴٠،۴٠يا  ٣٠اور  ۴٠کاحساب کرے اور بيان کئے گئے طريقے کے مطابق
ان کی زکات دے ليکن اس طرح حساب کرنا ضروری ھے کہ کوئی چيز باقی نہ رھے يا جوچيز باقی ره
جائے وه نو)  (٩عد د سے زياده نہ ھو،مثالًاگر اس کے پاس  ٧٠گائينھو تو ضروری ھے کہ ان کی زکات
 ٣٠اور  ۴٠کے حساب سے نکالے يعنی  ٣٠عدد کے لئے  ٣٠کی زکات اور  ۴٠عددکے لئے  ۴٠کی زکات
دے اس ليے کہ اگر صرف  ٣٠عد د کے اعتبار سے حساب کرے گا تو دس عدد گائيں بغير زکات دئے ره
جائيں گی۔
بھيﮍ کا نصاب
مسئلہ  ١٩٣٠بھيﮍ کے پانچ نصاب ھيں:
 ۴٠عدد اور ان کی زکات ايک بھيﮍ ھے اور جب تک بھيﮍيں چاليس نہ ھو جائيں ان پر )١
زکات واجب نھيں۔
 ١٢١عدد اور ان کی زکات ٢بھيﮍيں ھيں۔ )٢
 ٢٠١عدد اور ان کی زکات  ٣بھيﮍيں ھيں۔ )٣
 ٣٠١عدد اور ان کی زکات  ۴بھيﮍيں ھيں۔ )۴
 ۴٠٠يا اس سے زياده ھيں کہ جن کو سو سو عدد کر کے حساب کيا جائے گا اور ان ميں )۵
سے ھر سو عدد کے لئے ايک بھيﮍ دينا ضروری ھے۔ اور ضروری نھيں ھے کہ زکات کو خودانھی
بھيﮍوں ميں سے دے،بلکہ اگر کوئی دوسری بھيﮍ دے دے يا اس کی قيمت کے مطابق رقم دے دے تو بھی
کافی ھے۔
١٩٩
مسئلہ  ١٩٣١دو نصابوں کی درميانی تعداد پر زکا ت واجب نھيں ھے،پس اگر کسی کی بھيﮍوں
کی تعداد پھلے نصاب سے جو کہ چاليس ھے زياده ھو تو جب تک دوسرے نصاب تک ،جو کہ ايک سو
اکيس ھے ،نہ پھنچے ان ميں سے صرف چاليس عدد کی زکات دينا اس کے لئے ضروری ھے اور ان سے
زياده پر زکات نھيں ۔بعد کے نصابوں ميں بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١٩٣٢نصاب کی مقدار تک پھنچنے والے اونٹ،گائے اور بھيﮍ پر زکات واجب ھے خواه وه
تمام نر ھوں يا ماده يا کچه نر ھوں اور کچه ماده۔
مسئلہ  ١٩٣٣زکات واجب ھونے ميں گائے اور بھينس ايک جنس شمار ھوتی ھيں اور عربی اور
غير عربی اونٹ ايک جنس ھيں اور اسی طرح بکری،بھيﮍ اور مينڈھا ٓاپسميں کوئی فرق نھيں رکھتے۔
مسئلہ  ١٩٣۴اگر زکات کے لئے بھيﮍ دے تو بنابر احتياط ضروری ھے کہ کم ازکم دوسرے سال
ميں داخل ھو گئی ھو اور اگر بکری دے تو بنا براحتياط ضروری ھے کہ تيسرے سا ل ميں داخل ھو چکی
ھو۔
مسئلہ  ١٩٣۵جس بھيﮍ کو زکات کی بابت دے رھا ھو اگر اس کی قيمت دوسری بھيﮍوں کے
مقابلے ميں کچه کم ھو تو کوئی حرج نھيں ،ليکن بہتر ھے کہ ايسی بھيﮍ دے جس کی قيمت اس کی تمام
بھيﮍوں سے زياده ھو۔ يھی حکم گائے اور اونٹ کے بارے ميں ھے۔
مسئلہ  ١٩٣۶اگر کئی افراد ٓاپس ميں شريک ھوں تو ان ميں سے جس کا حصہ پھلے نصاب تک
پھنچ جائے ضروری ھے کہ زکات دے اور جس کا حصہ پھلے نصاب سے کم ھو اس پر زکات واجب
نھيں۔
مسئلہ  ١٩٣٧اگر ايک شخص کے پاس چند مختلف جگھوں ميں گائے ،اونٹ يا بھيﮍيں ھوں اور ان
سب کی مقدار مل کر نصاب تک پھنچ جاتی ھو تو ضروری ھے کہ ان کی زکات دے۔
مسئلہ  ١٩٣٨گائے،بھيﮍ يا اونٹ ،جو کسی شخص کے پاس ھيں خواه وه بيمار يانقص والے ھوں،ان
کی زکات دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ١٩٣٩اگر جو گائے،بھيﮍ اور اونٹ اس کے پاس ھيں وه سب بيمار يا نقص دار يا بوڑھے
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ھو ں تو ان کی زکات کا جانور وه خود ان ميں سے دے سکتا ھے،ليکن اگر سب سالم ،بے عيب اور جوان
ھوں تو ان کی زکات ميں بيمار يا نقص دار يا بوڑھا جانور نھيں دے سکتا،بلکہ اگر ان ميں سے کچه سالم
اور کچه مريض،کچه نقص دار اور کچه بے عيب اور کچه بوڑھے اور کچه جوان ھوں تو ضروری ھے
کہ ان کی زکات کے لئے سالم،بے عيب اور جوان جانور دے۔
مسئلہ  ١٩۴٠اگر گيارھواں مھينہ ختم ھونے سے پھلے موجوده گائے،بھيﮍ اور اونٹ کو کسی
دوسری چيز سے تبديل کر دے يا جو نصاب اس کے پاس ھو اسے اسی جنس کے نصاب کی مقدار سے
تبديل کرے،مثالً چاليس بھيﮍيں دے اور چاليس بھيﮍ يں ھی لے لے تو ان پر زکات واجب نھيں۔
مسئلہ  ١٩۴١جس شخص پر گائے،بھيﮍ اور اونٹ کی زکات ادا کرنا ضروری ھو اگر وه ان
کی زکات کو اپنے دوسرے مال سے دے تو جب تک ان جانوروں کی تعداد نصاب سے کم نہ ھو ھر سال
زکات دينا ضروری ھے اور اگر ان کی زکات خود ان جانوروں ميں سے دے اور وه پھلے نصاب سے کم
ھو جائيں تو اس پر زکات واجب نھيں ھو گی مثالًجس کے پاس چاليس بھيﮍيں ھوں اگر وه اپنے دوسرے
مال سے ان کی زکات دے دے تو جب تک اس کی بھيﮍيں چاليس سے کم نہ ھونضروری ھے کہ ھر سال
ايک بھيﮍ دے اور اگر خود ان ميں سے دے دے تو جب تک دوباره چاليس تک نہ پھنچ جائيں اس پر زکات
واجب نھيں ھو گی۔
زکات کا مصرف
مسئلہ  ١٩۴٢زکات کو ٓاٹه مقامات پر استعمال کيا جا سکتا ھے:
 (١فقير :فقير وه شخص ھے کہ جس کے پاس خود اپنے اور اپنے اھل وعيال کے سال بھر
کے اخراجات نہ ھوں،اور وه شخص کہ جس کے پاس کوئی ايسی صنعت،ملکيت يا سر مايہ ھو کہ جس
سے وه اپنے سال بھر کے اخراجا ت کو چال سکے تو وه فقير نھيں ھے۔
 (٢مسکين  :يہ وه شخص ھے کہ جو فقير سے بھی زياده سخت زندگی گزار رھا ھو۔
٢٠٠
 (٣وه شخص جو امام عليہ السالم يا نائب امام عليہ السالم کی طرف سے زکات کی جمع
ٓاوری،اس کی نگرانی،اس کے حساب کی جانچ پﮍتال اور اسے امام عليہ السالم يا نائب امام عليہ السالم يا
فقراء تک پھنچانے پر مامور ھو۔
اور
وحدانيت
کی
 (۴ايسے مسلمان جو خداوند
حضور اکرم)ص( کی رسالت کی گواھی
تعالیٰ
ِ
ديتے ھيں ليکن را ِه اسالم ميں ثابت قدم نھيں ھيں ،تاکہ انھيں زکات دے کر ان کے ايمان کو مضبوط کيا
جائے۔ البتہ جب کسی جگہ فقير ھو او ر کيفيت يہ ھو کہ زکات يا فقير کو دی جا سکتی ھو يا ايسے
احتياط واجب يہ ھے کہ فقير کو دی جائے اور ساتويں مورد ميں بھی اس احتياط کا خيال
مسلمانوں کو تو
ِ
رکھنا ضروری ھے۔
ٓ
 (۵ايسے مسلمان غالموں کو خريد کر ازاد کرنے کے لئے جو سختی ميں مبتال ھوں۔ اسی
طرح اگر زکات کا کوئی مصرف نہ ھو تو ايسے غالموں کو خريد کر ٓازاد کرنے کے لئے بھی جو سختی
ميں نہ ھوں۔
 (۶وه مقروض جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ھو جب کہ اسے گناه کے کام ميں خرچ نہ کيا ھو۔
احتياط
 (٧فی سبيل ﷲ يعنی وه نيک امور کہ جن کو قصد قربت سے انجام ديا جا سکتا ھے اور
ِ
واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ وه امور عمومی مصلحت رکھتے ھوں جيسے مسجد و دينی مدرسے
بنانا،ھسپتال تعمير کروانا،بوڑھوں کے لئے ٓاسايشگاه بنوانا اور اسی طرح کے دوسرے کام۔
 (٨ابن السبيل ،يعنی وه مسافر جو سفر ميں ره گيا ھو۔
ان کے احکام ٓائنده مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔
احتياط واجب يہ ھے کہ فقير اور مسکين اپنے اور اپنے اھل و عيا ل کے سال بھر
مسئلہ ١٩۴٣
ِ
کے اخراجات سے زياده زکات نہ ليں اور اگر ان کے پاس کچه رقم يا سامان موجود ھو تو صرف اپنے سال
بھر کے کم پﮍنے والے اخراجات ليں۔
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مسئلہ  ١٩۴۴جس شخص کے پاس اپنے سال بھر کے اخراجات کے لئے مال موجود ھو اگر وه اس
ميں سے کچه خرچ کر دے اور بعد ميں شک کرے کہ باقی مانده مال اس کے ايک سال کے اخراجات کے
برابرھے يا نھيں تو وه زکات نھيں لے سکتا۔
مسئلہ  ١٩۴۵جس صنعت گر،مالک يا تاجر کی ٓامدنی اس کے سال بھر کے اخراجات سے کم ھو وه
اپنے کم پﮍنے والے اخراجات کے لئے زکات لے سکتا ھے اور ضروری نھيں ھے کہ کام کے اوزار يا
ملکيت يا اپنے سرمائے کو اپنے اخراجات ميں استعمال کرے۔
مسئلہ  ١٩۴۶جس فقير کے پاس اپنے سال بھر کا خرچ نہ ھو اگر اس کے پاس کوئی ايسا گھر ھو
جو اس کی ملکيت ھو اور وه اس ميں رہتا ھو يا سواری کا ذريعہ رکھتا ھو تو اگر ان کے بغير زندگی بسر
نہ کر سکتا ھو،چاھے اپنی ٓابرو کی حفاظت کے لئے ھی سھی،وه زکات لے سکتا ھے اور يھی حکم اس
کے گھر کے سامان،برتن،گرمی و سردی کے لباس اور ضرورت کی باقی چيزوں کے بارے ميں ھے،اور
جس فقير کے پاس يہ سب کچه نہ ھو اگر وه ان کی احتياج رکھتا ھو توزکات سے ان چيزوں کو خريد
سکتاھے۔
مسئلہ  ١٩۴٧جس فقير کے لئے ھنر کا سيکھنا مشکل نہ ھو ضروری ھے کہ سيکھے اور
زکات لے کر زندگی بسر نہ کرے ،ليکن جب تک سيکھنے ميں مشغول ھو زکات لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٩۴٨جو شخص پھلے فقير تھا اور کہتا ھو کہ مينفقير ھوں جب کہ اس کے فقر کے
ختم ھونے کا شک ھو تو اگرچہ اس کے کھنے سے اطمينان حاصل نہ ھو،اسے زکات دی جا سکتی ھے
اور جس کے بارے ميں معلوم نہ ھو کہ فقير تھا يا نھيں اور وه کھے کہ ميں فقير ھوں،اگر اس کے کھنے
احتياط واجب اسے زکات نھيں دی جاسکتی۔
سے اطمينان حاصل نہ ھو تو بنا بر
ِ
مسئلہ  ١٩۴٩جو شخص فقر کا اظھار کرتا ھو جب کہ وه پھلے فقير نھيں تھا تو اگر اس کے
کھنے سے اطمينان حاصل نہ ھو تو اسے زکات نھيں دی جا سکتی۔
مسئلہ  ١٩۵٠جس شخص پر زکات واجب ھو چکی ھو اور کوئی فقير اس کا مقروض ھو،وه
قرض کی اس مقدار کو زکات کی نيت سے حساب کر سکتا ھے،ليکن اگر جانتا ھو کہ فقير نے اس مال کو
گناه ميں خرچ کر ديا ھے تو قرض کی ادائيگی کے لئے دی جانے والی زکات سے حساب نھيں کر سکتا۔
مسئلہ  ١٩۵١اگر فقير مر جائے اور ا س کا مال اس کے قرض کے برابر نہ ھو تو انسان اپنے
مطلوبہ قرض کی مقدار کو زکات کی بابت ميں حساب کر سکتا ھے۔ ليکن اگر جانتا ھو کہ فقير نے اس مال
٢٠١
کو گناه ميں خرچ کيا ھے تو وه اپنے مطلوبہ قرض کو قرض کی ادائيگی کے لئے دی جانے والی زکات
سے حساب نھيں کر سکتا ھے۔
اور اگر ميت کا مال اس کے قرضے کے برابر ھو اور اس کے وارث اس کا قرض نہ ديں يا
احتياط واجب ضروری ھے کہ اپنا
کسی اور وجہ سے انسان اپنا قرضہ واپس نہ لے سکتا ھو تو بنابر
ِ
قرضہ زکات کی بابت ميں حساب نہ کرے۔
مسئلہ  ١٩۵٢انسان زکات کے عنوان سے جو چيز فقير کودے رھا ھو ضروری نھيں ھے کہ اسے
بتائے کہ يہ زکات ھے ،بلکہ اگر فقير شرم محسوس کر رھا ھو تو مستحب ھے کہ اس بات کا اظھار کئے
بغير زکات کی نيت سے دے دے۔
مسئلہ  ١٩۵٣اگر کسی کو فقير سمجھتے ھوئے زکات دے دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ وه فقير
نھيں تھا يامسئلہ کی العلمی کی بنا پر کسی ايسے شخص کو زکات دے دے جس کے بارے ميں جانتا ھو کہ
فقير نھيں ھے،چنانچہ ديا گيا مال اگر باقی ھو تو ضروری ھے کہ اس سے مال واپس لے کر مستحق کو
دے دے اور اگر واپس نہ لے سکے تو اس زکات کا عوض اپنے مال سے دے اور اگر ديا گيا مال ختم ھو
چکا ھو تو اگر زکات لينے واال جانتا تھا کہ يہ زکات ھے تو انسان اس شخص سے عوض لے کر فقير کو
دے سکتا ھے ليکن اگر وه يہ نھيں جانتا تھاکہ يہ زکات ھے تو اس سے کوئی چيز نھيں لے سکتا بلکہ
ضروری ھے کہ اس زکات کا عوض اپنے مال سے مستحق تک پھنچائے۔
مسئلہ  ١٩۵۴جو شخص مقروض ھواور اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ھو اگرچہ ا س کے پاس سال بھر
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کے اخراجات ھوں وه اپنے قرض کی ادائيگی کے لئے زکات لے سکتا ھے ليکن ضروری ھے کہ جو مال
بطور قرضہ ليا ھو اسے معصيت ميں خرچ نہ کيا ھو۔
مسئلہ  ١٩۵۵اگر انسان کسی ايسے مقروض شخص کو زکات دے دے جو قرض کو ادا نہ کر سکتا
ھو اور بعد ميں معلوم ھو کہ اس نے قرض کو معصيت ميں خرچ کيا تھا تو اگر وه مقروض فقير ھو تو جو
زکات اسے دی ھے،اسے فقراء کو دی جانے والی زکات کی بابت حساب کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٩۵۶جو شخص مقروض ھو اور قرض ادا نہ کر سکتا ھو اگرچہ وه فقير نہ بھی ھو توبھی
انسان اپنے مطلوبہ قرض کو زکات کی بابت حساب کر سکتا ھے،ليکن فقير نہ ھونے کی صور ت ميں اگر
جانتا ھو کہ اس نے قرضہ لئے ھوئے مال کو معصيت ميں خرچ کيا ھے تو اسے زکات کی بابت حساب
نھيں کر سکتا۔
مسئلہ  ١٩۵٧جس مسافر کا خرچہ ختم ھو گيا ھو يا اس کی سواری بيکار ھو گئی ھو ،اگر اس کا
منزل مقصود تک نہ پھنچا
سفر معصيت کا سفر نہ ھو اور قرض لے کر يا کسی چيز کو بيچ کراپنے ٓاپ کو
ِ
سکتا ھو،اگرچہ اپنے وطن مينوه مسافر فقير نہ ھو پھر بھی زکات لے سکتا ھے،ليکن اگر کسی دوسرے
مقام پر پھنچ کر قرضہ لے سکتا ھو يا اپنی کسی چيز کو بيچ کرزا ِدسفر مھيا کر سکتا ھو تو صرف اتنی
مقدار ميں زکات لے سکتاھے جس سے وه اس مقام تک پھنچ جائے۔
مسئلہ  ١٩۵٨جس مسافر نے سفر ميں ره جانے کی وجہ سے زکات لی ھو اگر اپنے وطن پھنچنے
مال زکات ميں سے کوئی چيز بچ جائے تو اگر وه مال ،زکات دينے والے کو نہ لوٹا سکتا ھو يا اس
کے بعد ِ
مال
تک مال پھنچانے ميں مشقت کا سامنا ھو تو ضروری ھے کہ حاکم شرع کويہ بتا کر دے دے کہ يہ ِ
زکات ھے۔
مستحقين زکات کی شرائط
مسئلہ  ١٩۵٩زکات لينے والے شخص کاشيعہ اثنا عشری ھونا ضروری ھے،ل ٰہذا اگر کسی کو
شيعہ اثنا عشری سمجھتے ھوئے زکات دے دے اور بعد مينمعلوم ھو کہ وه شيعہ نھيں تھا تو ضروری ھے
کہ دوباره زکات دے۔
مسئلہ  ١٩۶٠اگر کوئی شيعہ اثنا عشری بچہ يا ديوانہ فقير ھو تو انسان اس کے ولی کو اس نيت
سے کہ دی جانے والی چيز بچے يا ديوانے کی ملکيت ھو ،زکات دے سکتا ھے اور ولی کے ليے بھی
ضروری ھے کہ اسی نيت سے زکات لے۔
مسئلہ  ١٩۶١اگر بچے يا ديوانے کے ولی تک رسائی نہ رکھتا ھو تو وه خود يا کسی امين
شخص کے ذريعے زکات کو بچے يا ديوانے کے مصرف ميں ال سکتا ھے اور ضروری ھے کہ جس وقت
زکات ان کے مصرف ميں الئی جا رھی ھو اس وقت زکات کی نيت کرے اور اگر بچے يا ديوانے کے ولی
احتياط واجب ولی کے ذريعے يا اس کی اجازت سے ان کے لئے خرچ کرے۔
تک رسائی رکھتا ھو تو بنابر
ِ
٢٠٢
مسئلہ  ١٩۶٢بھيک مانگنے والے فقير کو زکات دی جاسکتی ھے ليکن جو فقير زکات کو
معصيت ميں خرچ کرتا ھو اسے زکات نھيں دی جاسکتی۔
احتياط واجب کی بنا پرشرابی کو
اور
نمازی
مسئلہ  ١٩۶٣کھلم کھال گناه کبيره انجام دينے والے،بے
ِ
زکات نھيں دی جا سکتی۔
مسئلہ  ١٩۶۴جو مقروض اپنے قرض کو ادا نہ کر سکتا ھو اگرچہ اس کے اخراجات انسان پر
واجب ھوں،اس کے قرض کو زکات سے ادا کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٩۶۵انسان ايسے افراد کے اخراجات کو جن کا خرچہ اس پر واجب ھو جيسے اوالد ،زکات
سے نھيں دے سکتا ليکن اگر ان کے اخراجات نہ دے تو دوسرے انھيں زکات دے سکتے ھيں۔
مسئلہ  ١٩۶۶اگر انسان اپنے بيٹے کو اس کی بيوی،نوکراور نوکرانی کا خرچہ چالنے کے لئے
زکات دے تو اس ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ١٩۶٧اگر بيٹے کو دينی اور علمی کتابوں کی ضرورت ھو تو باپ ان کو زکات سے خريد
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کربيٹے کو استفاده کے لئے دے سکتا ھے اور اگر سبيل ﷲ کے حصے ميں سے خريد نا چاھے تو بنا
براحتياط ضروری ھے کہ اس ميں عمومی مصلحت ھو۔
مسئلہ  ١٩۶٨باپ،شادی کی ضرورت رکھنے والے بيٹے کو شادی کرنے کے ليے اپنی زکات دے
سکتا ھے۔ بيٹے کے لئے باپ کی بہ نسبت بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ١٩۶٩ايسی عورت کو جس کا شوھر اس کے اخراجات ديتا ھو يا نہ ديتا ھو ليکن وه
اسے اخراجات دينے پر مجبور کر سکتی ھو،زکا ت نھيں دی جا سکتی۔
مسئلہ  ١٩٧٠جس عورت نے متعہ کيا ھو اگر وه فقير ھو تو اس کا شوھراور دوسرے افراد اسے
زکات دے سکتے ھيں،ليکن اگر اس کے شوھر نے عقد کے ضمن ميں شرط رکه دی ھو کہ وه اس کے
اخراجات بھی برداشت کرے گا يا کسی اور وجہ سے اس عورت کے اخراجات دينا شوھر پر واجب ھو تو
اگر وه شوھر اس کے اخراجات دے رھا ھو تو اس عورت کو زکات نھيں دی جا سکتی۔
مسئلہ  ١٩٧١بيوی اپنے فقير شوھر کو زکات دے سکتی ھے اگرچہ شوھر اس زکات کو اسی
کے اخراجات ميں صرف کرے۔
سيد،غير سيد سے زکات نھيں لے سکتا ليکن اگر خمس يا اور شرعی اموال اس کے
مسئلہ ١٩٧٢
ِ
اخراجات کے لئے کافی نہ ھوں اورغير سيد کی زکات لينے پرمجبور ھو تو اپنے روزانہ کے اخراجات
کے مطابق زکات لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٩٧٣جس شخص کے بارے ميں معلوم نہ ھو کہ سيد ھے يا نھيں اسے زکات دی جا سکتی
ھے۔
زکات کی نيت
مسئلہ  ١٩٧۴ضروری ھے کہ انسان زکات کو قص ِد قربت جيسے کہ وضو کے مسائل ميں بيان کيا
گيا،اور خلوص کے ساته دے اور نيت مينمعين کرے کہ جو چيز دے رھا ھے وه مال کی زکات ھے يا
فطره ھے۔
احتياط واجب کی بنا پر
مسئلہ  ١٩٧۵جس شخص پر چند اموال کی زکات واجب ھو گئی ھو تو
ِ
ضروری ھے کہ وه دی جانے والی زکات کے بارے ميں معين کرے کہ کس مال کی زکات ھے،چاھے
زکات کے طور پر رقم دے رھا ھو يا اس مال کی جنس سے ھی زکات دے رھا ھو۔
مسئلہ  ١٩٧۶اگر کوئی شخص کسی کو اپنا وکيل بنائے کہ وه اس کے مال کی زکات نکالے تو وکيل
کے لئے ضروری ھے کہ فقير کو زکات ديتے وقت مالک کی جانب سے زکات کی ادائيگی کی نيت کرے
اور احتياط يہ ھے کہ اس وقت مالک بھی زکات کی ادائيگی کی نيت کئے ھوئے ھو۔
اور اگر مالک کسی کو وکيل بنائے کہ جو زکات تمھيں دے رھا ھو ں اسے فقير تک پھنچا دو تو
ضروری ھے کہ مالک اس وقت نيت کرے جب وکيل فقير کو زکات دے رھا ھو اور احتياط مستحب يہ ھے
کہ وکيل کو زکات ديتے وقت ھی نيت کرلے اور زکات کے فقير تک پھنچنے تک اپنی نيت پر باقی رھے۔
مسئلہ  ١٩٧٧اگر قص ِد قربت کے بغير زکات فقير کو دے دے اور مال کے تلف ھونے سے پھلے
زکات کی نيت کر لے تو وه زکات شمار ھو گی۔
٢٠٣
زکات کے متفرق مسائل
مسئلہ  ١٩٧٨انسان کے لئے ضروری ھے کہ جو اور گندم کو بھوسے سے الگ کئے جانے کے
وقت اور کھجور و انگور کے خشک ھونے کے موقع پران چيزوں کی زکات فقيرکو دے دے يا اپنے مال
سے جدا کرلے اورسونے ،چاندی ،گائے ،بھيﮍ اور اونٹ کی زکات گيارھواں مھينہ مکمل ھونے پر فقير کو
دے دے يا اپنے مال سے الگ کر لے۔
اور اگر کسی خاص فقير کا منتظر ھو يا کسی ايسے فقير کو زکات دينا چاہتا ھو جو کسی اعتبار
سے دوسروں پر برتری رکھتا ھو تو وه يہ کر سکتا ھے کہ زکات کو الگ نہ کرے،بشرطيکہ اسے لکه کر
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احتياط واجب يہ ھے کہ تين مھينے سے زياده تاخير نہ کرے۔
محفوظ کرلے اور
ِ
مسئلہ  ١٩٧٩زکات کو الگ کر لينے کے بعد فوری طور پر اسے مستحق کو دينا ضروری
احتياط مستحب يہ
نھيں،ليکن اگر کسی ايسے شخص تک دسترسی رکھتا ھو جسے زکات دی جا سکے تو
ِ
ھے کہ زکات دينے ميں تاخير نہ کرے۔
مسئلہ  ١٩٨٠جو شخص زکات کو مستحق تک پھنچا سکتا ھو اگر نہ پھنچائے اور اس کی کوتاھی
کی وجہ سے زکات تلف ھو جائے تو ضروری ھے کہ اس کا عوض دے۔
مسئلہ  ١٩٨١جو شخص زکات کو مستحق تک پھنچا سکتا ھو اگر نہ پھنچائے ،تو اس صورت
ميں کہ اس کی نگرانی ميں کوتاھی نہ کرے اور کسی شرعی مقصد کی وجہ سے زکات نہ پھنچائی ھو مثالً
يہ کہ وه کسی افضل مصرف يا کسی معين فقير کا منتظر ھو تو ضامن نھيں ھے جب کہ اس صورت کے
عالوه ضامن ھے۔
مسئلہ  ١٩٨٢اگر زکات کو مال سے جدا کر لے تو بقيہ مال ميں تصرف کر سکتا ھے اور اگر کسی
دوسرے مال سے جدا کر لے تو تمام مال ميں تصرف کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٩٨٣انسان جس زکات کو عليحده کرچکا ھو اسے اپنے لئے لے کر اس کی جگہ کوئی
دوسری چيز نھيں رکه سکتا۔
مسئلہ  ١٩٨۴اگر عليحده رکھی گئی زکات سے کوئی فائده حاصل ھو مثالً جس بھيﮍکو زکات کے
لئے رکھا تھا وه بچہ دے تو وه فقير کا مال ھے۔
مسئلہ  ١٩٨۵اگر زکات کو عليحده کرتے وقت کوئی مستحق حاضر ھو تو بہترھے کہ وه زکات اس
کو دے دے ،مگر يہ کہ کوئی ايسا شخص اس کی نظر ميں ھو جسے زکات دينا کسی اعتبار سے بہتر ھو۔
مسئلہ  ١٩٨۶اگر
حاکم شرع کی اجازت کے بغير زکات کے لئے عليحده رکھے گئے مال سے
ِ
تجارت کرے اور اسے نقصان ھو جائے تو اگر اس نے ذمہ پر سودا کيا ھو اور اس مال کو مافی الذمہ کی
عين مال پر واقع
نيت سے دے تو نقصا ن مالک کا مانا جائے گا اور وه زکات کا ضامن ھے اور اگر سودا ِ
حاکم شرع کی اجازت سے بھی صحيح نھيں ھو سکتا۔
ھو ا ھو تو سودا باطل ھے اور
ِ
اور اگر اسے فائده حاصل ھو تو اگر سودا ذمہ پر ھو اور اس مال کو مافی الذمہ ادا کرنے کی نيت
سے ديا ھو تو فائده اس کا ھے اور وه زکات کا ضامن ھے۔ جب کہ اگر سودا عين مال پر ھوا ھو اور حاکم
شرع اس کی اجازت دے دے تو ضروری ھے کہ سارا منافع فقير کو دے۔
مسئلہ  ١٩٨٧اگر زکات واجب ھونے سے پھلے کوئی چيز زکات کی بابت فقير کو دے تو وه زکات
نھيں مانی جائے گی۔ ھاں،زکات واجب ھونے کے بعد اگر فقير کو دی گئی چيز تلف نہ ھوئی ھو
اور فقير بھی اپنے فقر پر باقی ھو تو اسے دی جانے والی چيز کو زکات کی بابت حساب کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٩٨٨جو فقير کسی شخص سے يہ جانتے ھوئے کہ اس پر زکات واجب نھيں ھوئی ھے
زکات لے لے اور وه زکات فقير کے پاس تلف ھو جائے تو وه ضامن ھو گا،ل ٰہذا جب اس شخص پر زکات
واجب ھو اور فقير اپنے فقر پر باقی ھو تو اسے دی جانے والی چيز کے عوض کو زکات کی بابت حساب
کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ١٩٨٩جو فقير نہ جانتا ھو کہ انسان پر زکات واجب نھيں ھوئی ھے اگر وه کوئی چيز
زکات کی بابت لے لے اور وه اس کے پاس تلف ھو جائے تو وه ضامن نھيں ھو گا اور انسان اس کے
عوض کو زکات کی بابت حساب نھيں کر سکتا۔
ٓ
مسئلہ  ١٩٩٠مستحب ھے کہ گائے،بھيﮍ اور اونٹ کی زکات ابرومند فقيروں کو دے اور زکات
ت سوال دراز نہ
دينے ميں اپنے رشتے داروں کو دوسروں
پر،اھل علم وکمال کو ان کے عالوه پر اور دس ِ
ِ
٢٠۴
کرنے والوں کو ھاته پھيالنے والوں پر مقدم رکھے،ليکن اگر کسی فقير کو زکات دينا کسی اور اعتبار سے
بہتر ھو تو مستحب ھے کہ زکات اسے دے۔
مسئلہ  ١٩٩١زکات کو اعالنيہ اور مستحب صدقے کو مخفی طور پر دينا افضل ھے۔
مسئلہ  ١٩٩٢اگر زکات دينے والے شخص کے شھر ميں نہ کوئی مستحق ھو اور نہ ھی اسے
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زکات کے لئے مقرره مصارف ميں سے کسی مصرف ميں ال سکتا ھو،پس اگر اسے بعد ميں کسی مستحق
کے مل جانے کی اميد بھی نہ ھو تو ضروری ھے کہ زکات کو دوسرے شھر ميں لے جا کر اس کے مصر
ف ميں الئے اور زکات کو اس شھر تک لے جانے کے اخراجات زکات ميں سے نکال سکتا ھے اور
حاکم شرع کی اجازت سے نکالے اور اگر زکات تلف ھو جائے تو اس صورت ميں
احتياط واجب يہ ھے کہ
ِ
ِ
کہ اس نے زکات کی حفاظت ميں کوتاھی نہ کی ھو ضامن نھينھو گا۔
مسئلہ  ١٩٩٣اگر اپنے شھر مينمستحق مل جائے تب بھی زکات کو دوسرے شھر ميں لے جا
سکتاھے ليکن ضروری ھے کہ دوسرے شھر تک لے جانے کے اخراجات اپنی جيب سے دے اور زکات
حاکم شرع کی اجازت سے لے گيا ھو۔
تلف ھو جانے کی صورت ميں ضامن بھی ھو گا ،مگر يہ کہ
ِ
مسئلہ  ١٩٩۴زکات کے طور پر دی جانے والے گيھوں ،جو ،کشمش اور کھجور کے ناپ تول کی
اجرت ديناخود مالک کی ذمہ داری ھے۔
مسئلہ  ١٩٩۵جو شخص دو مثقال اور  ١۵چنے کے برابر يا اس سے زياده مقدارکی چاندی
احتياط مستحب يہ ھے کہ ايک فقير کو دو مثقال اور  ١۵چنے کے برابر
زکات کی بابت دينے کا ذمہ دار ھو
ِ
چاندی سے کم نہ دے۔ نيزاگر اس پر چاندی کے عالوه کوئی دوسری چيز جيسے گندم يا جو واجب ھوں
احتياط مستحب يہ ھے کہ ايک
اور اس کی قيمت دو مثقال اور  ١۵چنے چاندی کے برابر پھنچ جائے تو
ِ
فقير کو اس مقدار سے کم نہ دے۔
مسئلہ  ١٩٩۶مکروه ھے کہ انسان مستحق سے در خواست کرے کہ اس سے لی گئی زکات کو
اسی کے ھاته فروخت کردے ليکن اگرمستحق لی جانے والی چيز کو فروخت کرنا چاہتا ھو تو قيمت لگانے
کے بعد اسے زکات دينے واال اس کو خريدنے ميں دوسروں پر مقدم ھے۔
مسئلہ  ١٩٩٧اگر انسان شک کرے کہ اس نے واجب شده زکات ادا کر دی ھے يا نھيں تو جس مال
پر زکات واجب ھوئی تھی اگر وه موجود ھو تو ضروری ھے کہ زکات ادا کرے خواه اس کا شک پچھلے
سالوں کی زکات کے بارے ميں ھو اور اگر وه مال تلف ھو چکا ھو تو اس پر زکات نھيں خواه وه اسی سال
کے بارے ميں ھو۔
مسئلہ  ١٩٩٨فقير يہ نھيں کر سکتا کہ زکات کی مقدار سے کم پر مصالحت کر لے يا کسی
چيزکو مھنگی قيمت پر زکات کی بابت قبول کر لے يا زکات کو مالک سے لے کر اسے ھی بخش دے ليکن
جس شخص پر زکات واجب ھو اور فقير ھو گيا ھو اور زکات نہ دے سکتا ھو اگر وه توبہ کرنا چاہتا ھو تو
فقيراس سے زکات لے کر اسی کو بخش سکتا ھے۔
اعلی ﷲ مقامھم کی ايک جماعت نے فرمايا ھے کہ انسان زکات سے
مسئلہ  ١٩٩٩فقھائے کرام
ٰ
ٓ
کسی زمين کو وقف کر سکتا ھے يا قران يا دينی کتب يا دعاؤں کی کتب کو خريد کر وقف کر سکتا ھے اور
حاکم شرع سے رجوع کئے بغيرمالک کا
اس وقف کا متولی خود کو يا اپنی اوالد کو بنا سکتا ھے ،ليکن
ِ
محل اشکال ھے۔
وقف اور متولی معين کرنے پر واليت رکھنا
ِ
مسئلہ  ٢٠٠٠انسا ن يہ نھيں کر سکتا کہ زکات سے کوئی ملکيت خريدے اور اپنی اوالد پر يا ان
افراد پر جن کے اخراجات اس پر واجب ھيں وقف کر دے تاکہ وه اس کی ٓامدنی کو اپنے اخراجات کے لئے
استعمال کريں۔
مسئلہ  ٢٠٠١انسان چاھے فقير نہ ھو يا ھو اور سال بھر کے اخراجات کے لئے زکات لے
سھم سبيل ﷲ سے زکات لے سکتا ھے اور
چکاھو،حج و زيارات پر جانے يا ان جيسی چيزوں کے لئے ِ
احتياط واجب کی بنا پر اطاعت ھونے کے عالوه معتبر ھے کہ ان امور ميں عمومی مصلحت بھی ھو
ِ
مقدسا
جيسے
ت دين کا احترام اور ترويج دين وغيره۔
ِ
مسئلہ  ٢٠٠٢اگر مالک کسی فقير کو اپنے مال کی زکات کی ادائيگی پر وکيل بنائے اور فقير
احتمال دے کہ مالک کی نيت يہ تھی کہ وه خود ا س زکات سے کچه نہ لے تو وه اس زکات سے خود کے
لئے کچه نھيں لے سکتا۔ھاں،اگر يقين يا اطمينان رکھتا ھو کہ مالک کی نيت يہ نھيں تھی تو خود اپنے لئے
بھی لے سکتا ھے۔
٢٠۵
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مسئلہ  ٢٠٠٣اگر فقير اونٹ،گائے،بھيﮍ،سونا يا چاندی زکات کی بابت لے اور زکات واجب ھونے
کے مذکوره شرائط اس مال ميں جمع ھو جائيں تو ضروری ھے کہ ان کی زکات دے۔
مسئلہ  ٢٠٠۴اگر دو افراد ايسے مال ميں شراکت دار ھوں جس ميں زکات واجب ھو چکی ھو اور
ان مينسے ايک اپنے حصے کی زکات دے دے اور پھر ٓاپس ميں مال کو تقسيم کر ليں تو جو زکات ادا کر
چکا ھے اس کے لئے خود کے حصے ميں تصرف کرنے ميں کوئی حرج نھيں ،چاھے جانتا ھو کہ شريک
نے اپنے حصے کی زکات نھيں دی ھے۔
مسئلہ  ٢٠٠۵جس شخص پر خمس يازکات واجب ھو،کفاره،نذر يا ان جيسی چيزيں بھی اس پر
واجب ھوں اور قرض دار بھی ھو اگر وه ان تمام کو ايک ساته ادا نہ کر سکتا ھوتو جس مال پر خمس يا
زکات واجب ھوئی تھی ،اگر تلف نہ ھوگيا ھو تو ضروری ھے کہ خمس وزکات ادا کرے اور اگر تلف ھو
احتياط واجب مال کو قرض،خمس اور زکات ميں نسبت کے اعتبار سے تقسيم کردے اور ان
گيا ھو تو بنا بر
ِ
کی ادائيگی کو کفارے اور نذر کرده مال کی ادائيگی پر مقدم رکھے۔
مسئلہ  ٢٠٠۶جس شخص پر خمس يا زکات واجب ھو ،حج بھی اس پر واجب ھو اور مقروض
بھی ھو ،اگر مرجائے اور اس کا مال ان سب کے لئے کافی نہ ھو،تو جس ما ل پر خمس يا زکات واجب
ھوئے تھے اگر وه تلف نہ ھو ا ھو تو ضروری ھے کہ زکات يا خمس کو ادا کيا جائے اور اس کے باقی
مال کو حج اور قرض پر تقسيم کيا جائے۔
اور اگر وه مال کہ جس پر خمس يا زکات واجب ھو ئی تھی تلف ھو گيا ھو تو اگر وه صروره تھا،
يعنی پھلی مرتبہ اس کا حج پر جانا ھو اتھا اور حج کے راستے ميں احرام سے پھلے ھی مر گيا ،تو
ضروری ھے کہ اس کے مال کو حج ميں خرچ کيا جائے اور اگر کچه مال بچ جائے تو اسے خمس،زکات
اور قرض ميں نسبت کے اعتبار سے تقسيم کر ديا جائے اور اس صورت کے عالوه حج،خمس وزکات پر
محل اشکال ھے۔
تو مقدم ھے ليکن اس کا قرض پر مقدم ھونا
ِ
مسئلہ  ٢٠٠٧اگر ايسا شخص علم حاصل کرنے ميں مصروف ھوجوعلم حاصل نہ کرنے کی
ب کفائی ھو
صورت ميں روزی کماسکتا ھو تو اگر اس علم کا حاصل کرنا اس پر واجب عينی ھو يا واج ِ
ليکن کوئی دوسرااس ذمہ داری کو انجام دينے کے لئے ٓاگے نہ بﮍه رھا ھو تو فقرا کے حصے سے زکات
دی جاسکتی ھے۔ اسی طرح سبيل ﷲ کے حصے سے بھی اس کو زکات دی جا سکتی ھے،ليکن اس
احتياط واجب يہ ھے کہ اس کے علم حاصل کرنے ميں عمومی مصلحت بھی ھو۔
صورت ميں
ِ
اور اگر اس علم کا حاصل کرنا اس کے لئے مستحب ھو تو فقرا کے حصے سے اسے زکات دينا
جائز نھيں ليکن سبيل ﷲ کے حصے سے دی جا سکتی ھے اور بنا بر احتياط ضروری ھے کہ اس کے علم
حاصل کرنے ميں عمومی مصلحت بھی ھو اور اگر اس کا علم حاصل کرنا نہ واجب ھو نہ مستحب ھو تو
اسے زکات دينا جائزنھيں۔
زکات فطره
مسئلہ  ٢٠٠٨جو شخص عي ِد فطر کی رات بوقت غروب بالغ و عاقل ھو اور فقير و غالم نہ ھو،
يعنی سورج کے غروب ھونے سے پھلے ،چاھے ايک لمحہ کے لئے ھی ان شرائط کے ساته ما ِه رمضان
کو پالے توضروری ھے کہ اپنے اور ان افراد کے لئے جو اس کا کھانا کھاتے ھوں،فی نفر ايک صاع جو
تين کلوکے قريب ھوتا ھے ،گندم ،ج َو ،کھجور ،کشمش ،چاول يا ان جيسی کوئی چيز مستحق کو دے اور
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ وه چيز اس کے عالقے ميں غذا کے طور پر رائج ھو۔ اگر ان ميں
ِ
سے کسی ايک کی قيمت بھی دے دے توکافی ھے اور
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ عيد کی
ِ
رات ميں غروب کے وقت جو شخص بے ھوش ھو وه بھی فطره نکالے۔
مسئلہ  ٢٠٠٩جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اھل وعيا ل کے سال بھر کے اخراجات کی
رقم نہ ھو اور نہ ھی کوئی ايسا کمائی کا ذريعہ رکھتا ھو کہ اپنے اور اپنے اھل و عيال کے سال بھر کے
اخراجات چال سکے تو وه فقير ھے اور اس پر فطره دينا واجب نھيں۔
مسئلہ  ٢٠١٠انسان کے لئے ان تمام افراد کا فطره نکالنا واجب ھے جو عيدفطر کی رات ميں
غروب کے وقت اس کا کھانا کھانے والے شمار ھوں،چھوٹے ھوں يا بﮍے،مسلمان ھوں يا کافر،ان کا خرچ
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دينا اس پر واجب ھويا نہ ھو اور اس کے اپنے شھر ميں ھوں يا دوسرے شھر ميں۔
٢٠۶
مسئلہ  ٢٠١١اگر اس شخص کو جو اس کا کھانا کھاتا ھو اور دوسرے شھر ميں ھو وکيل بنا دے
کہ وه اس کے مال سے خود کا فطره دے دے ،تو اگر اسے اطمينان ھو کہ وه فطره دے دے گا تو موکل پر
اس کا فطره نکالنا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ٢٠١٢ان مھمانوں کا فطره جو عيد فطر کی رات کو غروب سے پھلے صاحب خانہ کی
رضامندی سے ٓا ئے ھوں اور فطره واجب ھونے کے وقت اس کا کھانا کھانے والے شمار ھوتے
ھوں،صاحب خانہ پر واجب ھے۔
مسئلہ  ٢٠١٣وه مھمان کہ جو شب عيدفطر کو غروب سے پھلے صاحب خانہ کی رضايت کے
احتياط واجب ضروری ھے کہ ان کا فطره وه خود
بغير ٓائے ھوں اور کچه وقت اس کے پاس رھيں تو بنا بر
ِ
بھی ديں اور ميزبان بھی دے اور اسی احتياط کا خيال رکھنا اس شخ-ص کے بارے ميں بھی ضروری ھے
کہ جس کا خرچہ دينے کے لئے انسان کو مجبور کيا گيا ھو۔
مسئلہ  ٢٠١۴اس مھمان کا فطره جو عيد فطر کی رات غروب کے بعد پھنچا ھو،صاحب خانہ پر
واجب نھيں اگرچہ غروب سے پھلے اس کو دعوت دی گئی ھو اور وه افطار بھی اس کے گھر کرے۔
مسئلہ  ٢٠١۵جو شخص عيد فطر کی رات ميں غروب کے و قت ديوانہ ھو اس پر فطر ه نکا لنا
واجب نھيں۔
مسئلہ  ٢٠١۶اگر غروب سے پھلے بچہ بالغ ھو جائے يا ديوانہ عاقل ھو جائے يا فقير غنی ھو
جائے تو فطره واجب ھونے کے باقی شرائط کے ھوتے ھوئے فطره نکالنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٠١٧جس شخص پر عيد فطر کی رات ميں غروب کے وقت فطره واجب نہ ھو اگر عيد
کے دن ظھر سے پھلے تک فطره واجب ھونے کے شرائط اس ميں پيدا ھو جائيں تو احتياط مستحب يہ ھے
کہ فطره نکالے۔
مسئلہ  ٢٠١٨جو کافر عيد فطر کی رات غروب کے بعد مسلمان ھوا ھو اس پر فطره واجب نھيں
ليکن جو مسلمان شيعہ نھيں تھا اگر چاند ديکھنے کے بعد شيعہ ھو جائے تو ضروری ھے کہ فطره نکالے۔
مسئلہ  ٢٠١٩جس شخص کے پاس صرف ايک صاع جو تين کلو کے قريب ھوتا ھے گندم يا
اس جيسی کوئی چيز ھو،مستحب ھے کہ فطره دے اور اگر اھل و عيا ل واال ھو اور ان کا فطره بھی دينا
چاہتا ھو تو وه فطرے کی نيت سے اس ايک صاع کو اپنے اھل وعيال ميں سے کسی ايک کو دے سکتا ھے
اوروه بھی اسی نيت سے کسی دوسرے کو دے يھاں تک کے بات آخری فرد تک پھنچ جائے اور بہتر ھے
کہ ٓاخری فرد يہ چيز کسی ايسے شخص کو دے جو خود ان مينسے نہ ھو اور اگر ان ميں سے کوئی
احتياط واجب يہ ھے کہ اس کا ولی اس کو خود کے لئے قبول کر کے بچے کے لئے فطرے
چھوٹاھو تو
ِ
کی نيت سے دے دے اور اگر بچے کے لئے قبول کر لے تو پھر
احتياط واجب يہ ھے کہ اسے کسی اور
ِ
کو نہ دے۔
مسئلہ  ٢٠٢٠اگر عيد فطر کی رات غروب کے بعد بچہ پيدا ھو يا کوئی اس کا کھانا کھانے واال
شمار ھو تو ان کا فطره نکالنا واجب نھيں اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ جو افراد غروب کے بعد سے
لے کر عيد کے دن ظھر سے پھلے تک اس کا کھانا کھانے والے شمار ھوں ان کا فطره نکالے۔
مسئلہ  ٢٠٢١اگر انسان کسی کا کھانا کھاتا ھو اورغروب سے پھلے اس کا شمار کسی اور کا
کھانا کھانے والوں ميں ھو جائے تو اس کا فطره اس شخص پر واجب ھو گا کہ اب جس کا کھانا کھانے واال
بن گيا ھے۔ مثال کے طور پر اگر لﮍکی غروب سے پھلے شوھر کے گھر رخصت ھو جائے تو اس کا
فطره شوھر پر دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٠٢٢جس شخص کا فطره دينا کسی اور کی ذمہ داری ھو اس پر اپنا فطره دينا واجب
نھيں۔
مسئلہ  ٢٠٢٣اگر انسان کا فطره دينا کسی اور پر واجب ھو اور وه اس کا فطره نہ دے تو فطره
واجب ھونے کے شرائط کی موجودگی ميں احتياط مستحب يہ ھے کہ اپنا فطره خود دے۔
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مسئلہ  ٢٠٢۴جس شخص کا فطره کسی دوسرے پر واجب ھو اگر وه اپنا فطره خود دے دے تو جس
پر فطره واجب تھا اس کی ذمہ داری ختم نھيں ھوتی۔
مسئلہ  ٢٠٢۵جس عورت کا شوھر اس کے اخراجات نہ ديتا ھو اگر وه کسی اور کا کھانا کھاتی
ب فطره کی
ھو تو اس کا فطره اس شخص پر واجب ھے اور اگر کسی اور کا کھانا نہ کھاتی ھو تو وجو ِ
شرائط کی موجودگی ميں ضروری ھے کہ خود اپنا فطره دے۔
٢٠٧
مسئلہ  ٢٠٢۶جو شخص سيّد نھيں وه سيّد کو اپنا فطره نھيں دے سکتا يھاں تک کہ اگر کوئی سيّد اس
کا کھانا کھاتا ھو تب بھی وه اس کی طرف سے نکاال ھوا فطره کسی دوسرے سيّد کو نھيں دے سکتا۔
مسئلہ  ٢٠٢٧اس بچے کا فطره جو ماں يا دايہ کا دوده پيتا ھو اس شخص پر واجب ھے جو ماں
يا دايہ کے اخراجات برداشت کرتاھو ليکن اگر ماں يا دايہ اپنے اخراجات کو بچے کے مال سے نکا لتی ھو
تو بچے کا فطره کسی پر واجب نھيں۔
مسئلہ  ٢٠٢٨انسان اگرچہ اپنے اھل و عيال کے اخراجات مال حرام سے ديتا ھو پھر بھی
ضروری ھے کہ ان کا فطره حالل مال سے دے۔
مسئلہ  ٢٠٢٩اگر انسان کسی کو اجير بنائے اور شرط يہ رکھی گئی ھو کہ اس کے اخراجات
بھی دے اور اس شرط پر عمل بھی کرے تو ضروری ھے کہ اس کا فطره بھی ادا کرے ،ليکن اگر شرط يہ
رکھی گئی ھو کہ اس اخراجات کی مقدار اسے دے مثالًکچه رقم اسے مخارج کے لئے دے ليکن نفقہ کے
عنوان سے نہ ھو،خواه وه اس کے کام کی مزدوری کے حساب سے ھو يا کسی اور حساب سے،تو اس کا
فطره ديناواجب نھيں ۔
مسئلہ  ٢٠٣٠اگر کوئی شخص عيد فطر کی رات غروب کے بعد مر جائے تو ضروری ھے کہ اس
کا اور اس کے اھل و عيال کا فطره اس کے مال سے ديا جائے ،ليکن اگر غروب سے پھلے مر جائے تو
اس کا اور اس کے اھل و عيال کا فطره اس کے مال سے دينا واجب نھيں۔
فطرے کا مصرف
مسئلہ  ٢٠٣١علما ميں مشھور قول يہ ھے کہ فطرے کا مصرف وھی ھے جو مال کی زکات کا
مصرف ھے ليکن
احتياط واجب يہ ھے کہ فطره فقراء کو ديا جائے جن کا شيعہ اثنا عشری ھونا بھی
ِ
ضروری ھے اورمومن نہ ملنے کی صورت ميں کسی غير ناصبی مسلمان کو بھی ديا جا سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٠٣٢اگر کوئی شيعہ اثنا عشری بچہ مسئلہ نمبر”  “ ١٩۶٠اور”  “ ١٩۶١ميں بتائے گئے
اعتبار سے فقير ھو تو وه فطرے کو اس بچے کے استعمال ميں ال سکتا ھے۔
احتياط واجب يہ
مسئلہ  ٢٠٣٣جس فقير کو فطره ديا جائے اس کا عادل ھونا ضروری نھيں،ليکن
ِ
ھے کہ شرابی،بے نمازی اور کھلم کھال گناه کبيره کرنے والے کو فطره نہ ديا جائے۔
مسئلہ  ٢٠٣۴ايسے شخص کو فطره نھيں ديا جاسکتا جو اسے معصيت ميں استعمال کرتا ھو۔
احتياط واجب يہ ھے کہ ايک فقير کو ايک صاع جو کہ تقريبا ً تين کلو ھوتا ھے،سے
مسئلہ ٢٠٣۵
ِ
کم فطره نہ ديا جائے۔ ھاں ،چند صاع دينے ميں حرج نھيں۔
اعلی قسم کی قيمت اس کی گھٹيا قسم سے دگنی ھومثالجس گندم کی
مسئلہ  ٢٠٣۶جس چيز کی
ٰ
قيمت اس کی گھٹيا قسم سے دگنی ھو اس سے آدھا صاع دينا کافی نھيں بلکہ اگر يہ آدھا صاع فطرے کی
قيمت کے طور پر دے تب بھی کافی نھيں۔
مسئلہ  ٢٠٣٧انسان يہ نھيں کر سکتا کہ آدھا صاع ايک چيز مثال گندم سے اور باقی آدھا کسی
دوسری چيز مثال َجو سے دے اوراسے فطرے کی قيمت کے ارادے سے دينا بھی کافی نھيں۔
مسئلہ  ٢٠٣٨مستحب ھے کہ فطره دينے ميں اپنے فقير رشتہ داروں کو دوسروں پر مقدم رکھے
اور اس کے بعد فقير پﮍوسيوں کو اور مستحب ھے کہ دين،فقہ اور عقل کے اعتبار سے برتری رکھنے
والوں کو مقدم رکھے۔
مسئلہ  ٢٠٣٩اگر انسان کسی شخص کو فقير سمجه کر فطره دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ فقير نھيں
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تھا تو اسے ديا جانے واال مال تلف نہ ھونے کی صورت ميں ضروری ھے کہ واپس لے کر فقير کو دے
اور اگر واپس نہ لے سکتا ھو تو ضروری ھے کہ اپنے مال سے فطرے کا عوض دے۔
مال تلف ھوجانے کی صورت ميں اگر فطره لينے واال جانتا تھا کہ اسے دی جانے والی چيز فطره
ھے تو ضروری ھے کہ اس کا عوض دے اور اگر نھيں جانتا تھا تو اس کا عوض دينا اس پر واجب نھيں
اور ضروری ھے کہ انسان دوباره فطره دے۔
مسئلہ  ٢٠۴٠جو شخص کھے کہ ميں فقير ھوں اگر جانتا ھو کہ وه پھلے فقير تھا تو اسے فطره
ديا جا سکتا ھے اور جس کے بارے ميں معلوم نہ ھو کہ وه فقير تھا يا نھيناور کھے کہ ميں فقير ھوں اگر
اس کی بات سے اطمينان حاصل نہ ھو تو بنابر
احتياط واجب اسے فطره نھيں ديا جاسکتا اور اگر جانتا ھو
ِ
کہ پھلے فقير نھيں تھا تو جب تک اس کی بات سے اطمينان حاصل نہ ھوجائے اسے فطره نھيں ديا جا سکتا۔
٢٠٨
فطرے کے متفرق مسائل
مسئلہ  ٢٠۴١انسان کے لئے ضروری ھے کہ فطره قص ِد قربت،جيسا کہ وضو کے مسائل ميں
بيان کيا گيا،اور اخالص کے ساته دے اور فطره ديتے وقت فطره دينے کی نيت کرے۔
مسئلہ  ٢٠۴٢ما ِه رمضان سے پھلے فطره دينا صحيح نھيں ھاں ماه رمضان داخل ھونے کے بعد
دے سکتا ھے اگر چہ احتياط يہ ھے کہ ماه رمضان ميں بھی نہ دے البتہ يہ کيا جا سکتا ھے کہ ماه رمضان
سے پھلے فقير کو قرض دے اور فطره واجب ھونے کے بعد قرض کو فطرے کی بابت حساب کر لے۔
مسئلہ  ٢٠۴٣ضروری ھے کہ فطرے کے طور پر دی جانے والے گيھوں يا کسی اور چيز ميں
ً
کوئی اور چيزيا مٹی ملی ھوئی نہ ھواور اگر کوئی چيز ملی ھوئی ھو ليکن فطرے کی چيز خالصا ايک
صاع کے برابر ھو اور اسے ملی ھوئی چيز سے جدا کرنا زحمت اور خرچے کا باعث نہ ھو يا ملی ھوئی
چيز کی مقدار اتنی کم ھوکہ اسے خالص گندم ھی کھا جائے تو کوئی حرج نھيں۔
احتياط واجب کی بنا پر کسی نقص رکھنے والی چيز سے فطره دينا کافی نھيں۔
مسئلہ ٢٠۴۴
ِ
مسئلہ  ٢٠۴۵جو شخص کئی افراد کا فطره دے رھا ھو ضروری نھيں کہ وه سب کے لئے ايک ھی
چيز دے مثال اگر کچه کے فطرے ميں گندم اور کچه کے فطرے ميں َجو دے توکافی ھے۔
احتياط واجب کی بنا پرضروری ھے
مسئلہ  ٢٠۴۶عيد فطر کی نماز پﮍھنے والے شخص کے لئے
ِ
کہ نماز عيد سے پھلے فطره دے دے ،ليکن اگر نماز عيد نہ پﮍھے تو فطره دينے ميں ظھر تک تاخير کر
سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٠۴٧اگر اپنے مال کی کچه مقدار فطرے کی نيت سے عليحده رکھے ليکن عيد کے دن ظھر
تک مستحق کو نہ دے تو جب بھی اسے دے فطرے کی نيت کرے۔
احتياط واجب
مسئلہ  ٢٠۴٨اگر فطره واجب ھونے کے وقت فطره نہ دے اور نہ ھی جدا کرے تو
ِ
کی بنا پر ضروری ھے کہ بعد ميں اس نيت سے فطره دے کہ جو خدا مجه سے چاہتا ھے اسے ادا کر رھا
ھوں۔
مسئلہ  ٢٠۴٩اگر فطره جدا کردے تو اسے اپنے لئے اٹھا کر اس کی جگہ دوسرا مال نھينرکه سکتا۔
مسئلہ  ٢٠۵٠اگر انسان کے پاس کوئی ايسا مال ھو جس کی قيمت فطرے سے زياده ھو تو اگر وه
فطره دئے بغير نيت کرے کہ اس مال کی کچه مقدار فطرے کے لئے ھے،اس طرح سے کہ اس ميں کچه
اس کا مال ھو اور کچه فطره ھو تو اس ميں اشکال ھے ليکن اگر تمام مال فقير کودے دينا چاہتا ھو تو اس
ميں کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٢٠۵١اگر فطرے کے لئے رکھا ھوا مال تلف ھوجائے تو فقير تک دسترسی رکھنے کے
باوجود فطرے کی ادائيگی مينتاخير کی صورت ميں ضروری ھے کہ اس کا عوض دے اور اگر فقير تک
دسترسی نہ ھو اور اس کی حفاظت مينکوتاھی نہ کی ھو تو ضامن نھينھوگا۔
احتياط واجب يہ ھے کہ فطره دوسری جگہ
مسئلہ  ٢٠۵٢اگر اپنے عالقے ميں مستحق مل جائے تو
ِ
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نہ لے جائے اور اگر دوسری جگہ لے جائے اور تلف ھوجائے تو اس کا عوض دينا ضروری ھے۔

توضيح المسائل

حج کے احکام
مسئلہ  ٢٠۵٣بيت ﷲ کی زيارت اور مقرره اعمال کی ادائيگی کو حج کہتے ھيں جو مندرجہ ذيل
شرائط رکھنے والے پر پوری زندگی ميں ايک مرتبہ واجب ھوتا ھے:
 (١بالغ ھو
 (٢عاقل ھو
ٓ (٣ازادھو
 (۴حج پر جانے کی وجہ سے کسی ايسے حرام کام کو کہ جس کا ترک کرنا حج سے زياده اھم
ھو انجام دينے پر يا کسی ايسے واجب عمل کو جو حج سے زياده اھم ھو ترک کرنے پر مجبور نہ ھو۔
 (۵استطاعت رکھتا ھو۔
مستطيع ھونے کے لئے چند چيزيں معتبر ھيں :
 (١اس کے پاس زا ِد راه اور سواری يا اتنا مال ھو کہ اسے مھيا کر سکے۔
٢٠٩
 (٢ايسی صحت اور اتنی طاقت رکھتا ھو کہ مکہ جا کر حج کو بجا ال سکے۔
 (٣راستے ميں کوئی رکاوٹ نہ ھو اور اگر راستہ بند ھو يا انسان کو خوف ھو کہ راستے ميں
يا اعمال حج کی ادائيگی کے دوران اس کی جان يا ٓابرو چلی جائے گی يا اس کے مال کو لوٹ ليا جائے گا
تو اس پر حج واجب نھيں ليکن اگرکسی دوسرے راستے سے جانا ممکن ھو اگرچہ وه راستہ دور ھو
ضروری ھے کہ اس راستے سے جائے۔
اعمال حج کی ادائيگی کے برابر وقت ھو۔
 (۴اس کے پاس
ِ
 (۵جن افراد کے اخراجات دينا اس پر واجب ھے جيسے بيوی اور بچے اور جن افراد کے
اخراجات دينا لوگ ضروری سمجھتے ھيں جيسے وه نوکر يا مالزمہ جس کی اسے ضرورت ھو،ان سب
کے اخراجات اس کے پاس موجود ھوں۔
 (۶واپس لوٹنے کے بعد اپنے اور اھل وعيال کے لئے اپنی حيثيت کے مطابق کام دھنده،کھيتی
باڑی،ملکيت کی ٓامدنی يا کوئی اور ذريعہ معاش رکھتا ھو تاکہ زندگی گزارنے ميں مشقت کا سامنا نہ کرنا
پﮍے۔
مسئلہ  ٢٠۵۴جس شخص کے لئے ذاتی مکان اتنا ضروری ھو کہ اس کے نہ ھوتے ھوئے حرج
ومشقت ميں پﮍ جائے تو اس پر حج اسی وقت واجب ھو گا کہ جب گھر کی رقم بھی اس کے پاس موجود
ھو۔
مسئلہ  ٢٠۵۵جو عورت حج پر جا سکتی ھو اگرپلٹنے کے بعد اس کے پاس مال نہ ھو اور اس کا
شوھر بھی اس کا خرچ نہ دے اور وه زندگی گزارنے ميں حر ج ومشقت ميں پﮍجائے تو اس پر حج واجب
نھيں۔
مسئلہ  ٢٠۵۶اگر کسی کے پاس زا ِد راه اور سواری کا جانور نہ ھو اور دوسرا اسے حج پر جانے
سفر حج کے دوران تمھارا اور تمھارے اھل و عيال کا خرچہ ميں دوں گا“،تو
کی پيشکش کرے اور کھےِ ”:
يہ اطمينان رکھنے کی صورت ميں کہ وه اس کا خرچہ دے گا،اس پر حج واجب ھو جائے گا۔
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مسئلہ  ٢٠۵٧اگر حج پر ٓانے جانے اوراس دوران ميں اھل واعيا ل کا خرچہ کسی کو اس شرط
پربخشا جائے کہ حج ادا کرو تو واجب ھے کہ قبول کرے اور حج بھی اس پر واجب ھو جا ئے گا چاھے
واپسی پر اپنی زندگی گزارنے کے لئے مال نہ رکھتا ھويا مقروض ھو مگر يہ کہ قرض ادا کرنے کا وقت
پھنچ گيا ھو،قرض خواه مطالبہ بھی کر رھا ھو اور مقروض حج نہ کرنے کی صورت ميں )ھی( قرض کی
ادائيگی پر قدرت رکھتا ھو يا قرض مدت دار ھو ليکن مقرو ض جانتا ھو کہ حج کرنے کی -صورت ميں وه
وقت پر قرض ادا نھيں کر سکے گا۔
مسئلہ  ٢٠۵٨اگر کسی کے حج پر ٓانے جانے اور اس مدت ميں اس کے اھل وعيا ل کے اخراجات
کسی کو يہ کہہ کر دئے جائيں کہ حج پر جاؤ ليکن يہ مال اس کی ملکيت ميں نہ ديا جائے تو اطمينان
رکھنے کی صورت ميں کہ اس سے مال واپس نھيں ليا جائے گا،اس پر حج واجب ھو جائے گا۔
مسئلہ  ٢٠۵٩اگر مال کی اتنی مقدار جو حج کے لئے کافی ھو کسی کو اس شرط پر دی جائے کہ
سفر حج کے دوران مال دينے والے کی خدمت کرے تو اس پر حج واجب نھيں ھوتا۔
ِ
مسئلہ  ٢٠۶٠اگر کسی کو مال کی کچه مقدار دی جائے اور حج اس پر واجب ھو جائے چناچہ اگر
وه حج کر لے تو چاھے بعد ميں اسے اتنا مال مل جائے کہ اپنے وطن سے حج پر جا سکے،دوباره حج اس
پر واجب نھيں ھو گا۔
مسئلہ  ٢٠۶١اگر تجارت کے لئے مثالّجّده تک جا ئے ا ور اتنامال اس کے ھاته لگے کہ وھاں
سے مکہ جانے کے لئے شرائط استطاعت موجود ھوں تو ضروری ھے کہ حج کرے اور حج کر لينے کی
صورت ميں چاھے بعد ميں اتنا مال مل جائے کہ اپنے وطن سے مکہ جا سکتا ھو،دوباره حج واجب نھيں
ھے۔
ت خود کسی دوسرے کی جانب سے حج کرنے پر اجير بنا ھو اگر وه
مسئلہ  ٢٠۶٢جو شخص بذا ِ
خود نہ جاسکے اور کسی دوسرے کو اپنی جانب سے بھيجنا چاھے تو ضروری ھے کہ جس نے اسے
اجير بنايا تھا اس سے اجازت لے۔
مسئلہ  ٢٠۶٣اگر کوئی شخص مستطيع ھونے کے باوجود حج نہ کرے اور فقير ھو جائے تو
ضروری ھے کہ زحمت برداشت کر کے ھی سھی بعد ميں حج کرے۔
٢١٠
اور اگر کسی طرح حج پر نہ جا سکتا ھو اور کوئی اسے حج کے لئے اجير بنا ئے تو ضروری
ھے کہ مکہ جا کر جس شخص کے لئے اجير بنا ھے اس کے حج کو بجا الئے اور اگرممکن ھو تو اگلے
سال تک مکہ ميں ٹھھرے اور اپنے لئے حج کرے اور اگر ممکن ھو کہ اجير بن کر اجرت نقد لے اور جس
نے اسے اجير بنايا ھے وه راضی ھوجائے کہ اس کا حج ٓائنده سال انجام ديا جائے تو ضروری ھے کہ
پھلے سال اپنے لئے اور ٓائنده سال جس کے لئے اجير بنا تھا اس کا حج کرے۔
مسئلہ  ٢٠۶۴اگر استطاعت کے پھلے سال ميں مکہ جائے اور شريعت کے اعتبار سے مقرره وقت
ميں عرفات اور مشعرالحرام ميں نہ پھنچ سکے تو اس صور ت ميں کہ اس کے لئے پھلے جا کر پھنچنا
ممکن نہ تھا اگر ٓائنده سالوں ميں مستطيع نہ ھو تو اس پر حج واجب نھيں۔ ليکن اگر اس کے لئے جلدی نکل
کر ان مقامات تک پھنچنا ممکن تھا يا وه پچھلے سالوں ميں مستطيع ھونے کے باوجود حج پر نھيں گيا تھا
تو ضروری ھے کہ چاھے زحمت برداشت کر کے ھی سھی حج کرے۔
مسئلہ  ٢٠۶۵جو شخص استطاعت کے پھلے سال ميں حج نہ کرے اور بعد ميں ب-ڑھاپے،بيماری
يا ناتوانی کی وجہ سے حج نہ کر سکے يا اس کے لئے کوئی حرج ھو اور نا اميد ھو جائے کہ بعد ميں وه
بغير حرج کے خود حج کر سکے گا تو ضروری ھے کہ فوراًکسی دوسرے کو اپنی طرف سے بھيجے
بلکہ اس پھلے سال ھی جس ميں حج پر جانے کی مقدار ميں مال مال ھو،اگر بﮍھاپے،بيماری يا ناتوانی کی
احتياط
وجہ سے حج نہ کر سکتا ھو يا اس کے لئے کوئی حرج ھو اور بعد ميں حج کرنے سے نااميد ھو تو
ِ
واجب يہ ھے کہ کسی کو اپنی جانب سے حج ادا کرنے کے لئے بھيجے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ اگر
وه خود مرد ھو تو کسی ايسے شخص کو نائب بنا ئے جو پھلی بار حج پر جا رھا ھو۔
مسئلہ  ٢٠۶۶جو شخص کسی دوسرے کی طرف سے حج کے لئے اجير بنا ھو ضروری ھے کہ
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طواف النساء بھی اس کی طرف سے بجا الئے اور اگر انجام نہ دے تو عور ت خود اس اجير پر حرام ھو
جائے گی۔
مسئلہ  ٢٠۶٧اگر طواف النساء کو جھالت کی وجہ سے انجام نہ دے يا صحيح طور پر بجا نہ اليا ھو
احتياط واجب يہ ھے کہ خود بجا الئے اور اگر انجام دينے پر قدرت نہ رکھتا ھو يا حرج
يا بھول جائے تو
ِ
ھو تو کسی کو نائب بنا سکتا ھے ليکن جان بوجه کر انجام نہ دينے کی صورت ميں ضروری ھے کہ خود
پلٹے اور بجاالئے مگر يہ کہ اس کے لئے ممکن نہ ھو يا حرج ھو تو کسی کو نائب بنا سکتا ھے۔
مناسک حج ميں مذکور ھيں“۔
مسائل حج کی تفصيالت
”اور
ِ
ِ
امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کے احکام
مکلف پر اھم ترين واجبات ميں سے ايک امر بالمعروف اور نھی عن المنکر ھے۔
ارشا ِد رب العزت ھے:
ترجمہ :اور مومن مرد اور عورتيں ،ان ميں سے بعض افراد دوسرے بعض کے دوست ھيں ،يہ
امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کرتے ھيں۔
امر بالمعروف اور نھی عن المنکرانبياء خدا عليھم السالم کا راستہ ھے۔ اسی الھی ذمہ داری کے
ذريعے باقی دينی فرائض اور قوانين مرحلہ عمل تک پھنچتے ھيں۔ اسی سے رزق و روزی حالل ھوتے
ھيں ،لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ھوتی ھے اور حق اپنے اصل حقدار تک پھنچتا
ھے۔اسی سے زمين منکرات اور برائيوں کی آلودگی سے طھارت پاکر اچھائيوں اور نيکيوں سے آباد ھوتی
ھے۔
امام صادق عليہ السالم کی يھی حديث کافی ھے جس ميں آپ عليہ السالم فرماتے ھيں کہ:رسول
اکرم)ص( نے فرمايا”:تمھاری کيا کيفيت ھوگی جب تمھاری عورتيں فاسد اور تمھارے جوان فاسق ھو
جائيں گے جب کہ تم امر بالمعروف يا نھی عن المنکر نہ کر رھے ھوگے؟“
کھاگيا”:کيا ايسا ھوجائے گا ،يا رسول ﷲ)ص( !!؟“
فرمايا”:ھاں ،بلکہ اس سے بھی بدتر ھوگا۔تمھارا کيا حال ھوگا جب تم امر بالمنکر اور نھی عن
المعروف کروگے؟“
کھا”:اے ﷲ کے رسول)ص(! کيا ايسا ھوجائے گا!؟“
٢١١
فرمايا”:ھاں ،بلکہ اس سے بھی بدتر ،کيا حال ھوگا تمھارا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو
معروف سمجھو گے!؟“
مسئلہ  ٢٠۶٨امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کرنا ان شرائط کی موجودگی ميں جن کا تذکره کيا
جائے گا ،واجب کفائی ھے ،يعنی اگر مومنين کی اتنی تعداد اپنی اس شرعی ذمہ داری کو پورا کردے کہ
کافی ھوجائے تو دوسروں کی ذمہ داری بھی ختم ھوجائے گی ،ورنہ سب گنھگار ھوں گے۔
مسئلہ  ٢٠۶٩امر بالمعروف اور نھی عن المنکر چند شرائط کی موجودگی ميں واجب ھوتے
ھيں:
 (١امر و نھی کرنے واال  ،معروف اور منکر کا علم رکھتا ھو ،لہٰ ذا جو شخص خود جاھل ھو
کہ معروف کيا ھے اور منکر کيا ،ايسے شخص کے لئے ضروری ھے کہ وه يہ کام اپنے ذمہ نہ لے ،بلکہ
جاھل شخص کا امربالمعروف اور نھی عن المنکر کرنا خود ايک منکر ھے جس سے نھی کرنا ضروری
ھے۔
 (٢اس بات کا احتمال ھو کہ بات کا اثر ھوگا۔ ل ٰہذا اگر جانتا ھو کہ معروف کو ترک کرنے واال
يا منکر کو انجام دينے واال بات کا اثر نہ لے گا تو امر و نھی واجب نھيں ھيں۔
 (٣معروف کو ترک کرنے واال يا منکر کو انجام دينے واال اپنے عمل کو چھوڑ نہ چکا ھو،
ل ٰہذا اگر وه اپنا عمل چھوڑ چکا ھو يا احتمال ھو کہ اپنا عمل چھوڑ چکا ھے تو امرو نھی واجب نھيں ھيں۔
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 (۴وه شخص معروف کو ترک کرنے يا منکر کو انجام دينے ميں معذور نہ ھو۔ معذور ،مثالً يہ
کہ اس کا مجتھد اس عمل کو حرام يا واجب نہ سمجھتا ھو ،چاھے امر و نھی کرنے والے کے اجتھاد يا تقليد
کے اعتبار سے وه کام حرام يا واجب ھو۔
 (۵يہ کہ اگر اس بات کا علم نہ ھو کہ بات کا اثر ھوگا تو ضروری ھے کہ اس کے امر ونھی
کے نتيجے ميں کسی مسلمان کی جان ،مال يا آبرو کو ضرر نہ پھنچ رھا ھو۔جب کہ اگر جانتا ھو کہ اثر
ھوگا تو ضروری ھے کہ اھم اور مھم کا خيال کرے ،ل ٰہذا اگر امر بالمعروف يا نھی عن المنکر خود اس
معروف يا منکر کی اھميت کے اعتبار سے نقصان کے مقابلے ميں شرعا ً زياده اھم ھو تو امر و نھی کی
ذمہ داری ختم نہ ھوگی۔
مسئلہ  ٢٠٧٠جب بھی يقين يا اطمينان کی بنا پر کسی مکلف کے لئے ثابت ھوجائے کہ امر
بالمعروف اور نھی عن المنکر کی شرائط موجودھيں تو امر و نھی واجب ھوجاتے ھيں ،جب کہ اگر کسی
ايک شرط کے بارے ميں بھی شک ھو تو واجب نھيں ھيں۔
ٰ
دعوی کرے کہ
مسئلہ  ٢٠٧١اگر معروف کوترک کرنے واال يا منکر کو انجام دينے واال يہ
اپنے کام ميں شرعی عذر رکھتا ھے توپھر امر ونھی واجب نھيں ھيں۔
مسئلہ  ٢٠٧٢ھر مسلمان پر واجب ھے کہ دين ميں بدعت کو رواج دينے والوں اور ان لوگوں سے
جو دين ميں فساد اور عقائد حقّہ کے تزلزل کا باعث بنتے ھيں ،برائت و بيزاری کا اظھار کرے اور
دوسروں کو ان کے فتنہ و فساد سے بچائے۔
ترک معروف يا انجام منکر کی اطالع حاصل کرنے کے لئے لوگوں کے گھروں ميں
مسئلہ ٢٠٧٣
ِ
گھسنا اور ان کے بارے ميں تجسس کرنا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٠٧۴امر بالمعروف و نھی عن المنکر اس صورت ميں واجب نھيں ھيں کہ جب امر و نھی
کی وجہ سے امر و نھی کرنے واال ايسی مشقت اور حرج ميں پﮍ جائے جسے عام طور پر عرف ميں
برداشت نھيں کيا جاتا ،سوائے اس مقام کے جھاں شريعت کی نگاه ميں کام کی اھميت اتنی زياده ھو کہ
حرج کی وجہ سے بھی ذمہ داری ختم نہ ھورھی ھو ،مثالً دين يا مسلمانوں کی جان کی حفاظت۔
مسئلہ  ٢٠٧۵يعنی اے ايمان
النے والو! اپنے آپ اور اپنے اھل کو جھنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ايندھن انسان اور پتھر ھوں گے۔
خداندعالم کے اس فرمان کی روشنی ميں ھر مکلف پر واجب موکد ھے کہ اپنے اھل و عيال کو
امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کرے  ،جن چيزوں کا خود کو حکم ديتا ھے انھيں بھی حکم دے اور جن
چيزوں سے خود کو روکتا ھے انھيں بھی روکے۔
مسئلہ  ٢٠٧۶ھر مکلف پر واجب ھے کہ منکرات سے دل ميں کراہت رکھے ،چاھے ان کو رکوا نہ
سکتا ھو۔
٢١٢
امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کرنے کے لئے پھلے قلبی کراہت کا اظھار کرے ،چاھے وه
اس طريقے سے ھو کہ معروف کو ترک کرنے والے يا منکر کو انجام دينے والے سے تعلقات توڑ لے اور
زبان کے ذريعے وعظ و نصيحت ،معروف کے ثواب اور منکر کے عذاب کا تذکره کرتے ھوئے معروف
کی جانب راغب اور منکر سے دور کرے۔
اگر يہ دو طريقے اثر انداز نہ ھوں اور مار پيٹ کے بغير روکنا ممکن نہ ھو تو ضروری ھے کہ
اس طرح سے ھو کہ قصاص اور ديت کا سبب نہ بنے ،ل ٰہذا مثالً کوئی زخم آنے کی صورت ميں اگر جان
بوجه کر ھو تو زخمی شخص قصاص کر سکتا ھے اور غلطی سے ھو تو ديت لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٠٧٧امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کرنے والے کی ذمہ داری ھے کہ امرو نھی کرتے
وقت شارع مقدس کے اس مقصد کو ذھن ميں رکھے کہ گمراه کی راھنمائی ھو اور فاسد شخص کی اصالح
ھو۔ يہ مقصد اسی وقت حاصل ھو سکتا ھے جب وه کسی بھی گنھگار شخص کو اپنے بدن کے ايک فاسد
عضو کی مانند سمجھے اور جس طرح سے اپنے پاره تن کے معالجہ کے لئے تگ و دو کرتا ھے اسی
انداز سے ان لوگونکے عالج کے لئے کوشش کرے جو روحانی امراض و مفاسد ميں مبتال ھيں۔
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امربالمعروف و نھی عن المنکر کرنے والے کو اس بات سے غافل نھيں ھونا چاہئے کہ شايد اس گنھگار
کے نامہ اعمال ميں کوئی ايسی نيکی ھو جس کی وجہ سے خداوند متعال اسے بخش دے ،جب کہ خود اس
کے نامہ اعمال ميں کوئی ايسا گناه ھو کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال اس کا مواخذه کرے۔
مسئلہ  ٢٠٧٨مستحبات کے سلسلے ميں امر بالمعروف کرنا مستحب ھے۔
خاتمہ:
اگر چہ ھر گناه بﮍا ھے ،اس لئے کہ خداوند متعال کی عظمت و جالل اور کبريائی کی کوئی حد
نھيں۔ ل ٰہذا اس بات کے مدنظر کہ خدائے متعال کی معصيت ،در حقيقت علی و عظيم خدا کی معصيت ھے،
بﮍی چيز ھے۔ روايت ميں آيا ھے ”:يہ مت ديکھو کيا گناه کيا ھے ،بلکہ يہ ديکھو کہ نافرمانی کس کی کر
رھے ھو“۔ البتہ گناھوں کو آپس ميں پرکھنے کے اعتبار سے بعض گناه زياده بﮍے ھيں اور ان کا عذاب
زياده شديد ھے۔ بعض گناھوں پر صراحت کے ساته يا ضمنی طور پر عذاب اور آگ کی وعيد سنائی گئی
ھے۔ اھلبيت عصمت عليھم السالم کی روايات ميں انھيں گناه کبيره کھا گيا ھے ،جب کہ اس آيہ کريمہ کے
اعتبار سے کہ:
ترجمہ :اگر ان گناھان کبيره سے دوری اختيار کروگے جن سے تمھيں روکا گيا ھے ،تو ھم
تمھاری برائيوں اور خرابيوں سے پرده پوشی کريں گے۔
ان گناھوں سے بچنا دوسرے گناھوں کی بخشش کا سبب ھے۔
بعض فقھاء اعلی ﷲ مقامھم نے ان گناھوں کی تعداد  ٧٠تک جب کہ کچه اور بزرگان نے ان کی
تعداد اس سے بھی زياده بتا ئی ھے۔ ھم اُس فھرست ميں سے زياده پيش آنے والے گناھوں کا تذکره کر
رھے ھيں:
قابل قياس ھی
 (١خداوند متعال سے شرک اور کفر اختيار کرنا کہ جو کسی بھی گنا ِه کبيره سے ِ
نھيں۔
 (٢خداوندمتعال کی رحمت اور شفقت سے نا اميد اور مايوس ھونا۔
 (٣خداوند متعال کی سزائے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا۔
 (۴خدا کی جھوٹی قسم کھانا۔
 (۵ان چيزوں کا انکار کرنا جنھيں خداوند متعال نے نازل فرمايا ھے۔
 (۶اولياء الھی سے جنگ کرنا۔
 (٧قطع طريق اور زمين ميں فساد پھيالنے کے ذريعے خدا اور رسول صلی ﷲ عليہ و آلہ
وسلم سے جنگ کرنا۔
 (٨پروردگار کے نازل کرده احکام کے عالوه کسی چيز کا حکم لگانا۔
 (٩خدا ،رسول)ص( اور اوصياء عليھم السالم سے جھوٹ منسوب کرنا۔
 ( ١٠مساجد ميں ذکر خداوند متعال سے روکنا اور انھيں مخروبہ بنانے کی کوشش کرنا۔
٢١٣
 ( ١١واجب زکات نہ نکالنا۔
 ( ١٢واجب جھاد مينشرکت نہ کرنا۔
( ١٣مسلمانوں کا کفار کے ساته جنگ سے فرار کرنا۔
( ١۴اضالل يعنی خداوند متعال کے راستے سے گمراه کرنا۔
( ١۵گناھان صغيره پر مصر ھونا۔
 ( ١۶جان بوجه کر نماز يا کسی اور واجب الھی کو ترک کرنا۔
( ١٧ريا کاری کرنا۔
( ١٨لھو )لعب( ،مثالً غنا اور ستار بجانے ميں مشغول ھونا۔
 ( ١٩ظالم کو ولی بنانا۔
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( ٢٠ظالم کی مدد کرنا۔
 ( ٢١عھد و قسم کو توڑ دينا۔
( ٢٢تبذير ) مال کو فاسد کرنا اور اسے بے کار ميں خرچ کرنا(
( ٢٣اسراف۔
( ٢۴شراب نوشی۔
( ٢۵جادو۔
( ٢۶ظلم۔
( ٢٧غنا۔
( ٢٨عاق والدين ھونا)ماں باپ کو اذيت دينا اور ان سے بدسلوکی کرنا(
( ٢٩قطع رحم۔
( ٣٠لواط۔
( ٣١زنا۔
( ٣٢پاکدامن عورت پر زنا کی تھمت لگانا۔
ّ ٣٣
(داللی )عورت اور مرد کو زنا کے لئے يا دو مردونکو لواط کے لئے ايک دوسرے سے
ملوانا(
( ٣۴چوری۔
( ٣۵سود خوری۔
( ٣۶سحت ) حرام ( کھانا۔ جيسے شراب کی قيمت ،زانيہ کی اجرت يا وه رشوت جو حاکم حکم
لگانے کے لئے لے۔
( ٣٧ناپ تول ميں کمی کرنا۔
( ٣٨مسلمانوں سے غشّ )مالوٹ( کرنا۔
( ٣٩يتيم کا مال ظلم کرتے ھوئے کھانا۔
( ۴٠جھوٹی گواھی دينا۔
( ۴١گواھی چھپانا۔
( ۴٢مومنين کے درميان گناه و فواحش کو پھيالنا۔
( ۴٣فتنہ۔
( ۴۴سخن چينی )چغلخوری( کرناجو مومنين کے درميان افتراق کا سبب ھو۔
( ۴۵مومن سے نازيبا گفتگو کرنا ،اس کی توھين کرنااور اسے ذليل کرنا۔
( ۴۶مومن پر بہتان )تھمت( لگانا۔
( ۴٧غيبت کرنا۔ غيبت يہ ھے کہ مومن کی غير موجودگی ميں اس کے چھپے ھوئے عيب کو
ظاھر کرنا ،چاھے زبان کے ذريعے اسے ظاھر کرے يا اپنے عمل سے ،اگر چہ اس عيب کو ظاھر کرتے
وقت اس کی توھين اور ہتک حرمت کا اراده نہ ھو  ،جب کہ اگر توھين کی غرض سے کسی کا عيب ظاھر
کرے تو دو گناھوں کا ارتکاب ھوگا۔
٢١۴
احتياط واجب کی بنا پر جس کی غيبت کی
غيبت کرنے والے کی ذمہ داری ھے کہ توبہ کرے اور
ِ
ھے اس سے معافی مانگے ،سوائے اس کے کہ معافی مانگنا خود فساد کا سبب ھو۔
چند مقامات پر غيبت جائز ھے:
 (١فسق ميں تجاھر کرنے واال ،يعنی کھلم کھال فسق کرنے واال اور اس کی غيبت اسی گناه کی
حد تک کرنا جائز ھے۔
 (٢مظلوم ظالم کی اس ظلم ميں غيبت کرے جو اس پر ھوا ھے۔
 (٣مشوره کے موقع پر ،کہ نصيحت کی نيت سے مشوره دينے واال اس حد تک غيبت کر سکتا
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ھے کہ نصيحت ھوجائے۔
 (۴دين ميں بدعت گزاری کرنے والے اور اس شخص کی غيبت جو لوگوں کی گمراھی کا
باعث ھو۔
 (۵فاسق گواه کے فسق کو ظاھر کرنے کے لئے غيبت ،يعنی اگر گواھی دينے واال فاسق ھو تو
اس لئے کہ کھيں اس کی گواھی سے کسی کا حق ضائع نہ ھوجائے  ،جائز ھے کہ غيبت کر کے اس کے
فسق کو ظاھر کر د يا جائے۔
 (۶کسی شخص کی جان ،مال يا آبرو کو نقصان سے بچانے کے لئے اس کی غيبت کرنا۔
 (٧گناه گار کو گناه سے بچانے کے لئے اس کی غيبت جب کہ اس کے بغير اسے گناه سے
بچانا ممکن نہ ھو۔

توضيح المسائل

خريد و فروخت کے احکام
مسئلہ  ٢٠٧٩کاروباری شخص کے لئے سزاوار ھے کہ وه خريدو فروخت کے احکام سيکه لے
بلکہ جن مقامات پر تفصيلی يا اجمالی طور پر يقين يا اطمينان رکھتا ھو کہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی
واجب کو چھوڑ دے گا يا حرام کو انجام دے دے گا تو ان پيش ٓانے والے مسائل کا سيکھنا ضروری ھے۔
حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت ھے:
”جو شخص تجارت کرنا چاہتا ھو ضروری ھے کہ اپنے دين ميں دانا ھو تاکہ اسے معلوم
ھوجائے کہ اس کے لئے کيا حالل ھے اور کيا حرام ھے اور جو شخص دين کی سمجه بوجه نہ رکھتے
ھوئے تجارت کرے تو وه شبہہ ناک معامالت ميں پھنس جائے گا۔“
مسئلہ  ٢٠٨٠اگر انسان مسئلے سے العلمی کی بنا پر نہ جانتا ھو کہ جو سودا اس نے کيا وه صحيح
ھے يا باطل تو وه اس سودے پر اس کے اثرات کو مرتب نھيں کر سکتا اور نہ ھی سودے کی بابت لئے
گئے مال ميں تصرف کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٠٨١جس شخص کے پاس مال نہ ھو اوراس پر کچه اخراجات واجب ھو ں جيسے بيوی
بچے کا خرچ تو ضروری ھے کہ کمائے اور مستحب کامونکے لئے جيسے اھل وعيال کی زندگی ميں
وسعت دينے کے لئے اور فقراء کی دستگيری کے لئے کمانا مستحب ھے۔
خريدوفروخت کے مستحبات
خريدو فروخت ميں چند امور مستحب ھيں جن ميں سے چند يہ ھيں :
 (١چيزکی قيمت ميں خريداروں کے درميان فرق نہ رکھے مگر ايمان،فقر اور ان ھی جيسے
امور کی وجہ سے جو ترجيح دينے کا باعث ھيں۔
 (٢چيزکی قيمت ميں سختی نہ کرے سوائے اس مقام کے جھاں سختی نہ کرنے کی وجہ سے
اسے دھوکہ ھو جائے گا۔
 (٣جو چيز فروخت کر رھا ھو اسے کچه زياده د ے اور جو چيز خريد رھا ھو اسے کچه کم
لے۔
 (۴اس کے ساته سودا کرنے واال شخص اگر پشيمان ھو کر اس سے سودا توڑ نے کا تقاضا
کرے تو اس کے تقاضے کو قبول کرلے۔

Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

٢١۵
مکروه معامالت
مسئلہ  ٢٠٨٢اھم مکروه معامالت يہ ھيں :
 (١جائيداد جيسے زمين،مکان،باغ اور پانی فروخت کر ديناسوائے اس کے کہ اس رقم سے
کوئی اور جائيداد خريد لی جائے۔
 (٢قصائی کا کام کرنا ۔
 (٣کفن بيچنا ۔
 (۴پست لوگوں سے سودا کرنا ۔
 (۵اذان صبح اور سورج نکلنے کے درميان سودا کرنا يا سودے کے لئے چيز کو پيش کرنا۔
 (۶گندم،ج َو اور ان جيسی چيزوں کی خريدوفروخت کو اپنا پيشہ قرار دينا۔
 (٧جس چيز کو کوئی شخص خريد رھا ھو اسے خريدنے کے لئے سودے ميں دخل اندازی
کرنا۔
حرام اور باطل معامالت
مسئلہ  ٢٠٨٣بعض سودے باطل ھيں مگر حرام نھيں،بعض حرام ھيں مگر باطل نھيں جب کہ بعض
حرام ھيں اور باطل بھی۔ ان ميں سے اھم يہ ھيں:
 (١بعض عين نجس اشياء جيسے نشہ ٓاور مشروبات اور سو ٔر کی خريدو فروخت کہ يہ دونوں
باطل اورحرام ھيں۔اسی طرح نجس مردار اور غير شکاری کتے کی خريد وفروخت کہ يہ دونوں باطل اور
بنا بر احتياط حرام ھيں ۔
اس کے عالوه عين نجس چيزوں ميں اگر عقالء کے اعتبار سے کوئی حالل فائده اٹھايا جاسکتا ھو
جيسے پاخانہ کو کھاد بنا دينا يا مريض کو خون دينا تو ان کی خريدو فروخت صحيح اور حالل ھے ليکن
احتياط مستحب يہ ھے کہ ان کو ترک کيا جائے۔
 (٢غصبی مال کی خريد وفروخت جو کہ مالک کی اجازت کے بغير باطل ھے ليکن شرعی
ذمہ داری کے اعتبارسے حرام نھيں بلکہ غصبی مال ميں خارجی تصرفات حرام ھيں ۔
 (٣ايسی چيزوں کی خريدوفروخت کرنا جن کی لوگوں کی نگاه ميں کوئی قيمت نھيں اور جن
کی خريدوفروخت کو لوگوں کی نظروں ميں بے وقوفانہ عمل سمجھا جاتاھوجيسے لوگوں کی نظر ميں
قيمت نہ رکھنے والے جانوروں کی خريدوفروخت ،باطل ھے مگر حرام نھيں ۔
 (۴ايسی چيزوں کی خريدوفروخت کرنا جو معموالًحرام کاموں ميں استعمال ھوتی ھيں
مثالًجوئے کے ٓاالت،باطل اور حرام ھيں۔
 (۵ايسا سودا کرنا کہ جس ميں سود ھو باطل اور حرام ھے۔
 (۶ايسی چيز کا فروخت کرنا جس ميں مالوٹ کی گئی ھو جب کہ يہ مالوٹ ظاھر نہ ھو اور
بيچنے واال بھی خريدار کو نہ بتائے جيسے چربی ملے ھو ئے گھی کا فروخت کرنا يا مالوٹ والی چيز کو
قيمت قرار دينا۔ اس قسم کا سودا حرام ھے اور بعض صورتوں ميں کہ جن کا تذکره کيا جائے گا،باطل ھے۔
حضوراکرم)ص( نے اس طرح فرمايا ” :مسلمانوں کے ساته مالوٹ کا سودا کرنے واال مسلمانوں
سے نھيں “۔
حضرت)ص(سے روايت ھے ” :جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساته مالوٹ کرے خدا اس
کی روزی سے بر کت اٹھا ليتا ھے اس کے ذريعہ معاش کو اس پر فاسد کر ديتا ھے اور اسے اس کے حال
پر چھوڑ ديتا ھے“۔
مسئلہ  ٢٠٨۴ايسی نجس شده پاک چيز کو فروخت کرنے ميں کوئی حرج نھيں جسے پاک کرنا
ممکن ھو ليکن اگر خريدار اس چيز کو کھانے پينے جيسی چيز وں ميں استعمال کے لئے لے رھا ھويا
ايسے کام کے لئے لے رھا ھو جس کے صحيح ھونے کے لئے ظاھری طھارت کافی نھيں مثالً پانی کو
وضو يا غسل ميں استعمال کے لئے لے رھا ھو تو اس کے نجس ھونے کی اطالع دينا ضروری ھے اور
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احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم اس وقت ھے جب لباس نجس ھو گيا ھو اور خريدار واقعا ً پاک لباس کے
ِ
ساته نماز پﮍھنا چاہتا ھو اگرچہ العلمی ميں نماز پﮍھنے والے کے لئے بدن اور لباس کا ظاھری طور پر
پاک ھونا کافی ھے۔
٢١۶
مسئلہ  ٢٠٨۵نجس شده پاک چيز جسے پاک کرنا ممکن نہ ھو اگر عقالء کی نظر ميں اس سے
حالل استفادے کی کوئی صورت ھو تو اس کی خريد وفروخت ميں کوئی حرج نھيں ليکن اگر خريدار اسے
کھانے پينے جيسی چيزوں ميناستعمال کرنا چاہتا ھو يا نجاست اس کے ايسے عمل کے باطل ھونے کا
باعث بنے جس ميں طھارت شرط ھے۔ جيسے کوئی نجس مٹی کا تيل جالنے ميں استعمال کرنا چاہتا
ھوليکن يھی تيل کھانے يا اس کے بدن کے نجس ھونے کا باعث بن جائے جس کی وجہ سے اس کا وضو يا
غسل ھی باطل ھوجائے تو خريدار کو اس کی نجاست کی اطالع دينا واجب ھے اور اگر بدن کی نجاست
وضو ياغسل کے باطل ھونے کا سبب نہ بنے ليکن خريدار واقعی پاک لباس کے ساته نماز پﮍھنا چاہتا ھو
احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
تب بھی
ِ
مسئلہ  ٢٠٨۶کھائی جانے والی نجس دواوں کی خريد وفروخت باطل ھے جن سے عقالء کے
نزديک کھانے کے عالوه کوئی حالل فائده نہ اٹھايا جا سکتا ھو،ھاں اگر کوئی فائده ھو تو صحيح ھے ليکن
خريدار کو اس کی نجاست کی اطالع دينا ضروری ھے۔
اور اگروه دوا کھائی جانے والی نہ ھو تو اس کی خريدوفروخت جائز ھے۔ ليکن گذشتہ مسئلے
ميں بيان شده تفصيالت کے مطابق خريدا ر کو نجاست کی اطالع دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٠٨٧جوتيل اورگھی غيراسالمی ممالک سے در ٓامدکيا جاتا ھے اگران کے نجس ھونے
کاعلم نہ ھوان کی خريدو فروخت ميں کوئی حرج نھيں۔ يھی حکم اس صورت ميں ھے کہ جب ان کے نجس
ھونے کا علم ھو ليکن عقالئی حالل فائده بھی رکھتے ھو ں ليکن اس صورت ميں ضروری ھے کہ مسئلہ
نمبر” “ ٢٠٨۵ميں بيان شده تفصيالت کے مطابق خريدار کو نجاست کی اطالع دے دی جائے۔
اور وه گھی جو جانور سے اس کی جان نکلنے کے بعد حاصل کيا جاتا ھے چاھے اس جانور کو
شريعت کے طريقے کے مطابق ذبح کئے جانے کا احتمال ھو ليکن اگر اسے کسی کافر سے ليا جائے جب
کہ يہ معلوم نہ ھو سکے کہ اس نے کسی مسلمان يا مسلمانوں کے بازار سے اسے حاصل کيا ھے يا اگر
اسے غير اسالمی ممالک سے اليا گيا ھو،اس کا کھانا حرام اور خريدوفروخت باطل ھے اور اس پر نجس
چيز کے احکام جاری ھوں گے۔
مسئلہ  ٢٠٨٨اگر لومﮍی يا اس جيسے جانور کوشريعت کے مقرره طريقے کے عالوه کسی اور
طريقے سے مارا گيا ھو يا وه خود مر گيا ھو تو اس کی کھال کی خريدوفروخت باطل ھے اور بنا بر احتياط
حرام ھے۔
ٓ
مسئلہ  ٢٠٨٩جو چمﮍا غير اسالمی ممالک سے در امد کيا جاتا ھے يا کسی کافر کے ھاته سے ليا
جاتاھے جب کہ يہ ثابت نہ ھو کہ اس نے اسے کسی مسلمان يا مسلمانوں کے بازار سے ليا ھے،چاھے اس
بات کا احتمال ھو کہ يہ چمﮍا شريعت کے مقرره طريقے سے ذبح شده جانور کاھے،اس کی خريدوفروخت
باطل ھے اور اس ميں نماز جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٠٩٠چمﮍا يا جانور کے جان دينے کے بعد اس سے حاصل کيا جانے واال گھی اگر
مسلمان کے ھاته سے ليا جائے ليکن انسان جانتا ھو کہ اس مسلمان نے اسے کسی کافر کے ھاته سے يہ
تحقيق کئے بغير ليا ھے کہ يہ شريعت کے مقرره طريقے سے ذبح کئے گئے جانور کے ھيں يا نھيں تو ان
کی خريدوفرخت باطل ھے اور اس چمﮍے کے ساته نماز پﮍھنا اور اس گھی کو کھانا جائز نھيں ۔
مسئلہ  ٢٠٩١نشہ ٓاور مشروبات کی خريدوفروخت حرام اور باطل ھے۔
مسئلہ  ٢٠٩٢غصبی مال کا مالک کی اجازت کے بغير فروخت کرنا باطل ھے اور فروخت کرنے
والے کے لئے ضروری ھے کہ خريدار سے لی ھو ئی رقم اسے واپس لوٹا دے۔
مسئلہ  ٢٠٩٣اگر خريدار سودا کرنے کا اراده رکھتا ھو ليکن جو چيز خريد رھا ھے اس کی قيمت
نہ دينے کا اراده رکھتا ھو تو يہ سودا صحيح ھے اور واجب ھے کہ فروخت کرنے والے کو اس کی قيمت
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ادا کرے۔
مسئلہ  ٢٠٩۴اگر خريدار کوئی چيز ذمے پر خريدے اور اس کی قيمت حرام مال سے ادا کرے تويہ
سودا صحيح ھے مگر جب تک وه اس کی قيمت حالل مال سے ادا نہ کردے وه برئ الذمہ نھيں ھوگا۔
احتياط واجب کی بنا پر
ت لھوجيسے گٹار اور ساز کی خريدوفروخت حرام ھے اور
ِ
مسئلہ ٓ ٢٠٩۵اال ِ
يھی حکم چھوٹے سازوں کا بھی ھے جسے بچے کھلونے کے طور پر استعمال کرتے ھيں۔ البتہ مشترکہ
ٓاالت جيسے ريڈيو اور ٹيپ ريکارڈر کی خريدوفروخت اگر حرام ميں استعمال کے لئے نہ ھو تو کوئی
حرج نھيں۔
٢١٧
مسئلہ  ٢٠٩۶ايسی چيزجس سے حالل فائده اٹھايا جا سکتا ھے اگر کسی حرام ميں استعمال
کرنے والے کو اس نيت سے بيچی جائے کہ وه اسے حرام ميں استعمال کرے مثالًانگور اس ارادے سے
بيچے کہ ا س سے شراب تيا ر کی جائے تو اس کا سودا حرام اور باطل ھے ليکن اگر نيت يہ نہ ھو بلکہ
صرف يہ جانتا ھو کہ خريدار اس انگور سے شراب تيار کرے گا تو اسے بيچنے ميں کوئی حرج نھيں۔
احتياط واجب کی بنا پر اس کی پينٹنگز بنانا حرام ھے،البتہ
مسئلہ  ٢٠٩٧جاندار کا مجسمہ بنانا،اور
ِ
اس کی خريدو فروخت کرنا اور اسے اپنے پاس رکھنا جائز ھے اگرچہ احوط يہ ھے کہ انھيں بھی ترک کيا
جائے۔
مسئلہ  ٢٠٩٨جوئے،چوری يا باطل سودے سے حاصل ھونے والی چيز سے سودا کرنا کسی اور
کے مال سے سودا کرنے کا حکم رکھتا ھے جس کے صحيح اور نافذ ھونے کے لئے اس کے مالک يا ولی
کی اجازت ضروری ھے)،کہ جس کے بغير(اس مال ميں تصرف حرام ھے اور جس کسی کے ھاته ميں
بھی ھو ضروری ھے کہ مالک يا اس کے ولی کو لوٹا دے۔
مسئلہ  ٢٠٩٩اگر چربی مال ھوا گھی فروخت کرے ،چنانچہ اگر سودے ميں اسے معين کر ديا
گيا ھو مثالًکھے کہ يہ ايک من گھی فروخت کرتا ھوں تو دوصورتيں ھيں :
 (١اس ملی ھوئی چربی کی مقدار اتنی ھو کہ عرفاًيہ کھا جائے کہ ايک من گھی ھے ليکن اس
ميں مالوٹ ھوئی ھے تو يہ سودا صحيح ھے،ھاں خريدار کو سودا فسخ کرنے کا حق ھے۔
 (٢ملی ھوئی چربی کی مقدار اتنی ھوکہ عرفًا اسے گھی نہ کھا جاسکے بلکہ يہ کھا جائے کہ
يہ گھی اور چربی ھے تو اس صورت ميں چربی کی مقدار کا سودا باطل ھے اور چربی کے مقابلے ميں
لی گئی رقم خريدارکی ھے جب کہ چربی خود بيچنے والے کا مال ھے اور خريدار خالص گھی کی بہ
نسبت سودے کو بھی فسخ کر سکتا ھے۔
اور اگر بيچا جانے واال گھی معين نہ ھو بلکہ ايک من گھی ذمے پر فروخت کرے اور بعد ميں
چربی مال ھو اگھی دے دے تو خريدار اس گھی کو واپس کر کے خال--ص گھی کا مطالبہ کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١٠٠اگر وزن يا پيمانے سے فروخت کی جانے والی چيزکی کچه مقدار اسی چيز سے
زياده کے عوض فروخت کرے مثالً ايک من گندم کو ڈيﮍه من گندم کے عوض فروخت کرے تو يہ سودھے
اور حرام اور يہ سودا بھی باطل ھے يھی حکم اس وقت بھی ھے جب دونوں ميں سے ايک سالم اور
اعلی اور دوسری گھٹيا ھو يا دونوں کی قيمتيں مختلف ھو ں ليکن اگر خريد
دوسری نقص والی ھو يا ايک
ٰ
وفروخت کے وقت ايک کی مقدار دوسری سے زياده ھو تب بھی سود اور حرام اور سودا باطل ھے ،ل ٰہذا
اگر ثابت تانبا دے کر اس سے زياده ٹوٹا ھوا تانبا لے يا ثابت قسم کا پيتل دے کر اس سے زياده مقدار ميں
ٹوٹا ھوا پيتل لے يا گھﮍا ھو سونا دے کر اس سے زياده مقدار ميں بغير گھﮍا ھو سونا لے تو يہ سود اور
حرام ھوں گے اور سودا بھی باطل ھوگا۔
ً
مسئلہ  ٢١٠١اگر اضافی لی گئی چيز فروخت کی جانے والی چيز کے عالوه سے ھو مثالايک
من گندم کو ايک من گندم اور ايک روپے کے عوض فروخت کرے تب بھی يہ سوداور حرام ھے اور سودا
باطل ھے بلکہ اگر کوئی چيز زياده نہ لے ليکن شرط رکھے کہ خريدار اس کے لئے کوئی کام انجام دے
پھر بھی يہ سود اور حرام ھے اور سودا باطل ھے۔
مسئلہ  ٢١٠٢جو چيزيں وزن يا پيمانے سے فروخت کی جاتی ھيں اگر سودا کرنے واال چاھے
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کہ سودے ميں سود نہ ٓائے تو اس بات کا خيال رکھنا ضروری ھے کہ سودے کی دونوں اطراف ميں سے
کسی ايک ميں کوئی اضافہ جو پچھلے مسئلے ميں بيان شده تفصيل کے مطابق اضافے کے حکم ميں ھے
وجود ميں نہ ٓائے مثالً)يہ کر ليں کہ( ايک من گندم اور ايک رومال کو ڈيﮍه من گندم نقد کے عوض فروخت
کرے تاکہ ٓادھا من گندم اس ايک رومال کا عوض ھوجائے ۔ يھی حکم ھے اگر دونوں اطراف ميں کوئی
چيز بﮍھادی جائے مثالًايک من گندم اور ايک رومال کو ڈيﮍه من گندم اور ايک رومال کے عوض گزرے
ھوئے مسئلے کا خيال رکھتے ھوئے فروخت کردے۔
مسئلہ  ٢١٠٣اگر کسی ايسی چيز کو جسے کپﮍے کی طرح ميٹراور گز کے حساب سے فروخت کيا
جاتا ھے يا ايسی چيز کو جيسے اخروٹ اور انڈے کی طرح تعداد کے حساب سے فروخت کيا جاتا
ھے،فروخت کرے اور اس سے زياده لے تو اگر سودا دو معين چيزوں کے درميا ن ميں ھو تو کوئی حرج
نھيں يا اسی طرح اگر ذمے پر فروخت کرے اور ان کے درميان فرق ھو جيسے دس عدد بﮍے انڈوں کو
گياره عدد درميانی اندازے کے انڈوں کے عوض ذمے پر فروخت کرے،ليکن اگر ان کے درميان کسی قسم
محل اشکال ھے اور اسی طرح کاغذی نوٹوں کا زياده کے عوض
کا فرق نہ ھو تو سودے کا صحيح ھونا
ِ
٢١٨
فروخت کرنا جو اگر چہ گنے جاتے ھيں،اگر دونوں ايک ھی جنس سے ھوں خواه دونوں معين ھوں يا ايک
محل اشکال ھے۔
معين اور دوسرا ذمے پر ھو
ِ
مسئلہ  ٢١٠۴جس چيز کو کچه شھروں ميں وزن يا پيمانے سے اور کچه شھروں ميں تعداد کے
حساب سے فروخت کيا جاتا ھو،تو ان ميں سے کسی طريقے کے غالبی نہ ھونے کی صورت ميں ھر شھر
ميں وھيں کے رواج کے مطابق حکم جاری ھوگا۔ اسی طرح اگر زياده تر شھروں ميں اسے وزن يا پيمانے
کے حساب سے فروخت کيا جاتا ھو اور کچه شھروں ميں تعداد کے اعتبار سے پھر بھی يھی حکم ھے
اگرچہ احتياط اس ميں ھے کہ اس چيز کو اسی چيز کی زياده مقدار کے عوض نہ بيچا جائے۔
مسئلہ  ٢١٠۵بيچی جانے والی چيز اور اس کا عوض ايک ھی جنس سے نہ ھو ں تو زياده لينے
ميں کوئی حرج نھيں،ل ٰہذا اگر ايک من چاول کو دو من گندم کے عوض فروخت کرے تو سودا صحيح ھوگا۔
مسئلہ  ٢١٠۶اگر بيچی جانے والی چيز اور اس کے عوض کو ايک ھی چيز سے حاصل کيا گيا
ھو تو ضروری ھے کہ زياده نہ ليا جائے،ل ٰہذا اگر ايک من گائے کے گھی کو ڈيره من گائے کے پنير سے
فروخت کيا جائے تو يہ سود اور حرام ھے اور سودا باطل ھے۔يھی حکم اس وقت بھی ھے جب پکے
ھوئے پھل کو اسی جنس کے کچے پھل کے عوض فروخت کيا جائے۔
ً
مسئلہ  ٢١٠٧سودی معامالت ميں ج َواور گندم ايک ھی چيز سمجھے جائيں گے،ل ٰہذا مثالاگر
ايک من گندم کو ايک من اور پانچ چھٹا نک ج َو کے عوض فروخت کرے تو يہ سود اور حرام ھے اور
سودا باطل ھے نيز اگر مثال کے طور پر دس من ج َو خريدے تاکہ فصل کی صفائی کی ابتدا ميں دس من
گندم عوض کے طور پر دے تو چونکہ ج َو کو نقد ليا ھے اور گندم کچه عرصے بعد دے گا تو يہ ايسا ھے
جيسے زياده مقدار لی ھو ،ل ٰہذا حرام اور سودا باطل ھے۔
مسئلہ  ٢١٠٨مسلمان کافر حربی سے سود لے سکتا ھے اور اس کافر سے جو اسالم کی پناه
ميں ھو سودی سودا کرنا جائز نھيں،ھاں سودا ھوجانے کے بعد اگر سود لينا اس کی شريعت ميں جائز ھو تو
لے سکتا ھے اور باپ بيٹا اور دائمی مياں بيوی ايک دوسرے سے سود لے سکتے ھيں۔
بيچ نے والے اور خريدار کے شرائط
مسئلہ  ٢١٠٩بيچنے والے اور خريدار کے کچه شرائط ھيں:
 (١بالغ ھو ں۔
 (٢عاقل ھوں۔
 (٣سفيہ)نادان( نہ ھوں۔يعنی اپنے مال کو بےکار کاموں ميں صرف نہ کريں۔
 (۴خريد وفروخت کا اراده رکھتے ھوں۔ پس اگر مثالًمذاق ميں کھے کہ ميں نے اپنا مال بيچ ديا
تو سودا وجود ميں ھی نھيں آئے گا۔در حقيقت خريدنے اور بيچنے کا اراده سودے کی حقيقت ميں شامل
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شرط صحت نھيں ھے۔
ھيں،سودے کے لئے
ِ
 (۵کسی نے انھيں ناحق مجبور نہ کيا ھو،البتہ اگر مجبور ھوں ليکن بعد ميں راضی ھو جائيں
تو سودا نافذھو گا۔
 (۶يہ کہ جس جنس اور عوض کو دے رھے ھوں ان کے مالک ھوں يا مالک پر واليت يا اس
کی جانب سے وکالت يا اجازت رکھتے ھوں۔
ان سب کے احکام ٓائنده مسائل ميں بيا ن کئے جائيں گے۔
مسئلہ  ٢١١٠اس نا بالغ بچے کے ساته سودا کرنا جو ٓازادانہ طور پر سودا کر رھاھو،اس کے
اپنے مال ميں باطل ھے ليکن اگر سودا ولی کے ساته ھو اور نابالغ مميز بچہ صرف سودے کا صيغہ
جاری کرے تو سودا صحيح ھو گااور اگر چيز يا رقم کسی اور کی ھو اور وه بچہ اس کے مالک کی طرف
سے بطور وکيل اس چيز کو فروخت کرے يا اس رقم سے کوئی چيز خريدے تو اگرچہ وه مميز بچہ
تصرف ميں ٓازاد ھو،سودا صحيح ھے اور اگر بچہ سودے ميں بيچی گئی چيز اور دی گئی رقم،ايک
دوسرے تک پہچانے کا وسيلہ ھو تو اگرچہ مميز نہ بھی ھو تو پھر بھی کوئی حرج نھيں،ليکن بيچنے والے
اور خريدارکو يقين يا اطمينان ھونا ضروری ھے کہ بچہ چيز يا رقم اس کے مالک تک پھنچا دے گا۔
مسئلہ  ٢١١١اگر نا بالغ بچے سے جب کہ اس کے ساته سودا کرنا صحيح نہ ھو،کوئی سودا کرے
اور کوئی چيز يا رقم اس بچے سے لے،تو اگر وه چيز يا رقم بچے کا اپنا مال ھو تو ضروری ھے کہ اس
کے ولی تک پھنچائے اور اگر کسی دسرے کا مال ھو تو ضروری ھے کہ يا اس کے مالک کو دے يا اس
٢١٩
کے مالک سے رضامندی طلب کرے اور اگر اس کے مالک کو نہ پھنچانتا ھو اور اس کو پہچاننے کا کوئی
ذريعہ بھی نہ ھو تو ضروری ھے کہ بچے سے لی گئی چيز کو اس کے مالک کی طرف سے ر ّد مظالم
تياط واجب کی بنا پر اس کام کے لئے حاکم شرع کی اجازت حاصل کرے۔
کی بابت ميں فقير کو دے اور اح ِ
مسئلہ  ٢١١٢اگر کوئی شخص کسی مميز بچے کے ساته،جب کہ اس کے ساته سودا کرنا
صحيح نہ ھو،سودا کرے اور وه چيز يا رقم جو بچے کو دی ھو ضائع ھو جائے تو وه شخص اس بچے
سے ،اس کے بالغ ھونے کے بعد اس چيز يا رقم کا مطالبہ کر سکتا ھے،ليکن اگر بچہ مميز نہ ھو تو پھروه
مطالبے کا حق نھيں رکھتا۔
مسئلہ  ٢١١٣اگر خريدار يا فروخت کرنے والے کو ناحق کسی سودے پر مجبور کيا جائے تو
سودے کے بعد راضی ھو جانے کی صورت ميں سودا صحيح ھے،ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ دوباره
سودا کيا جائے۔
مسئلہ  ٢١١۴اگر انسان کسی کے ما ل کو اس کی اجازت کے بغير فروخت کردے تو جب تک
اس مال کا مالک اس کے فروخت کرنے پر راضی نہ ھو اور اجازت نہ دے سودا بے اثر رھے گا۔
مسئلہ  ٢١١۵بچے کا باپ اور دادا نيز باپ کا وصی اور دادا کا وصی جسے انھوں نے بچے
کے امور پر نگراں قرار ديا ھو،بچے کے مال کو فروخت کر سکتے ھيں اور بنا بر احتيا ط واجب
ضروری ھے کہ سودا بچے کی مصلحت ميں ھو،اور ان ميں سے کسی کے نہ ھونے کی صورت ميں
عادل مجتھدبھی بچے کی مصلحت کی صورت ميں اس کا مال فروخت کر سکتا ھے،اسی طرح ديوانے اور
غائب کے مال کو بھی بوقت ضرورت بيچ سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١١۶اگر کوئی شخص کسی کا ما ل غصب کر کے فروخت کر دے اور فروخت ھو
جانے کے بعد مال کا مالک سودے کی اجازت دے دے تو سودا نافذ ھو گا اور غاصب کی جانب سے
خريدار کو دی گئی چيز اور سودے کے وقت سے اجازت دينے کے وقت تک،اس چيز کے سارے فائدے
خريدار کے ھو نگے اور خريدار کی جانب سے غاصب کو )قيمت کے طور پر( دی گئی چيز اور سودے
کے وقت سے )اجازت دينے کے وقت تک( اس چيز کے سارے فائدے اس )اصل( مالک کی ملکيت ھوں
گے جس کے مال کو غصب کيا گيا تھا۔
مسئلہ  ٢١١٧اگر کوئی شخص کسی کے مال کو غصب کر کے اس ارادے سے فروخت کر دے
ب مال سودے کی اجازت دے دے
کہ اس کے عوض حاصل ھونے والی رقم اس کا اپنا مال ھو تو اگر صاح ِ
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تو سودا نافذھو گا ليکن رقم مالک کا مال ھو گی نہ کہ غاصب کا مال۔
بيچی جانے والی چيز اور اس کے عوض کے شرائط
مسئلہ  ٢١١٨جس چيز کو فروخت کيا جا رھا ھو اور جس چيز کو اس کے عوض ليا جا رھا ھو
اس کی پانچ شرطيں ھيں ؛
 (١يہ کہ اس کی مقدار وزن يا پيمانہ يا گنتی ياان جيسی چيزوں کے ذريعے معلوم ھو۔
 (٢يہ کہ وه ان چيزوں کو ايک دوسرے کے حوالے کر سکيں،اور اگر فروخت کرنے واال
مثالًکوئی ايسا مال فروخت کرے کہ جسے وه خريدار کے حوالے نہ کر سکتا ھو ليکن خريدنے واال اس کو
حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ھو تو کافی ھے ،ل ٰہذا مثا ل کے طور ايسے بھاگے ھوئے گھوڑے کو
فروخت کرنا کہ دونوں ميں سے کوئی بھی اس کو حاصل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ھو،باطل ھے،ليکن اگر
اسی بھاگے ھوئے گھوڑے کو ايک اور ايسی چيز کے ساته مال کر بيچ دے جسے خريدار کے حوالے کر
سکتا ھو تو اگرچہ و ه گھوڑا ھاته نہ لگ سکے،سودا صحيح ھے اور احتيا ط يہ ھے کہ بھاگے ھوئے غالم
اور کنيز کے عالوه،ايسی کسی چيز کو بيچنے کے لئے طريقہ يہ اختيا ر کرے کہ کسی بھی قيمت رکھنے
والی چيز کو بيچے اورسودے ميں يہ شرط لگا دے کہ اگر وه بھاگی ھوئی چيز مل گئی توخريدار کی ھو
گی۔
 (٣جنس وعوض ميں موجود وه خصوصيات معين ھوں جن سے قيمت پر اثر پﮍتا ھے۔
 (۴يہ کہ ملکيت ِطلق ھو،ل ٰہذا وقف شده مال فروخت کرنا جائز نھيں مگر کچه مقامات پر کہ
جن کا تذکره بعد ميں ٓائے گا۔
 (۵خودچيز کو فروخت کرے نہ کہ اس کی منفعت کو،پس اگر ايک سال کے لئے گھر کی
منفعت کو فروخت کرے تو يہ صحيح نھيں۔ھاں ،اگر خريدار رقم کی بجائے اپنی ملکيت کی منفعت کو
٢٢٠
ً
دے،مثالکسی سے قالين خريدے اور قيمت کے طور پر ايک سال کے لئے اپنے گھر کی منفعت دے تو اس
ميں کوئی حرج نھيں۔
ان کے احکام ٓائنده مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔
مسئلہ  ٢١١٩جس چيز کا کسی شھر ميں،وزن ياپيمانے کے ذريعے سودا کيا جاتا ھو تو اس
شھر ميں بنا بر احتياط ضروری ھے کہ وه چيز وزن يا پيمانہ کے ذريعے ھی خريدی جائے،ليکن اسی چيز
کو جس شھر ميں مشاھدے سے خريدا جاتا ھو ،مشاھدے کے ذريعے خريد سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١٢٠جس چيز کی وزن کے ذريعے خريدوفروخت کی جاتی ھو،اس کا سودا پيمانے
کے ذريعے بھی کيا جا سکتا ھے،اس طرح کہ اگر مثال کے طور پر دس من گندم فروخت کرنا چاہتا ھو تو
ايک من گندم کی گنجائش رکھنے والے پيمانے کے ذريعے سے دس پيمانے دے۔
مسئلہ  ٢١٢١اگر بيان کی گئی شرائط ميں سے کوئی ايک شرط بھی نہ ھو تو سودا باطل
ھے،ليکن اگر دونوں مالک ايک دوسرے کے مال ميں تصرف کرنے پر راضی ھو ں اور تصرف بھی ايسا
نہ ھو جو ملکيت پر موقوف ھو تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٢١٢٢وقف شده چيز کا سودا باطل ھے ليکن اگر وه اس طرح خراب ھو جائے يا خراب
ھونے والی ھو کہ اس چيز سے وه فائده اٹھانا کہ جس کے لئے اسے وقف کيا گيا ھے،ممکن نہ رھے
مثالًمسجد کی چٹائی اس طرح بوسيده ھو جائے کہ اس پر نماز نہ پﮍھی جاسکے تو اسے فروخت کر دينے
ميں کوئی حرج نھيں اور اگر ممکن ھو تو ضروری ھے کہ اس کے عوض کو اسی مسجد ميں کسی ايسی
جگہ جو وقف کرنے والے کے مقصد سے نزديک تر ھو،استعمال کيا جائے۔بھر حال ضروری ھے کہ وقف
اور اسی طرح اس کے عوض کا تصرف متولی کرے اور اس کے نہ ھونے کی صورت ميں حاکم شرع کی
اجازت سے ھو۔
مسئلہ  ٢١٢٣جن افراد کے ليے کسی چيز کو وقف کيا گياھو،جب بھی ان کے درميان اس طرح
اختالف پيدا ھو جائے کہ وقف کے مال کو نہ بيچنے کی صورت ميں وقف ميں مالی يا کسی جانی نقصان
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کا انديشہ ھو تو اس مال کو فروخت کيا جا سکتا ھے اورضروری ھے کہ اس کے عوض ميں کوئی مال
خريدا جائے جس کے فوائد کو پھلے والے وقف کے مطابق وقف کرنے والے کے معين کرده مواردميں
استعمال کيا جائے اور يہ ممکن نہ ھونے کی صورت ميں اسے اس مصرف ميں جو وقف کرنے والے کے
مقصد کے قريب تر ھو،اليا جائے۔ يھی حکم اس وقت بھی لگے گا جب وقف کرنے والے نے وقف کے
وقت ھی شرط رکه دی ھو کہ اگر مصلحت،وقف کے مال کو بيچ دينے ميں ھے تو اسے بيچ ديا جائے۔
مسئلہ  ٢١٢۴ايسی ملکيت کا خريد وفروخت کرنا جو کسی دوسرے کو کرايہ پر دی جاچکی ھو
اشکال نھيں رکھتا ليکن کرايے کی مدت ختم ھونے تک اس کے فوائد کرايے دار کا ھی حق ھوں گے۔اور
اگر خريدار نہ جانتا ھو کہ اس ملکيت کو کرايے پر ديا جا چکاھے يا اس گمان سے کہ کرايے کی مدت کم
ت حال سے مطلع ھونے پراس سودے کو توڑ سکتاھے۔
ھے ملکيت کو خريد لے تو صور ِ
خريد وفروخت کا صيغہ
مسئلہ  ٢١٢۵خريد وفروخت کے لئے عربی ميں صيغہ پﮍھنا ضروری نھيں،ل ٰہذا اگر فروخت
کرنے واال مثال کے طور پر اردو ميں کھے”:ميں نے اس مال کو اس رقم کے عوض فروخت کيا“،اور
خريدار کھے”:ميں نے قبول کيا“،تو سودا صحيح ھو گا،ليکن خريدار اور فروخت کرنے والے کے لئے
ضروری ھے کہ قص ِد انشاء رکھتے ھوں يعنی ان دو جملوں کے کھنے سے ان کا مقصد خريد وفروخت
ھو۔
مسئلہ  ٢١٢۶اگر سودے کے وقت صيغہ نہ پﮍھا جائے ليکن فروخت کرنے واال اور
خريدار،اس لين دين سے خريد وفروخت کا اراده کريں تو سودا صحيح ھے اور دونوں مالک ھو جائيں گے۔
پھلوں کی خريد وفروخت
مسئلہ  ٢١٢٧اس پھل کو فروخت کرنا جس کا پھول گر گيا ھو اور پھل اپنے ابتدائی مرحلے ميں
داخل ھو چکاھو ،درخت سے توڑنے سے پھلے بھی صحيح ھے۔ نيز بيلوں پر لگے ھوئے کچے انگور
فروخت کرنے ميں بھی کوئی حرج نھيں ،ليکن درخت پر لگی ھوئی کھجور کو ضروری ھے کہ الل يا پيال
ھونے سے پھلے فروخت نہ کيا جائے۔
٢٢١
مسئلہ  ٢١٢٨ايک سال کا پھل اس کے کونپل بننے سے پھلے،کسی چيز کو ساته مال ئے بغير
فروخت کرنا جائز نھيں ھے،البتہ دو يا اس سے زياده سالوں کا پھل فروخت کرنايا کسی چيز کو ساته مالتے
ھوئے ايک سال کا پھل فروخت کرنا جائزھے،اور احتياط مستحب يہ ھے کہ پھل کے کونپل بن جانے کے
بعد اس سے پھلے کہ پھول گرے اور پھل اپنے ابتدائی مرحلے ميں داخل ھو،بيچنے کے ليے اس کے ساته
زمين سے ھی حاصل ھونے والی کوئی چيز مثالً سبزيجات يا کوئی اور مال مال کر بيچا جائے يا ايک سال
سے زياده کا پھل بيچا جائے۔
مسئلہ  ٢١٢٩درخت پر لگی ھوئی کھجور اگر الل يا پيلی ھو چکی ھو تو اسے بيچنے ميں کوئی
احتياط
حرج نھيں،ليکن اس کی قيمت اسی درخت پر لگی ھوئی کھجور کو قرار نھيں ديا جا سکتا۔ اسی طرح
ِ
واجب يہ ھے کہ کسی اور کھجور کو بھی چاھے معين ھو يا ذمے پر،اس کا عوض قرار نہ ديا جائے۔
البتہ اگر کسی شخص کے پاس ايک کھجور کا درخت کسی دوسرے کے گھر ميں ھو تو درخت کا
مالک اگر ان کھجوروں کی مقدار کا اندازه لگا کر اس گھر کے مالک کو بيچ دے اور اس کا عوض بھی
کھجوريں ھی قرار دے تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٢١٣٠کھيرے،بينگن اور سبزياں جن کی سال ميں کئی فصليں اترتی ھيں،ان کو ظاھر
ونماياں ھو جانے کے بعد يہ طے کرتے ھوئے کہ خريدار سال ميں ان کی کتنی فصليں اتارے گا،بيچنا جائز
ھے۔
مسئلہ  ٢١٣١اگر گند م او ر ج َو کے خوشے کو دانہ پﮍنے کے بعد گندم اور ج َو کے عالوه کسی
اور چيز کے عوض فروخت کيا جائے تو کوئی حرج نھيں،البتہ اسی خوشے سے حاصل ھونے والے گندم
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احتياط واجب کی بنا پر اس خوشے کی ج َو يا گندم کے
يا ج َوکے عو ض ميں بيچنا جائز نھيں۔اسی طرح
ِ
عالوه کسی اور ج َو يا گندم کے عو ض بيچنا بھی،چاھے ج َو يا گندم معين ھو يا نہ ھو ،جائز نھيں ھے۔
نقد اور ادھار
مسئلہ  ٢١٣٢اگر کسی چيز کو نقد فروخت کيا جائے تو خريدار اور فروخت کرنے واال ايک
دوسرے سے چيز اور رقم کا مطالبہ کر کے اپنی تحويل ميں لے سکتے ھيں ۔
اور اموال کو تحويل ميں دينا ،خواه منقول ھوں ياغير منقو ل ،يہ ھے کہ دوسرے کے تصرف ميں
موجود رکاوٹوں کو برطرف کر دياجائے۔
مسئلہ  ٢١٣٣ادھار سودے ميں ضروری ھے کہ مدت مکمل طور پر معلوم ھو ،ل ٰہذا اگر کسی چيز
کو فروخت کرے کہ فصل کی کٹائی کے وقت اس کی رقم لے تو چونکہ مدت مکمل طور پر معين نھيں
ھوئی ل ٰہذا سودا باطل ھو گا۔
مسئلہ  ٢١٣۴اگر کسی چيز کو ادھار پر فروخت کرے تو طے شده مدت کے ختم ھونے سے پھلے
اس کی قيمت کا خريدار سے مطالبہ نھيں کر سکتا۔ ھاں ،اگر خريدار مر جائے اور اس کا اپنا مال ھو تو
فروخت کرنے واالمدت کے ختم ھونے سے پھلے اس کے وارثوں سے قيمت کا مطالبہ کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١٣۵اگر کسی چيز کو ادھار پر فروخت کرے تو طے شده مدت ختم ھونے کے بعد خريدار
سے اس کا مطالبہ کر سکتا ھے ،ليکن اگر خريدار قيمت ادا نہ کر سکے تو ضروری ھے کہ يا اسے مھلت
دے اور يا پھرمعاملے کو ختم کردے اور اگر بيچی گئی چيز موجود ھو تو اسے واپس لے لے۔
مسئلہ  ٢١٣۶اگر کسی ايسے شخص کو ادھار بيچے جو چيز کی قيمت نہ جانتا ھو اور نہ ھی اس
کی قيمت اس کو بتائے تو سودا باطل ھو گا،ليکن اگر کسی ايسے شخص کو جو چيز کی نقد قيمت کو
جانتاھو ادھار دے اور مھنگی قيمت لگائے مثالً کھے کہ اس ادھار ميں دی ھوئی چيز کی قيمت نقد قيمت
سے ايک روپے پر دس پيسے کے حساب سے زياده لوں گا اور خريدار قبول کر لے تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٢١٣٧جس شخص نے کسی چيز کو ادھار پر فروخت کياھو اور اس کی رقم لينے کی
مدت کو طے کر ليا ھو اگر مثالً ٓادھی مدت گزرنے کے بعد خريدار سے کھے کہ قيمت کی اتنی مقدار
مجھے نقد دے دواور باقی تمھيں معاف کرتا ھوں تو اس ميں کوئی حرج نھيں ۔
٢٢٢
معاملہ سلف
مسئلہ  ٢١٣٨معامل ٔه سلف يہ ھے کہ خريدار نقد رقم دے کر کسی چيز کو بيچنے والے کے ذمہ پر
خريدے کہ کچه مدت کے بعد اس چيز کو بيچنے والے سے لے۔يہ سودا ادھار سودے کے بالکل برعکس
ھے۔
اور اگر خريدار کھے ”:ميں يہ رقم ديتا ھوں تاکہ مثالًچه مھينے کے بعد فالں چيز کو لوں کہ جو
تمھارے ذمہ پر ھے“ اور فروخت کرنے واال کھے ”:ميں نے قبول کيا“يا فروخت کرنے واال رقم لے
کر کھے ”:ميں فالں چيز کو اپنے ذمہ پر فروخت کرتا ھوں کہ چه ماه بعد تمھيں دوں“ ،تو يہ سودا صحيح
ھے۔
بطور سلف
ھو
نہ
يا
ھو
ميں
صورت
کی
رقم
وه
خواه
کو
چاندی
يا
سونے
اگر
٢١٣٩
مسئلہ
ِ
فروخت کرے اور اس کی قيمت ميں سونا يا چاندی ھی لے ،چاھے وه رقم کی صورت ميں ھو يا نہ ھو
بطور
،سودا باطل ھو گا ۔ ليکن اگر کسی چيز يا ايسی رقم کو جو سونے يا چاندی کی صورت ميننہ ھو
ِ
سلف فروخت کرے اور اس کی قيمت ميں کوئی چيز يا سونا چاندی لے تو خواه وه رقم کی صورت ميں ھو
يا نہ ھو ،سودا صحيح ھو گا ۔
معاملہ سلف کے شرائط
مسئلہ  ٢١۴٠معامل ٔه سلف کے سات شرائط ھيں :
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 (١ان خصوصيا ت کو معين کيا جائے جو چيز کی قيمت پر اثر انداز ھوتی ھيں اور ان
عرف عام ميں يہ کھا جائے کہ اس کی خصوصيا ت معلوم ھو گئی
خصوصيات کا اس طرح معين کرنا کہ
ِ
ھيں  ،کافی ھے اور ان چيز وں ميں کہ جن کی صفات اور خصوصيات ديکھے بغير معين نھيں ھو سکتی
ھيں جيسے جواھرات اور اس جيسی چيزيں  ،معاملہ سلف صحيح نھيں ھے۔
 (٢خريدار اور بيچنے والے کے ايک دوسرے سے الگ ھونے سے پھلے خريدار مکمل قيمت
بيچنے والے کو ادا کرے يا بيچنے واال قيمت کی مقدار ميں خريدار کا مقروض ھو اور اس کا قرضہ نقد
رقم يا ايسے ادھار کی صورت ميں ھو جس کی مدت پوری ھو چکی ھو اور اپنے اس قرض کو چيز کی
قيمت کے طور پر حساب کرے اور بيچنے واال بھی اس حساب کو قبول کرے۔
اور اگر قيمت کا کچه ادا کرے تو صرف اس قيمت کی بہ نسبت سودا صحيح ھو گا اور بيچنے
والے کو يہ اختيار ھو گا کہ سودا ختم کر دے۔
ً
 (٣مدت کو اس طرح معين کيا جائے کہ مکمل طور پر معلوم ھو ،ل ٰہذا اگر مثالکھے کہ فصل
کی کٹائی کے وقت چيزکو تمھارے حوالے کروں گا تو چونکہ مدت مکمل طور پر معلوم نھينھوئی ھے،
ل ٰہذا سودا باطل ھو گا۔
 (۴چيز تحويل ميں دينے کے لئے معين کيا جانے واال وقت ايسا ھو کہ بيچنے واال اس وقت
چيز کو تحويل ميں دے سکے۔
 (۵چيزکا قبضہ دينے کی جگہ ،اس صورت ميں معين ھونا ضروری ھے کہ جب جگھوں کا
مختلف ھونا قبضہ دينے ميں دشواری يا مالی نقصان کا سبب ھو ،ليکن اگر قرائن سے اس کی جگہ معلوم
ھو تو اس جگہ کا نام لينا ضروری نھيں۔
 (۶چيز کی مقدار کو وزن ،پيمانہ ،گنتی يا ان جيسی چيزوں سے معين کيا جائے اور ان چيزوں
بطور سلف فروخت کرنے ميں کوئی حرج نھيں جنھيں عام طور پر ديکه کر خريدا جاتاھے،
کو بھی
ِ
بشرطيکہ اخروٹ اور انڈے کی بعض اقسام کی طرح اس کے افراد ميں اس قدر کم فرق ھو جسے لوگ
اھميت نھيں ديتے ۔
 (٧جس چيز کو فروخت کيا جارھا ھو اگر وه ان چيزوں سے ھو کہ جنھيں وزن يا پيمانے سے
فروخت کيا جاتا ھے تو اس کا عوض اسی چيز سے نہ ھو مثالًگندم کو گندم کے عوض بطور سلف فروخت
نھيں کيا جاسکتا ۔
معاملہ سلف کے احکام
مسئلہ  ٢١۴١جس چيز کو انسان نے بطور سلف خريدا ھو اسے مدت پوری ھونے سے پھلے
بيچنے والے کے عالوه کسی اور شخص کے ھاته نھيں بيچ سکتا ھے اور اسی طرح احتياط واجب کی بنا
٢٢٣
پر بيچنے والے کو بھی نھيں بيچ سکتا ھے۔ ھاں ،مدت پوری ھونے کے بعد اس چيز کو بيچنے ميں کوئی
حرج نھيں ھے ،اگرچہ خريدار نے مطلوبہ چيز اپنے قبضے ميں نہ لی ھو ،ليکن اگر بيچنے والے کو قيمت
کی جنس سے ھی بيچے تو ضروری ھے کہ چيز کی قيمت سے زياده پر نہ بيچے۔ ناپ يا تول کر بيچی
جانے والی اشياء کو قبضے ميں لےنے سے پھلے بيچنا جائز نھيں ھے ،ليکن اگر سرمايہ سے زياده پر نہ
بيچے تو کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢١۴٢اگر بيچنے واال اُس چيز کوجس کا سودا بطور سلف ھوا ھو ،وقت مقرره ميں
خريدار کے سپرد کردے تو خريدار کے لئے اس کا قبول کرنا ضروری ھے اور اگر جس چيز کا سودا ھوا
ھو اس سے بہتر چيز دے جس کا شمار اسی جنس سے ھو تو بھی خريدار کے لئے قبول کرنا ضروری
ھے۔
مسئلہ  ٢١۴٣اگر بيچنے واال ،جس چيز کا سودا ھوا ھو اس سے گھٹيا چيز دے تو خريدار کو اختيار
ھے کہ وه قبول نہ کرے۔
ُ
مسئلہ  ٢١۴۴اگر بيچنے واال اس چيز کے عالوه کوئی دوسری چيز دے جس کا سودا ھوا تھا تو
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خريدار کے راضی ھونے کی صورت ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
بطور سلف بيچا گيا ھو ،اگر وه اس وقت ناياب ھوجائے جب اسے
مسئلہ  ٢١۴۵جس چيز کو
ِ
خريدار کے سپرد کرنا ضروری ھو اور بيچنے والے کے لئے مھيا کرنا ممکن نہ رھے تو خريدار کو
اختيار ھے کہ يا تو چيز کے دستياب ھونے تک صبر کرے يا سودا فسخ کرکے اپنی رقم واپس لے لے۔
مسئلہ  ٢١۴۶اگر کوئی شخص کسی چيز کو بيچے اور يہ طے پائے کہ کچه عرصے کے بعد چيز
دے گا اور رقم بھی کچه عرصہ کے بعد لے گا تو سودا باطل ھے۔
سونے و چاندی کی سونے و چاندی کے عوض فروخت
مسئلہ  ٢١۴٧اگر سونے کو سونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض بيچا جائے خواه
وه س ّکے کی صورت ميں ھو يا نہ ھو ،اگر ان ميں سے ايک کا وزن دوسرے سے زياده ھو توسودا حرام
اور باطل ھے۔
مسئلہ  ٢١۴٨اگر سونے کو چاندی کے عوض يا چاندی کو سونے کے عوض بيچا جائے تو
سودا صحيح ھے اور ضروری نھيں ھے کہ دونوں کا وزن مساوی ھو۔
مسئلہ  ٢١۴٩اگر سونے يا چاندی کو سونے يا چاندی کے عوض بيچا جائے تو بيچنے والے اور
خريدنے والے کے لئے ضروری ھے کہ ايک دوسرے سے جدا ھونے سے پھلے چيز اور اس کے عوض
کا تبادلہ کرليں اور اگر معاملہ شده جنس کی کچه مقدار کا بھی تبادلہ نہ کريں تو ايسی صورت ميں سودا
باطل ھے۔
مسئلہ  ٢١۵٠اگر بيچنے والے يا خريدنے والے ميں سے کوئی ايک طے شده مال پورا پورا
دوسرے کے سپرد کردے ليکن دوسرا کچه مقدار حوالے کرے اور پھر وه ايک دوسرے سے جدا ھوجائيں
تو اگرچہ اتنی مقدار کی نسبت سودا صحيح ھے ،ليکن جس کو پورا مال نہ مال ھو وه سودا فسخ کرسکتا
ھے۔
مسئلہ  ٢١۵١اگر کان ميں موجود چاندی کی مٹی کو خالص چاندی سے اور اسی طرح کان ميں
موجود سونے کی مٹی کو خالص سونے سے بيچا جائے تو سودا باطل ھے ،مگر يہ کہ بيچنے واال جانتا ھو
کہ مٹی ميں موجود سونے يا چاندی کی مقدار خالص سونے يا چاندی کے برابر ھے۔ ھاں ،چاندی کی مٹی
کو سونے کے عوض اور سونے کی مٹی کو چاندی کے عوض بيچنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
وه مقامات جھاں انسان معاملہفسخ )ختم( کر سکتا ھے
مسئلہ  ٢١۵٢سودا فسخ کرنے کے حق کو ”خيار“ کہتے ھيں۔ خريدار اور بيچنے والے کو گياره
صورتوں ميں سودا فسخ کرنے کا اختيار ھے:
 (١خريدار اور بيچنے واال سودے کے بعد ايک دوسرے سے جدا نہ ھوئے ھوں اگرچہ اس
خيار مجلس“ کھا جاتا ھے۔
مقام سے باھر ٓاگئے ھوں جھاں معاملہ طے پايا تھا۔ اس خيار کو ” ِ
 (٢خريدار يا بيچنے والے کو خريدوفروخت يا اس کے عالوه کسی چيز ميں دھوکا ھواھو۔ اس
خيار غبن“ کہتے ھيں۔
خيار کو ” ِ
٢٢۴
 (٣سودے ميں طے کيا جائے کہ ايک خاص مدت تک دونوں يا کسی ايک کو سودا فسخ کرنے
خيار شرط“ کہتے ھيں۔
کا اختيار ھے اور اس خيار کو ” ِ
 (۴فرےقےن ميں سے کوئی اپنے مال کو اس کی اصلی حالت سے بہتر بتائے اور اس طرح
خيار تدلےس“ کہتے ھيں۔
پےش کرے کہ لوگوں کی نظروں ميں مال کی قيمت بﮍه جائے۔ اس خيار کو ” ِ
 (۵فرےقےن ميں سے ايک فرےق دوسرے کے ساته شرط باندھے کہ وه ايک کام بجا الئے گا
اور اس شرط پر عمل نہ ھو يا يہ شرط کی جائے کہ وه مال چند خصوصيات کا حامل ھو اور وه
خصوصيت اس مال ميں نہ پائی جائے ،ان دونوں صورتوں ميں شرط کرنے واال سودا فسخ کرسکتا ھے۔
خيار تخلّف شرط“ کہتے ھيں۔
اس خيار کو ” ِ
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خيار عےب“ کہتے ھيں۔
 (۶چيز يا اس کے عوض ميں عےب ھو۔ اس خيار کو ” ِ
 (٧معلوم ھوجائے کہ فرےقےن نے جس چيز کا سودا کيا تھا اس کی کچه مقدار دوسرے
شخص کا مال ھے۔اس صورت ميں اگر اس مقدار کا مالک اس سودے پر راضی نہ ھو تو خريدار سودا فسخ
کرسکتا ھے يا اگر اتنی مقدار کا عوض دے چکا ھو تو اسے واپس لے سکتا ھے اور اس کی دو قسميں
ھيں:
خيار شرکت“ کا مقام ھے۔
١لف( وه معين مقدار
بطور مشاع ھو۔ يھاں ” ِ
ِ
تبعض صفقہ“ کا مقام ھے۔
خيار
”
ھو۔
جداگانہ
ب( وه معين مقدار
يھاں
ِ
ِ
 (٨مال کا بيچنے واال مال جو کہ معين ھے اور ذمہ پر نھيں ھے ،کی خصوصيات کو خريدار کے
سامنے بيان کرے جب کہ خريدار نے اس مال کو نہ دےکھا ھو اور بعد ميں معلوم ھو کہ چيز وےسی نھيں
خيار رويت“
ھے جےسی بتالئی گئی تھی۔ اس صورت ميں خريدار سودا فسخ کرسکتا ھے۔ اس خيار کو ” ِ
کہتے ھيں۔
 (٩خريدار خريدی ھوئی چيز کی قيمت تےن روز تک نہ دے جب کہ اس نے دےر سے ادائےگی
کی کوئی شرط بھی نہ رکھی ھو۔ اس صورت ميں اگر بيچنے والے نے مال خريدار کے سپرد نہ کيا ھو تو
سودا فسخ کرسکتا ھے ،ليکن اگر خريدی ھوئی شَے بعض ايسے پھلوں کی طرح ھو جو ايک دن پﮍے
رھنے سے خراب ھوجاتے ھيں تو ايسی صورت ميں اگر رات تک ادائےگی نہ کرے جب کہ شرط بھی نہ
خيار تاخےر“ کہتے
رکھی ھو کہ دےر سے قيمت ادا کرے گا تو بيچنے واال سودا فسخ کرسکتا ھے۔ اسے ” ِ
ھيں۔
 ( ١٠جو شخص کوئی حےوان خريدے ،تےن روز تک سودا فسخ کرسکتا ھے اور اگر کسی
خيار
چيز کو حيوان کے بدلے بيچا ھو تو بيچنے واال تےن روز تک سودا فسخ کرسکتا ھے۔ اسے ” ِ
حےوان“ کہتے ھيں۔
 ( ١١بيچنے واال اس چيز کا قبضہ نہ دے سکے جسے بيچ چکا ھو ،مثالً جس گھوڑے کو بيچا
ذر تسلےم“ کہتے
خيار تع ِ
ھو وه بھاگ جائے ،تو اس صورت ميں خريدار سودا فسخ کرسکتا ھے۔ اسے ” ِ
ھيں۔
ان کے احکام ٓائنده مسائل ميں بيان کئے جائيں گے۔
مسئلہ  ٢١۵٣اگر خريدار چيز کی قيمت سے واقف نہ ھو يا سودا کرتے وقت غفلت برتے اور رائج
قيمت سے زياده پر خريدلے ،پس اگر اتنا مھنگا خريدا ھو کہ لوگ اسے اھميت ديتے ھوں اور چھوٹ نہ
برتتے ھوں تو خريدار سودا فسخ کرسکتا ھے۔
اسی طرح اگر بيچنے واال قيمت سے واقف نہ ھو يا سودے کے وقت غفلت برتے اور رائج قيمت
سے کم پر فروخت کردے ،پس اگر لوگ اسے اھميت ديتے ھوں اور چھوٹ نہ برتتے ھوں تو بيچنے واال
سودا فسخ کرسکتا ھے۔
بےع شرط“ ميں ،مثال کے طور پر ايک الکه روپے کا مکان ، ۵٠ہزار روپے ميں
مسئلہ ” ٢١۵۴
ِ
بيچ ديا جائے اور طے کيا جائے کہ اگر بيچنے واال مقرره مدت تک رقم پلٹادے تو سودا فسخ کرسکتا ھے،
اگر خريدار اور بيچنے واال خريدنے اور بيچنے کا اراده رکھتے ھوں تو سودا صحيح ھے۔
بےع شرط“ ميں اگر بيچنے والے کو اطمينان ھو کہ خواه وه مقرره مدت مينرقم
مسئلہ ” ٢١۵۵
ِ
واپس نہ بھی کرے تب بھی خريدار امالک اسے واپس کردے گا تو سودا صحيح ھے ،ليکن اگر وه مدت ختم
ھونے تک رقم واپس نہ کرے تو وه خريدار سے امالک کی واپسی کا مطالبہ نھيں کرسکتا ھے اور اگر
٢٢۵
خريدار مقرره مدت آجانے کے بعدمرجائے تو اس کے ورثاء سے امالک کی واپسی کا مطالبہ نھيں کرسکتا
ھے۔
اعلی قسم کی چائے کو معمولی قسم کی چائے کے ساته مالدے اور اسے اعلی
مسئلہ  ٢١۵۶اگر مثالً ٰ
قسم کی چائے کے نام پر فروخت کرے اور خريدنے واال يہ بات نہ جانتاھو تو وه سودا توڑ سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١۵٧اگر سودا اس مال پر ھو کہ جو خارج ميں ھے ،نہ کہ ذمہ پر اور پھر خريدار کو پتہ
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چلے کہ اس مال ميں کوئی عيب ھے مثال کوئی جانور خريدے اور معلوم ھوکہ اس کی ايک ٓانکه نھيں ھے،
تواگر وه عيب سودے سے پھلے مال ميں تھا ليکن اسے اس بات کا علم نھيں تھا تو وه سودا توڑ کر بيچنے
والے کو وه مال لوٹا سکتاھے اور اگر واپس کرنا ممکن نہ ھو مثالًاس مال ميں کوئی تبديلی واقع ھوگئی ھو
يا وه مال مينکوئی ايسا تصرف کر چکا ھو جو مال کو واپس کرنے ميں رکاوٹ ھو تو اس صورت ميں مال
کی سالم اور معيوب حالتوں کی قيمت کو معين کيا جائے اور بيچنے والے کو دی جانے والی رقم سے سالم
اور معيوب حالت کی قيمتوں کے فرق کی مقدار نسبت کے اعتبار سے واپس لے لے۔مثال کے طور پر جس
مال کو چار روپے ميں خريدا ھو اور پتہ چلے کہ وه معيوب ھے تو اس صورت ميں کہ اس کے سالم کی
قيمت ٓاٹه روپے ھو اور اس کے معيوب کی قيمت چه روپے ھو ،تو چونکہ سالم اور معيوب کی قيمتوں کا
 (۴يعنی ايک  (۴ /ھے ،تو وه دی ھوئی رقم کا ايک چوتھائی)  / ١فرق نسبت کے اعتبار سے ايک چو تھائی) ١
روپيہ بيچنے والے سے لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١۵٨اگر فروخت کرنے والے کو پتہ چلے کہ اس معين خارجی ميں کہ جس کے عوض اپنا
مال فروخت کيا تھا  ،کوئی عيب ھے۔ تو اگر وه عيب سودے سے پھلے عوض ميں تھا اور وه نھيں جانتا تھا
تو وه سودا توڑ کر يہ عوض اس کے مالک کو لوٹا سکتا ھے اور اگر تبديلی يا ايسے تصرف کی وجہ سے
جو لوٹانے ميں رکاوٹ ھو  ،نہ لوٹا سکتا ھو تو وه سالم اور معيوب کی قيمت کے فرق کی نسبت کو سابقہ
مسئلے ميں بتائے گئے طريقے کے مطابق لے سکتاھے۔
مسئلہ  ٢١۵٩اگر سودا ھونے کے بعد اور مال سپرد کرنے سے پھلے اس مينکوئی عيب پيدا
ھوجائے تو خريدار سودا توڑ سکتاھے۔اسی طرح اگر مال کے عوض ميں سودا ھونے کے بعد اور قبضہ
سے پھلے کوئی عيب پيدا ھوجائے تو بيچنے واال سودا توڑ سکتاھے ۔ليکن اگر قيمت کا فرق لينا چاھيں تو
يہ جائز نھينھے۔
مسئلہ  ٢١۶٠اگر سودے کے بعد مال کے عيب کا علم ھوجائے توفوری طور پر سودا توڑنا
ضروری نھيں بلکہ بعد ميں بھی سودا توڑنے کا حق رکھتا ھے۔ اگر چہ احوط يہ ھے کہ تاخير نہ کی
جائے۔
مسئلہ  ٢١۶١جب کوئی چيز خريدنے کے بعد اس کے عيب کا علم ھو تو اگرچہ بيچنے واال
موجود نہ ھو وه سودا توڑ سکتا ھے۔ باقی خيارات ميں بھی يھی حکم ھے ۔
مسئلہ  ٢١۶٢چار صورتوں ميں خريدار ،مال ميں موجود عيب کی وجہ سے نہ سودا توڑ سکتا
ھے اور نہ ھی قيمتوں کا فرق لے سکتاھے:
 (١خريدتے وقت ھی وه مال کے عيب سے واقف ھو ۔
 (٢مال کے عيب پر راضی ھوجائے۔
 (٣سودے کے وقت کھے”:اگر مال ميں کوئی عيب ھوگا تو ميں واپس نھيں دوں گا اور قيمت
کا فرق بھی نھيں لوں گا“۔
 (۴فروخت کرنے واال سودے کے وقت کھے ”ميں اس مال کو اس ميں موجود ھر عيب کے
ساته فروخت کرتا ھوں“ ،ليکن اگر عيب کو معين کر دے او ر کھے ” :ميں مال کو اس عيب کے ساته
فروخت کرتاھوں“ اور بعد ميں معلوم ھوکہ کوئی اور عيب بھی ھے تو خريدار اس عيب کی خاطر جسے
فروخت کرنے والے نے معين نھيں کيا تھا  ،مال کو واپس کر سکتا ھے اور اگر واپس نہ کرسکے تو قيمت
کا فرق لے لے۔
مسئلہ  ٢١۶٣چند صورتوں ميں  ،جس شخص کے پاس معيوب مال پھنچا ھو ،معاملہ کو عيب کی
وجہ سے فسخ نھيں کر سکتا بلکہ صرف قيمت کے فرق کا مطالبہ کر سکتاھے:
 (١جب عين مال تلف ھو چکا ھو۔
ً
 (٢جب وه چيزاس کی ملکيت سے نکل چکی ھو ،مثال کسی کو وه چيز بيچ چکا ھو يا بخش
چکا ھو۔
٢٢۶
 (٣وه مال تبديل ھو چکا ھو ،مثالً جو کپﮍا خريدا ھو اسے کاٹ چکا ھو يا اسے رنگ کروا چکا
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ھو۔
 (۴اس صورت ميں کہ اگرچہ وه چيز اس کی ملکيت سے باھر نہ گئی ھو ليکن اس پر کوئی
معاملہ انجام پا چکا ھو مثالً اسے کرائے پر دے چکا ھو يا گروی رکھوا چکا ھو۔
 (۵قبضہ لينے کے بعد اس ميں کوئی عيب پيدا ھو چکا ھو ،ليکن اگر خريدی ھوئی چيز معيوب
حيوان ھو اور تين دن گزرنے سے پھلے اس ميں کوئی اور عيب پيدا ھوجائے تو چاھے اس پر قبضہ کر
خيارحيوان کا حق رکھنے کے اعتبار سے سودا توڑ سکتا ھے۔ يھی حکم اس صورت ميں
چکا ھو ،پھر بھی
ِ
خيار شرط کے اعتبار سے فسخ کا حق رکھتا ھو۔
ھے کہ جب
ِ
مسئلہ  ٢١۶۴اگر انسان کے پاس کوئی ايسا مال ھو جسے اس نے خود نے نہ ديکھا ھو ،بلکہ کسی
اور نے اس کی خصوصيات اسے بتائی ھوں اور وه وھی خصوصيات خريدنے والے کو بتا کر مال بيچ دے
اور بعد ميں معلوم ھو کہ اس کامال اس سے بہتر تھا تو وه معاملہ ختم کر سکتا ھے۔
خريد و فروخت کے متفرق مسائل
ت خريد ،گاہک کو بتائے تو ضروری ھے کہ ان تمام
قيم
کی
چيز
مسئلہ  ٢١۶۵اگر بيچنے واال اپنی
ِ
چيزوں کا تذکره کرے جن کی وجہ سے قيمت کم يا زياده ھوتی ھے ،چاھے اسی قيمت پر يا اس سے کم پر
بيچے ،مثالً بتائے کہ ادھار خريدی ھے يا نقد ،لہٰذا اگر بعض خصوصيات کا تذکره نہ کرے اور بعد ميں
گاہک کو معلوم ھو تو وه سودا ختم کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١۶۶اگر انسان کسی چيز کی قيمت معين کرتے ھوئے کسی کو دے اور کھے” :يہ چيز اس
قيمت پر بيچ دو اور اس سے جتنا مھنگا بيچو وه تمھارے کام کی اجرت ھے“۔ تو وه شخص جتنی زياده
قيمت پر بھی بيچے ،سب کا سب اصل مالک کا مال ھے اور اجاره باطل ھے۔ ھاں ،بيچنے واال ،مشھور
قول کی بنا پر ،اپنے کام کی اجرت المثل اصل مالک سے لے سکتا ھے ،ليکن اگر اجرت المثل بيچنے والے
کے راضی ھونے والی مقدار سے زياده ھو تو
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ اضافی مقدار ميں
ِ
اصل مالک کے ساته مصالحت کرے۔ ھاں ،اگر بطور جعالہ معاملہ کرے اور کھے”:اگر تم نے اس سے
زياده قيمت پر بيچ ديا تو اضافی مقدار تمھاری ھوگی“ ،تو کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٢١۶٧اگر قصائی نر جانور کا گوشت بيچے اور اس کی جگہ ماده کا گوشت دے تو گنھگار
ھے اور اگر گوشت کو معين بھی کيا ھو اور کھا ھو کہ ميں يہ نر جانور کا گوشت بيچ رھا ھوں تو گاہک
معاملہ فسخ کر سکتا ھے ،جب کہ اگر اسے معين نہ کيا ھو تو گاہک کے اس گوشت پر راضی نہ ھونے
کی صورت ميں ضروری ھے کہ اسے نر کا گوشت دے۔
مسئلہ  ٢١۶٨اگر خريدار کپﮍے والے سے کھے”:مجھے ايسا کپﮍا چاہئے جس کا رنگ پکا ھو“،
تو اگرکپﮍے واال اسے کچے رنگ کا کپﮍا بيچ دے تو گاہک سودا ختم کر سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١۶٩سودے ميں قسم کھانا ،اگر سچی ھو تو مکروه ھے اور جھوٹ ھو تو حرام ھے۔

توضيح المسائل

شراکت کے احکام
مسئلہ  ٢١٧٠شراکت يہ ھے کہ ايک مال کے ،چاھے وه مال عين ھو يا ذمہ ،مشاع طور پرنصف،
ثلث يا اسی طرح کی نسبت کے اعتبار سے ،دو يا دوسے زياده مالک ھوں۔
شراکت کی کئی وجوھات ھو سکتی ھيں :غير اختيار ی وجہ جيسے وراثت۔
اختياری وجہ ،چاھے وه وجہ کوئی خارجی عمل ھو مثالً دو افراد مل کر کوئی مال حيازت کے
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ذريعے اپنی ملکيت ميں ليں يا کوئی عقد ،مثالً دو افراد جو دو عليحده عليحده مال کے مالک ھوں ،دونوں
ميں سے ھر ايک اپنے آدھے مال کا مشاع طور پر دوسرے کے آدھے مشاع سے خريد و فروخت يا
مصالحت وغيره کے ذريعے معاوضہ کرے۔
اسی طرح دومالوں کے آپس ميں اس طرح مل جانے سے بھی کہ ان دونوں کے درميان فرق باقی
نہ رھے ،شراکت حاصل ھو جاتی ھے ،چاھے وه دونوں مال ايک ھی جنس سے ھوں يا دو الگ الگ
اجناس سے۔
٢٢٧
اور عقدی شراکت ،جس کے احکام بيان کئے جائيں گے ،يہ ھے کہ دو يا اس سے زياده افراد آپس
ميں قرار داد طے کريں کہ مشترک مال سے معاملہ کيا جائے اور نفع و نقصان ميں سب آپس ميں شريک
ھوں۔
مسئلہ  ٢١٧١اگر دو يا زياده افراد اپنے کام سے ملنے والی مزدوری ميں شراکت کريں ،مثالً
اگر چندمزدور آپس ميں طے کريں کہ ھميں جتنی بھی مزدوری ملے گی آپس مينتقسيم کر ليں گے تو يہ
شراکت صحيح نھيں ھے۔ ھاں ،اگر ان ميں سے ھر ايک آپس ميں اس بات پر مصالحت کر لے کہ ايک
معينہ مدت تک اپنی آدھی کمائی اور اس کی آدھی کمائی آپس ميں بانٹ ليں اور وه بھی اسے قبول کر لے تو
وه اپنی مزدوريوں ميں شريک ھو جائينگے۔
اور اگر کسی عق ِد الزم کے ضمن ميں يہ شرط رکھيں کہ دونونميں سے ھر ايک اپنی آدھی
مزدوری دوسرے کو دے تو اگرچہ آپس ميں شريک نہ بنينگے ليکن ضروری ھے کہ شرط پر عمل
کريں۔يھی حکم اس وقت ھے جب عق ِد جائز کے ضمن ميں شرط رکھی ھو ،البتہ اس وقت تک جب تک عقد
باقی ھو۔
مسئلہ  ٢١٧٢اگر دو افراد آپس ميں اس طرح شراکت کريں کہ دونوں ميں سے ھر ايک اپنے اعتبار
سے ايک چيز خريدے ،ليکن اس چيز کو استعمال کرنے ميں جو دونوں نے عليحده عليحده خريدی ھے آپس
ميں شريک ھوں ،تو يہ صحيح نھيں ھے۔ ھاں ،اگر دونونمينسے ھر ايک دوسرے کو وکيل بنا دے کہ جو
چيز تم نقد يا ادھار  ،ما فی الذمہ پر خريدوگے ،اس ميں سے ايک مشاع نسبت مثالً نصف يا ثلث ،ميرے
ذ ّمے پر خريدو اور پھر دونوں اس طرح ايک چيز اپنے اور اپنے شريک کے لئے خريديں کہ دونوں پر اس
کی قيمت ادا کرنا ضروری ھوجائے ،تو شراکت صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢١٧٣شراکت کے عقد کے ذريعے شريک بننے والونکے لئے ضروری ھے کہ عاقل و
بالغ ھوں ،ارادے و اختيار سے آپس ميں شراکت کريں اور اپنے مال ميں تصرف کر سکتے ھوں۔ ل ٰہذا سفيہ،
يعنی وه شخص جو اپنا مال بے کار کامونميں استعمال کرتا ھے،چونکہ اپنے مال ميں تصرف کا حق نھيں
رکھتا ،اگرشراکت کرے تو صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢١٧۴اگر شراکت کی قرارداد ميں يہ شرط رکھيں کہ کام کرنے واال ،زياده کام کرنے واال يا
جس کے کام کی اھميت زياده ھے ،زياده منافع کا حقدار ھو تو ضروری ھے کہ شرط کے مطابق اسے
زياده منافع ديا جائے ،ليکن اگر شرط رکھيں کہ جو کام نھيں کرتا ،يا کم کام کرتا ھے يا جس کے کام کی
اھميت زياده نھيں ھے ،وه زياده منافع لے تو يہ شرط باطل ھے۔ ھاں ،اگر يہ شرط رکھيں کہ اضافی مقدار
اس کی ملکيت ميں دے دی جائے تو يہ شرط صحيح ھے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢١٧۵اگر يہ طے کريں کہ سارا نفع ايک شخص کا ھو يا سارا نقصان کوئی ايک برداشت
کرے تو يہ قرارداد باطل ھے اور شراکت کا صحيح ھونا بھی محل اشکال ھے ،ليکن اگر يہ شرط کريں کہ
ايک فرد جتنے نفع کا مالک بنے گا سارا اپنے شريک کو دے دے گا يا سارے ضرر ميں سے جتنا حصہ
شريک کا ھوگا ،اپنے مال سے اس کی ملکيت ميں دے گا تو شراکت صحيح ھے اور شرط پر عمل کرنا
ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢١٧۶اگر يہ شرط نہ رکھی گئی ھو کہ کسی ايک شريک کا زياده منافع ھوگا تو دونوں کا
سرمايہ مساوی ھونے کی صورت ميں وه نفع و نقصان ميں برابر کے شريک ھوں گے،جب کہ اگر ان کا
سرمايہ مساوی نہ ھو تو نفع نقصان بھی سرمائے کی مقدار کے اعتبار سے ھوگا ،مثالً اگر دو افراد شراکت
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کريں جن ميں سے ايک کا سرمايہ دوسرے کے مقابلے ميں دگنا ھو ،تو منافع يا ضرر ميں بھی اس کا
حصہ دو برابر ھوگا ،خواه دونوں نے برابر کام کيا ھو يا کسی ايک نے کم کام کيا ھو يا بالکل کام نہ کيا
ھو۔
مسئلہ  ٢١٧٧اگر شراکت کی قرارداد ميں شرط کريں کہ خريد و فروخت دونوں مل کر کريں گے يا
دونوں عليحده عليحده معاملہ کريں گے يا دونونميں سے صرف کوئی معاملہ کرے گا تو شرط پر عمل
کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢١٧٨اگر يہ طے نہ کيا جائے کہ دونوں ميں سے کون سرمائے سے خريد و فروخت کرے
گا تودونونميں سے کوئی بھی دوسرے کی اجازت کے بغير اس سرمائے سے سودا نھيں کر سکتا۔
مسئلہ  ٢١٧٩اس شريک کے لئے ،جس کے اختيار ميں شراکت کا سرمايہ ھے ،ضروری ھے کہ
شراکت کی قرارداد پر عمل کرے ،مثالً اگر طے ھوا ھو کہ خريداری ادھار پر ھوگی يا ھر چيز نقد بيچی
جائے گی يا يہ کہ خريداری کسی خاص جگہ سے ھوگی تو ضروری ھے کہ اسی طريقے سے عمل کرے۔
٢٢٨
ھاں ،اگر اس سے کوئی بات بطور خاص طے نہ کی ھوتو ضروری ھے کہ معمول کے مطابق معاملہ
کرے اور اگر سفر پر شراکت کا مال ساته لے جانے کا معمول نہ ھو يا مال کے لئے خطرے کا احتمال ھو
تو ساته لے کر نہ جائے۔
مسئلہ  ٢١٨٠جو شريک شراکت کے مال سے خريد و فروخت کرتا ھو ،اگر قرارداد کی خالف
ورزی کرے يا قرارداد نہ ھونے کی صورت ميں معمول کے خالف عمل کرے ،ان دوصورتوں ميں
دوسرے شريک کے حصے کی بہ نسبت معاملہ فضولی ھوگا ،ل ٰہذا اگر شريک اس کی اجازت نہ دے تووه
اپنا عين مال يا عين مال کے تلف ھوجانے کی صورت ميں اپنے مال کا عوض لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١٨١جو شرےک شرکت کے سرمائے سے معاملہ کرتا ھے اگر افراط نہ کرے اور
سرمائے کی دےکه بھال ميں کوتاھی نہ کرے اور اتفاقا ً سرمائے کی کچه مقدار يا تمام کا تمام سرمايہ تلف
ھوجائے تو ضامن نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢١٨٢جو شرےک شرکت کے سرمائے سے معاملہ کرتا ھے اگر کھے کہ سرمايہ تلف
ھوگيا ھے اور حاکم شرع کے سامنے قسم کھائے تو اس کی بات قبول کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢١٨٣اگر تمام شرکاء جنھوں نے ايک دوسرے کو تصرف کی اجازت دی ھو اجازت واپس
لے ليں تو ان شرکاء ميں سے کوئی بھی شراکت کے مال ميں تصرف نھيں کرسکتا اور اگر ان ميں سے
کوئی ايک اپنی اجازت سے پلٹ جائے تو دوسرے شرےک تصرف کا حق نھيں رکھتے ،ليکن جو شرےک
اپنی اجازت سے پلٹ گيا ھے وه شرکت کے مال ميں تصرف کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١٨۴جب بھی شرکاء ميں سے کوئی شرےک تقا ضا کرے کہ شرکت کے سرمائے کو
تقسےم کرديا جائے ،اگرچہ شراکت مدت والی ھو ،دوسروں کے لئے ضروری ھے کہ مان ليں ،سوائے اس
صورت ميں کہ جب تقسےم ،مشترک مال کے عالوه کسی اور مال کے ضمےمے کی محتاج ھو ،جسے
”قسمت ر ّد“ کہتے ھيں يا تقسےم سے شرکاء کو قابل ذکر نقصان پھنچ رھا ھو۔
مسئلہ  ٢١٨۵اگر شرکاء ميں سے کوئی ايک مرجائے يا دےوانہ يا بے ھوش ھوجائے تو دوسرے
شرکاء ،شرا کت کے مال ميں تصرف نھيں کرسکتے۔ يھی حکم اس وقت ھے جب شرکاء ميں سے کوئی
ايک سفيہ ھوجائے يعنی اپنے مال کو بے کار کاموں ميں صرف کرے يا حاکم شرع اسے ديواليہ ھونے
کی وجہ سے ممنوع التصرف کردے۔
مسئلہ  ٢١٨۶اگر کوئی شرےک اپنے لئے کوئی چيز ادھار خريدے تو نفع اور نقصان اس کے ذمہ
ھے ليکن اگر شرکت کے لئے خريدے اور شرکت کا اطالق ادھار والے معامالت کو بھی شامل کر رھا ھو
تو نفع اور نقصان ميں تمام شرکاء شرےک ھونگے۔ يھی حکم اس وقت ھے کہ جب شراکت کی قرارداد ميں
ادھار معامالت شامل نہ ھوں ليکن وه شرکت کے لئے ادھار پر خريد لے اور دوسرا شريک اس کی اجازت
دے دے۔
مسئلہ  ٢١٨٧اگر شراکت کے سرمائے سے کوئی معاملہ کئے جانے کے بعد معلوم ھو کہ شرکت
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باطل تھی ،تو اگر صورت يہ ھو کہ معاملے کی اجازت ميں شراکت کے صحيح ھونے کی قيد نہ ھو يعنی
اگر شرکاء کو معلوم ھوتا کہ شرکت صحيح نھيں ھے تب بھی ايک دوسرے کے مال ميں تصرف پر راضی
ھوتے تو معاملہ صحيح ھے اور اس معاملے سے حاصل ھونے واال مال سب کا ھوگا۔ ھاں ،اگر ا س طرح
نہ ھو تو جو لوگ دوسروں کے تصرف کرنے پرراضی نہ تھے اگر معاملے کی اجازت ديں تو معاملہ
صحيح ورنہ باطل ھوگا اور ھرصورت ميں فقھاء اعلی ﷲ مقامھم کی ايک جماعت نے فرمايا ھے کہ ”ان
ميں سے جس نے بھی شراکت کے لئے کوئی کام کيا ھے ،اگر بال معاوضہ کام کرنے کے ارادے سے نہ
کيا ھو تو اپنی محنت کی معمول کے مطابق اجرت دوسرے شرکاء سے اپنے کام کی نسبت کے اعتبار سے
لے سکتا ھے“ ،ليکن ظاھر يہ ھے کہ اجازت نہ دينے کی صورت ميں اجرت کے مستحق نہ ھوں گے اور
اجازت کی صورت ميں اجرت کا مستحق ھونا محل اشکال ھے اور احوط مصالحت ھے۔
مصالحت کے احکام
مسئلہ  ٢١٨٨صُلح يہ ھے کہ انسان کسی دوسرے شخص کے ساته اس بات پر اتفاق کرے کہ اپنے
مال يامنافع سے کچه مقدار اس کی ملکيت ميں دے دے يا اس کے لئے مباح کردے يا اپنا قرض يا حق
معاف کردے تاکہ دوسرا بھی اس کے عوض اپنے مال يا منافع کی کچه مقدار اسے دے دے يا اس کے لئے
مباح کردے يا قرض يا حق سے دستبردار ھوجائے۔ اور
محل اشکال ھے۔
کرنا
مصالحت
بغير
مذکوره چيزوں ميں سے کسی پر کوئی عوض لئے
ِ
٢٢٩
مسئلہ  ٢١٨٩عقد صلح ميں ضروری ھے کہ طرفين ميں سے ھر ايک عاقل و بالغ ھوں،
مصالحت کا قصد رکھتے ھوں اور کسی نے انھيں مصالحت کرنے پر ناحق مجبور نہ کيا ھو۔ھاں ،اگر
زبردستی کی گئی ھو اور بعد ميں وه راضی ھوجائيں تو صلح نافذ ھوگی۔ اسی طرح ضروری ھے کہ
سفيہ اور دےواليہ ھونے کی وجہ سے حاکم شرع کی طرف سے ممنوع التصرف نہ ھوں۔
مسئلہ  ٢١٩٠ضروری نھيں ھے کہ صلح کا صيغہ عربی زبان مينپﮍھا جائے بلکہ جن الفاظ
سے بھی پتہ چلے کہ فرےقےن نے ٓاپس ميں مصالحت کی ھے وه مصالحت صحيح ھے۔ اسی طرح
معاطات ،بلکہ مصالحت کے ارادے سے اگر ايک دے اور دوسرا لے لے تو مصالحت ھو جاتی ھے۔
مسئلہ  ٢١٩١اگر کوئی شخص اپنی بھےڑيں چرواھے کو دے تاکہ وه مثالً ايک سال ان کی
دےکه بھال کرے اور ان کا دوده سے استعمال کرے اور گھی کی کچه مقدار مالک کو دے تو اگر چرواھے
کی محنت اور اس گھی کے مقابلے ميں جو بھيﮍوں کے دوده سے نہ بنا ھو ،وه شخص اپنی بھيﮍوں کے
دوده پر مصالحت کرلے تو کوئی حرج نھينھے ،بلکہ اگر بھےڑوں کو ايک سال کے لئے چرواھے کو
کرايہ پر دے تاکہ وه ان کا دوده استعمال کرے اور اس کے عوض گھی کی معينہ مقدار اُسے دے دے
جوکرايہ دی ھوئی بھےڑوں کے دوده سے نہ بنا ھو تو اس ميں بھی کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢١٩٢اگرکوئی شخص اپنے قرض يا حق کے بدلے کسی دوسرے سے مصالحت کرنا
چاھے تو يہ مصالحت اس صورت ميں صحيح ھے کہ جب دوسرا اسے قبول کرلے۔ ھاں ،اگر اپنے قرض
يا حق سے دستبردار ھونا چاھے تو دوسرے کا قبول کرنا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ٢١٩٣اگر مقروض اپنے قرضے کی مقدار جانتا ھو جب کہ قرض خواه کو اس کا علم نہ ھو
تو اگر اس مقدار سے کم پر مصالحت کرے مثالً اس کو پچاس روپے لےنے ھوں اور دس روپے پر
مصالحت کرے تو اضافی رقم مقروض کے لئے حالل نھيں ھے ،مگر يہ کہ اپنے قرضے کی مقدار کے
متعلق قرض خواه کو بتائے اور اسے راضی کرلے يا صورت ايسی ھو کہ اگر قرض خواه کو قرضے کی
مقدار کا علم ھو تا تب بھی وه اس مقدار يعنی دس روپے پر مصالحت کرليتا۔
مسئلہ  ٢١٩۴اگر دو اشخاص دو ايسی چيزوں کے سلسلے مينجو ايک ھی جنس سے ھوں اور جن
کے وزن معلوم ھوں ٓاپس ميں مصالحت کريں تو احتياط واجب يہ ھے کہ ايک چيز کا وزن دوسری چيز
سے زياده نہ ھواور اگر ان کا وزن معلوم نہ ھو تو اگرچہ اس بات کا احتمال ھو کہ ايک چيز کا وزن
دوسری چيز سے زياده ھے اور وه مصالحت کرليں تو مصالحت صحيح ھے۔
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مسئلہ  ٢١٩۵اگر دو اشخاص کو ايک شخص سے قرضہ وصول کرنا ھو يا دو اشخاص کو
دوسرے دو اشخاص سے کچه لےنا ھو اور اپنی اپنی طلب پر ايک دوسرے سے مصالحت کرنا چاہتے ھوں
اور دونوں کی طلب ايک ھی جنس سے ھو اور ايک وزن ھو مثالًدونوں کو دس من گندم لےنی ھو تو ان
کی مصالحت صحيح ھے۔ يھی حکم اس وقت ھے جب طلب کی جنس ايک نہ ھو مثالً ايک نے دس من
چاول اور دوسرے نے باره من گندم لےنی ھو تب بھی مصالحت صحيح ھے ليکن اگر ان کی طلب ايک ھی
جنس کی ھو اور وه ايسی چيز ھو جس کا سودا عموما ً تول کر يا ناپ کر کيا جاتا ھے تو اگر ان کا وزن يا
پےمانہ ےکساں نہ ھو تو ان کی مصالحت ميں اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢١٩۶اگر کسی شخص کو کسی دوسرے سے اپنا قرضہ کچه مدت کے بعد واپس لےنا ھو
اور وه مقروض کے ساته مقرره مدت سے پھلے معين مقدار سے کم پر مصالحت کرے اور اس کا مقصد يہ
ھو کہ اپنے قرضے کا کچه حصہ معاف کردے اور باقی نقد لے لے تو اس ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢١٩٧اگر دو اشخاص کسی چيز پر ٓاپس ميں مصالحت کرليں تو ايک دوسرے کی
رضامندی سے اس صلح کو توڑ سکتے ھيں۔ اسی طرح اگر صلح کے ضمن ميں دونوں کو يا کسی ايک کو
معاملہ فسخ کرنے کا حق ديا گيا ھو تو جو شخص وه حق رکھتا ھو ،صلح کو فسخ کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢١٩٨جب تک خريدار اور بيچنے واال ايک دوسرے سے جدا نہ ھوئے ھوں معاملہ کو
فسخ کرسکتے ھيں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ايک جانور خريدے تو وه تےن دن تک معاملہ فسخ کرنے
کا حق رکھتا ھے۔ اسی طرح اگر خريدار خريدی ھوئی جنس کی قيمت تےن دن تک نہ دے اور جنس کا
قبضہ نہ لے تو بيچنے واال معاملہفسخ کرسکتا ھے ،ليکن جو شخص کسی مال پر مصالحت کرے وه ان
تےنوں صورتوں ميں مصالحت فسخ کرنے کا حق نھيں رکھتا۔ ھاں ،اگر مصالحت کادوسرا فرےق
مصالحت کا مال دينے ميں غےر معمولی تاخےر کرے تو اس صورت ميں مصالحت فسخ کی جاسکتی
ھے۔ اسی طرح باقی خيارات ميں بھی ،جن کا ذکر خريدوفروخت کے احکام ميں ٓايا ھے ،مصالحت فسخ کی
جاسکتی ھے۔
٢٣٠
مسئلہ  ٢١٩٩جو چيز بذريعہ مصالحت ملے اگر وه عےب دار ھو تو مصالحت فسخ کی جاسکتی
ھے ،ليکن اگر بے عےب اور عےب دار کے مابےن قيمت کا فرق لےنا چاھے تو اس ميناشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٢٠٠اگر کوئی شخص اپنے مال پر دوسرے سے مصالحت کرے اور اس کے ساته
شرط کرے کہ جس چيز پر ميں نے تجه سے مصالحت کی ھے مےرے مرنے کے بعد مثالً تو اسے وقف
کردے گا اور دوسرا شخص بھی اس کو قبول کرے تو اس شرط پر عمل ضروری ھے۔
کرائے کے احکام
مسئلہ  ٢٢٠١کوئی چيز کرائے پر دينے والے اور کرائے پر لےنے والے کے لئے ضروری
ھے کہ بالغ و عاقل ھوناور کسی نے انھيں ناحق اس پر مجبور نہ کيا ھو۔ ھاں ،اگر زبردستی ھو ليکن
معاملے کے بعد وه راضی ھو جائيں تو کرائے کا معاملہ صحيح ھے۔ يہ بھی ضروری ھے کہ اپنے مال
ميں حق تصرف رکھتے ھوں ،ل ٰہذا سفيہ اور وه شخص جو دےواليہ ھونے کی وجہ سے حاکم شرع کی
طرف سے اپنے مال ميں ممنوع التصرف ھوچکا ھو ،اپنے ولی يا قرض خواھوں کی اجازت کے بغير
کوئی چيز نہ کرائے پر لے سکتے ھيں اور نہ کرائے پر دے سکتے ھيں۔ ھاں ،وه شخص جو دےواليہ
ھوچکا ھے اپنے ٓاپ کو اور اپنی خدمات کو کرايہ پر دے سکتا ھے اور اس کے لئے اجازت لينے کی
ضرورت نھيں۔
مسئلہ  ٢٢٠٢انسان دوسرے کی طرف سے وکيل بن کر اس کا مال کرائے پر دے سکتا ھے يا
اس کے لئے کوئی چيز کرائے پر لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢٠٣اگر بچے کا ولی يا سرپرست ،اس کا مال کرائے پر دے يا بچے کو کسی کا اجير
مقرر کردے تو کوئی حرج نھيں۔
اور اگر بچے کے بالغ ھونے کے بعد کی کچه مدت کو بھی اجارے کی مدت کا حصہ قرار ديا
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

جائے تو بچہ بالغ ھونے کے بعد باقی مانده اجاره فسخ کرسکتا ھے ،ليکن اگر بچے کے بالغ ھونے کے بعد
کی کچه مدت کو اجاره کی مدت کا حصہ بنانے ميں کوئی ايسی مصلحت ھو جس کا خيال رکھنا شرعا ً
واجب ھو تو بالغ ھونے کے بعد کی مدت کے لئے بھی اجاره نافذ ھوگا اور احتياط واجب يہ ھے کہ حاکم
شرع کی اجازت سے ھو۔
مسئلہ  ٢٢٠۴جس نابالغ بچے کا سرپرست نہ ھو اسے عادل مجتھد کی اجازت کے بغير اجارے پر
نھيں ليا جاسکتا اور جس شخص کی رسائی عادل مجتھد تک نہ ھو وه چند عادل مومنين سے اجازت لے کر
بچے کو اجارے پر لے سکتا ھے اور اگر چند نہ ھوں تو ايک عادل مومن کی اجازت بھی کافی ھے۔
مسئلہ  ٢٢٠۵اجاره دينے اور لےنے والے کے لئے ضروری نھيں کہ صيغہ عربی زبان ميں
پﮍھيں ،بلکہ اگر مالک کسی سے کھے کہ” :ميں نے اپنا مال تمھيں اجارے پر ديا“ اور دوسرا کھے
کہ”:ميں نے قبول کيا“ ،تو اجاره صحيح ھے ،بلکہ اگر وه زبان سے کچه نہ کھيں اور مالک اپنا مال
اجارے کے قصد سے مستاجر کو دے اور وه بھی اجارے کے قصد سے لے تو اجاره صحيح ھوگا۔
مسئلہ  ٢٢٠۶اگر کوئی شخص چاھے کہ اجارے کا صيغہ پﮍھے بغير کوئی کام کرنے کے لئے
اجير بن جائے تو جےسے ھی وه کام کرنے ميں مشغول ھوگا اجاره صحيح ھوگا۔
مسئلہ  ٢٢٠٧جوشخص بول نہ سکتا ھو اگر وه اشارے سے سمجھادے کہ اس نے کوئی جائيداد
اجارے پر دی يا لی ھے تو اجاره صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٢٠٨اگر کوئی شخص ايک جائيداد اجارے پر لے اور اس کا مالک يہ شرط لگائے کہ
صرف وھی اس سے استفاده کرسکتا ھے اور کسی دوسرے کو منتقل نھيں کرسکتا تو مستاجر اسے کسی
دوسرے کو استعمال کے لئے اجاره پر نھيں دے سکتا۔ ھاں ،اگر شرط کرے کہ منفعت سے خود فائده
اٹھائے گا تو مستاجر چاھے تو کسی دوسرے کو بھی اس صورت ميں اجاره پر دے سکتا ھے کہ خود ھی
اس منفعت سے فائده اٹھائے۔
مثالً کوئی شخص مکان کرائے پر لے اور کسی ايسے شخص کو کرائے پر دے جسے شرط يا
ايسی ھی کسی چيز سے پابند کر چکا ھو کہ وه اس کے لئے بھی رھائش کا بندوبست کرے گا اور پھر وه
شخص اسی گھر ميں اسے رھنے کی جگہ دے دے يا مثالً عورت کوئی گھر کرائے پر لے ا ور پھر اپنے
شوھر کو کرائے پر دے دے اور شوھر اُس عورت کو اُسی گھر ميں رکھے۔
٢٣١
ايسی صورت ميں جب مستاجر کے لئے وھی چيز کسی اور کو کرائے پر دينا جائز ھے ،اگر وه
مکان،دکان يا کشتی اور اسی طرح احتياط واجب کی بنا پر کمره اور چ ّکی کو لی گئی مقدار سے زياده
مقدار پر کرائے پر دينا چاھے تو ضروری ھے کہ اس ميں کوئی کام مثالً مرمت اور سفيدی وغيره کرادے
يا اس جنس کے عالوه کسی اور جنس کے بدلے کرائے پر دے جس پر اس نے خود اسے کرائے پر ليا ھے
مثالً اگر روپے کے بدلے کرائے پر ليا ھے تو گندم يا کسی اور چيز کے بدلے کرائے پر دے۔
مسئلہ  ٢٢٠٩اگر اجير کسی انسان سے شرط کرے کہ وه صرف اسی کا کام کرے گا اور کسی
کا کام نھيں کرے گا تو اسے کسی دوسرے شخص کو بطور اجاره نھيں ديا جاسکتا۔ ھاں ،اگر شرط کرے کہ
اس کے کام سے خود فائده اٹھائے جيسا کہ پچھلے مسئلے ميں بيان کيا جا چکاھے تو اُسے دوسرے کواجا
ره پر دے سکتے ھيں۔
اور اس صورت ميں کہ جب دوسرے کو اجارے پر دے سکتا ھے ،اگر اسی چيز پر اجارے پر
دے جس پر خود اجارے پر ليا تھا تو زياده قيمت نھيں لے سکتا ،ليکن اگر کسی اور چيز پر اجارے پر دے
تو زياده لے سکتا ھے۔
اور اگر کوئی شخص خود کو کسی کا اجير بنائے تو اس کام کی انجام دھی کے لئے کسی اور
شخص کو کم قيمت پر اجيرنھيں بنا سکتا۔ ھاں ،اگر خود کچه کام انجام دے چکا ھو تو پھر کسی دوسرے کو
کم اجرت پر اجير بنا سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢١٠اگر کوئی شخص مکان ،دکان ،کشتی ،اجير اور اسی طرح بنا بر احتياط واجب
کمرے و چ ّکی کے عالوه کوئی اور چيز اجاره کرے اور مالک نے اُس سے يہ شرط نہ کی ھو کہ کسی
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اور کو اجاره پر نہ دينا تو جس مقدار پر اس نے وه چيز کرائے پر لی ھو اگر اس سے زياده پر کسی کو
کرائے پر دے دے تو بھی کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٢٢١١اگر کوئی شخص مکان يا دکان مثال کے طور پر ايک سال کے لئے سو روپے
کرايہ پر لے اور اس کا ٓادھا حصّہ خود استعمال کرے تو باقی آدھا حصہ سو روپے کرائے پر دے سکتا
ھے ،ليکن اگر ا س آدھے کو اس مقدار سے زياده کرائے پر دينا چاھے جس پر اس نے خود ليا ھے ،مثالً
 ١٢٠روپے کرايہ پر دينا چاھے تو ضروری ھے کہ اس ميں کوئی کام مثالً مرمت کا کام انجام ديا ھو يا
اجارے کی جنس کے عالوه کسی اور چيز کے عوض کرائے پر دے۔
کرائے پر دئے جانے والے مال کے شرائط
مسئلہ  ٢٢١٢جو مال اجاره پر ديا جائے اس کے چند شرائط ھيں:
 (١وه مال معين ھو ،لہذااگر کوئی شخص کھے کہ ميں نے اپنے مکانات ميں سے ايک مکان
تمھيں کرائے پر ديا تو يہ صحيح نھيں ھے۔
 (٢مستاجرمال کو دےکه لے يا اجاره پر دينے واال شخص اپنے مال کی خصوصيات اس طرح
بيان کرے کہ اس کے بارے ميں مکمل معلومات حاصل ھو جائيں۔
 (٣اجاره پر دئے جانے واال مال دوسرے فرےق کے سپرد کرنا ممکن ھو ،ل ٰہذا بھاگے ھوئے
گھوڑے کو اجاره پر دينا باطل ھے ،مگر يہ کہ مستاجر کے لئے اس پر تسلط حاصل کرنا ممکن ھو۔
 (۴اس مال سے استفاده کرنا اس کے ختم يا کالعدم ھوجانے پر موقوف نہ ھو ،ل ٰہذا روٹی،پھلوں
اور دوسری کھانے والی اشياء کو ،جن سے فائده اٹھانا ان کے ختم ھوجانے پر ھی موقو ف ھے ،اجاره پر
دينا باطل ھے۔
 (۵مال سے وه فائده اٹھانا ممکن ھو جس کے لئے کرائے پر ديا جائے ،ل ٰہذا ايسی زمين کا
زراعت کے لئے کرائے پر دينا جس کے لئے بارش کا پانی کافی نہ ھو اور دوسرے کسی پانی سے بھی
اس کی سنچائی ممکن نہ ھو  ،باطل ھے۔
 (۶جو چيز کرائے پر دی جارھی ھو وه کرائے پر دينے والے کا اپنا مال ھو اوراگر کسی
دوسرے کا مال کرائے پر ديا جائے تو معاملہ اس صورت ميں صحيح ھے کہ جب ا س مال کا مالک
اجازت دے دے۔
مسئلہ  ٢٢١٣درخت کا اس مقصد سے کرائے پر دينا کہ اس کے پھل سے فائده اٹھايا جائے گا ،جب
کہ فی الحال اس ميں پھل نہ لگے ھوں ،کوئی حرج نھيں ھے۔ جانور کو اس کے دوده کے لئے کرائے پر
دينے کا بھی يھی حکم ھے۔
٢٣٢
مسئلہ  ٢٢١۴عورت اس مقصد کے لئے اجير بن سکتی ھے کہ اس کے دوده سے فائده اٹھايا جائے
اور اس کے لئے شوھر سے اجازت لينا ضروری نھيں ،ليکن اگر اس کے دوده پالنے سے شوھر کی حق
تلفی ھوتی ھو تو پھر اس کی اجازت کے بغير عورت اجير نھيں بن سکتی۔
کرائے پر دئے جانے والے مال سے فائده اٹھانے کے شرائط
مسئلہ  ٢٢١۵جس استفاده کے لئے مال کرائے پر ديا جاتا ھے اس کی چار شرطيں ھيں:
 (١حالل ھو ،ل ٰہذا دکان کو شراب بيچنے کے لئے کرايہ پر دينا اور اسی طرح شراب کی حمل
و نقل کے لئے وسائل کرايہ پر دينا باطل ھے۔
 (٢ان کاموں کے لئے پےسہ خرچ کرنا سفاہت اور غےر عقالئی نہ ھو۔ اسی طرح وه عمل
شريعت ميں بغير کسی اجرت کے انجام دينا واجب نہ ھو ،ل ٰہذا ميت کی تجھيز کے لئے اجير ھونا جائز
نھيں۔
 (٣اگر کرايہ پر دی جانے والی چيز سے کئی فائدے اٹھانا ممکن ھوں تو ضروری ھے کہ ان
فائدوں کو جو مستاجر اٹھائے گا معين کريں ،مثالً حےوان جو سواری اور وزن اٹھانے کے لئے استعمال
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ھوتا ھے ،معين کريں کہ فقط سواری کے لئے ھے يا فقط وزن اٹھانے کے لئے ھے يا تمام فائدوں کے
لئے۔
 (۴فائده اٹھانے کی مدت معين کرے۔ ھاں ،اگر مدت معلوم نہ ھو ليکن تعےن عمل سے جھالت
دور ھوجائے تو کافی ھے ،جےسے کسی کو دس روز تک کپﮍے سےنے کے لئے کرائے پر بالئيں يا
درزی سے طے کريں کہ معين لباس کو مخصوص طريقے سے سےئے۔
مسئلہ  ٢٢١۶اگر اجاره کی مدت کی شروعات کو معين نہ کريں تواس کی ابتدا معاھده واقع
ھونے کے بعد سے ھے۔
مسئلہ  ٢٢١٧اگر مثالً گھر کو ايک سال کے لئے کرائے پر ديا جائے اور اس کی شروعات کو
معاھدے کے ايک ماه بعد قرار ديا جائے تو اجاره صحيح ھے ،اگرچہ معاھدے کے وقت گھر دوسرے کے
اجارے پر ھو۔
ت اجاره کو طے نہ کرے اور کھے ”:جب بھی گھر ميں رھو گے گھر کا
مسئلہ  ٢٢١٨اگر مد ِ
کرايہ ماھانہ دس روپے ھے“ ،تو اجاره صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٢١٩اگر مستاجر سے کھے ” :گھر کو ماھانہ دس روپے کرايہ پر تمھيں ديا“ يا کھے
” :گھر کو ايک مھينہ کے لئے دس روپے ميں تمھيں کرايہ پر ديا اور اس کے بعد تم جتنا بھی رھو ھر
مھينے کا کرايہ د س روپے ھے“ ،تو اس صورت ميں کہ اجاره کی شروعات کو معين کرديں يا )اس کی
ابتداء( معلوم ھو تو پھلے مھينے کا اجاره صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٢٢٠وه گھر جھاں مثالً زائرےن و مسافرےن رہتے ھيں اور معلوم نھيں کہ کتنا رھيں
گے ،اگر اجاره کی صورت ميں قرارداد اس طرح رکھيں کہ مثالً ھر روز ايک روپيہ ديں گے تو چونکہ
اجاره کی مدت طے نھيں کی ،پھلی رات کے عالوه کا اجاره صحيح نھيں ھے اور مالک پھلی رات کے بعد
جب چاھے ان کو نکال سکتا ھے۔ھاں ،پھلی رات کے بعد مالک کی اجازت سے گھر کو استعمال کرنے ميں
کوئی حرج نھيں۔
کرايہ کے مختلف مسائل
مسئلہ  ٢٢٢١جو مال مستاجر کرائے کے طور پر دے رھا ھو وه مال معلوم ھونا چاہئے ،ل ٰہذا
اگر ايسی چيزيں ھوں جن کا لےن دين تول کر کيا جاتا ھے مثالً گندم تو ان کا وزن معلوم ھونا چاہئے اور
اگر ايسی چيزيں ھوں جن کا لےن دين گن کر کيا جاتا ھے مثالً رائج الوقت س ّکے تو ان کا عدد معلوم ھواور
اگر وه چيزيں گھوڑے اور بھےڑ کی طرح ھوں تو ضروری ھے کہ کرايہ پر دينے واال انھيں دےکه لے يا
مستاجر ان کی خصوصيات بتادے۔
مسئلہ  ٢٢٢٢اگر زمين زراعت کے لئے اجاره پر دی جائے اور اس کی اجرت اسی زمين يا کسی
اگر
ايسی زمين کی فصل کو قرار ديا جائے جو اس وقت موجود نہ ھو تو اجاره صحيح نھيں ھے اور
مال
ِ
اجاره بالفعل موجود ھو يا ما فی الذمہ پر اجاره کيا جائے تو کوئی حرج نھيں ھے۔
٢٣٣
مسئلہ  ٢٢٢٣جس نے کوئی چيز کرائے پر دی ھو جب تک چيز کا قبضہ نہ دے دے اجرت کے
مطالبے کا حق نھيں رکھتا ،سوائے اس کے کہ شرط رکھی ھو کہ قبضہ دينے سے پھلے اجاره ديا جائے۔
اسی طرح اگر کسی کام کے لئے اجير ھوا ھو تو اس کام کے انجام دينے سے پھلے اجرت کے مطالبے کا
حق نھيں رکھتا مگر يہ کہ کام سے پھلے اجرت دينے کی شرط کرلی ھو يا معمول ھی اسی طرح کا ھو
جےسے حج ،قضا نماز يا روزے کے لئے کسی کو اجير بنانا۔
مسئلہ  ٢٢٢۴جب اجاره پر دی گئی چيز کاقبضہ دے دے ،اگرچہ مستاجر قبضہ نہ لے يا قبضہ تو
لے ليکن مدت کے اختتام تک فائده نہ اٹھائے تو ضروری ھے کہ کرايہ ادا کرے۔
مسئلہ  ٢٢٢۵اگر انسان اس طرح اجير بنے کہ معين روز ميں کوئی کام انجام دے گا اور وه اُس
روز کام کرنے کے لئے حاضر ھو تو جس نے اسے اجير کيا ھے ضروری ھے کہ اس کی مزدوری اسے
دے چاھے اس سے کام نہ لے مثالً اگر درزی کو کسی خاص دن کام پر بالئے اور درزی بھی آجائے تو
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

اگرچہ اسے سينے کے لئے کپﮍا نہ دے ،پھر بھی اجرت دينا ضروری ھے ،چاھے درزی بےکار بيٹھا
رھے اور چاھے اپنے يا کسی دوسرے کے لئے کام کررھا ھو۔
مسئلہ  ٢٢٢۶اگر اجاره کی مدت ختم ھوجانے کے بعد معلوم ھو کہ اجاره باطل تھا تومستاجر کے
لئے ضروری ھے کہ اجرت المثل دے ،ليکن اگر اجرت المثل اُس مقدار سے زياده ھو جو اجاره ميں معين
کی گئی تھی تو اگر اجاره دينے واال خود صاحب مال يا اُس کا وکيل ھو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری
ھے کہ طے شده مقدار سے زائد ميں مصالحت ھو۔ اسی طرح اگر اجاره کی کچه مدت گزرنے کے بعد
معلوم ھو کہ اجاره باطل تھا تو گزری ھوئی مدت کے بارے ميں بھی يھی حکم جاری ھوگا۔
مسئلہ  ٢٢٢٧اگر کرائے پر لی ھوئی چيز تلف ھوجائے ،تو اگر اس کی دےکه بھال ميں کوتاھی نہ
کی ھو اور اس سے فائده اٹھانے ميں افراط سے کام نہ ليا ھو تو ضامن نھيں ھے۔ نےز مثالً اگر کپﮍے
درزی کو دئے ھوں اور وه اُس سے ضائع ھوجائيں جب کہ درزی نے افراط نہ کيا ھو اور اس کی دےکه
بھال ميں بھی الپرواھی نہ کی ھو تو ضامن نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٢٢٨جب بھی صنعت گر کسی لی ھوئی چيز کو ضائع کرے تو ضامن ھے۔
مسئلہ  ٢٢٢٩اگر قصائی حےوان کو ذبح کرے اور حرام کردے ،چاھے مزدوری لی ھو يا مفت
ميں ذبح کيا ھو ،ضروری ھے کہ اس کی قيمت صاحب حےوان کو دے۔
مسئلہ  ٢٢٣٠اگر حےوان کرائے پر لے اور معين کرے کہ کتنا وزن اس پر رکھا جائے گا ،اگر اس
مقدار سے زياده وزن رکھا جائے اور وه حےوان مر جائے يا معےوب ھوجائے تو ضامن ھے۔ اسی طرح
اگر وزن کی مقدار معين نہ کی ھو ليکن معمول سے زياده وزن الدنے سے حےوان مر جائے يا معےوب
ھوجائے پھر بھی ضامن ھے اور دونوں صورتوں ميں جھاں زائد مقدار کا استعمال کيا گيا ھے اجرت المثل
دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٢٣١اگر حےوان کو کسی ايسے سامان کے لئے اجاره کيا جائے جو ٹوٹنے واال ھو،
اگر وه حےوان پھسل جائے يا بھاگ جائے اور سامان ٹوٹ جائے تو صاحب حےوان ضامن نہ ھوگا ،ليکن
اگر حےوان کو مارنے يا اس جيسی کسی دوسری وجہ سے جس کی اجازت مالک نے نھيں دی تھی کوئی
ايسا کام کرے جس سے حےوان زمين پر گر جائے اورسامان توڑ دے تو ضامن ھے۔
مسئلہ  ٢٢٣٢اگر کوئی شخص کسی بچے کا اس کے ولی کی اجازت سے ختنہ کرے اور اس بچہ
کو ضرر پھنچے يا وه مر جائے چنانچہ اگر معمول سے زياده کاٹا ھو تو ضامن ھے۔ ھاں ،اگر معمول سے
زياده نہ کاٹا ھو ،ولی کی طرف سے بچے کے لئے نقصان ده ھونے يا نہ ھونے کی پہچان کی ذمہ داری
اسے نہ سونپی گئی ھو ،اپنے کام ميں مھارت بھی رکھتا ھو اور عالج ميں کوتاھی بھی نہ کی ھو تو ضرر
کی صورت ميں ضامن نہ ھونا محل اشکال ھے ،سوائے اس کے کہ ولی سے اس بات کی برائت لے لی
ھو ،البتہ تلف کی صورت ميں اگر ولی سے برائت نہ لی ھو تو ضامن ھے۔
مسئلہ  ٢٢٣٣اگر طبےب اپنے ھاتھوں سے مرےض کو دوا پالئے اور معالجہ ميں خطاء کرے اور
مرےض کو نقصان پھنچے يا مرجائے تو طبےب ضامن ھے ،ليکن اگر کھے”:فالں دوا فالں مرض کے
لئے فائده مند ھے“ اور دوا کے استعمال کو مرےض پر چھوڑ دے اور اُس دوا کے کھانے کی وجہ سے
مرےض کو نقصان پھنچے يا وه مر جائے تو طبےب ضامن نھيں ھے۔
٢٣۴
مسئلہ  ٢٢٣۴جب طبےب مرےض سے کھے”:اگر تمھيں کوئی نقصان پھنچے تو ميں ضامن نھيں
ھوں“ جب کہ اپنے کام ميں مھارت بھی رکھتا ھو اور اپنی احتياط بھی کی ھو اور مرےض کو نقصان
پھنچے يا مر جائے تو ضامن نھيں ھے چاھے طبےب نے اپنے ھاتھوں سے دوا دی ھو۔
مسئلہ  ٢٢٣۵مستاجر اور اور اجاره پر دينے واال دونوں ايک دوسرے کی رضايت کے ساته معاملہ
ختم کرسکتے ھيں۔ اسی طرح اگر اجاره ميں شرط کريں کہ دونوں يا ان ميں سے کوئی ايک معاملہ ختم
کرنے کا حق رکھتے ھوں تو وه اجاره کی قرارداد کے مطابق معاملہ کو ختم کر سکتے ھيں۔
مسئلہ  ٢٢٣۶اگر مستاجر يا اجاره پر دينے واال شخص اجارے کے بعد سمجھے کہ اس کے ساته
دھوکہ ھوا ھے تو وه اجاره ختم کرسکتے ھيں ،ليکن اگر اجاره کی قرارداد ميں شرط کرچکے ھوں کہ حتی
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دھوکے کی صورت ميں بھی کسی کو عقد اجاره کو فسخ کرنے کا اختيار نہ ھو تو اجاره ختم نھيں
کرسکتے۔
مسئلہ  ٢٢٣٧اگر اجاره پر دينے کے بعد اور قبضہ دينے سے پھلے کوئی شخص اس چيز کو
غصب کرلے تو مستاجر اس اجاره کو فسخ کرسکتا ھے اور وه چيز جو اجاره دينے والے کو دی ھے واپس
لے سکتا ھے۔ يہ بھی کر سکتا ھے کہ اجاره کو فسخ نہ کرے اور جتنی مدت وه چيز غاصب کے اختيار
ميں رھی ھو معمول کے مطابق اس سے اجاره وصول کرے جو کہ اجرت المثل ھے۔ پس اگر ايک حےوان
کو ايک مھينے کے لئے دس روپے اجاره پر ليا تھا اور کسی نے دس روز کے لئے غصب کيا ھو اور اس
دس روز کی اجرت المثل پندره روپے ھو تو وه غاصب سے پندره روپے لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢٣٨اگراجاره پر لی گئی چيز قبضہ ميں لے لے اور پھر کوئی اسے غصب کرلے تو اجاره
کو ختم نھيں کرسکتا ،بلکہ فقط اتنا حق رکھتا ھے کہ اُس چيز کا کرايہ اجرت المثل کی مقدار ميں غاصب
سے لے لے۔
مد
اگر
ت اجاره ختم ھونے سے پھلے مال کو مستاجر کے ھاتھوں فروخت کردے تو
٢٢٣٩
مسئلہ
ِ
اجاره ختم نھيں ھوتا اور مستاجر کے لئے اجاره کا مال دينا ضروری ھے۔ يھی حکم اس وقت بھی ھے جب
مال کسی دوسرے کے ھاته فروخت کر دے۔
مسئلہ  ٢٢۴٠اگر مدت اجاره کی شروعات سے پھلے مال اس طرح خراب ھوجائے کہ اس سے
کسی طرح سے فائده نہ اٹھايا جاسکے يا اس فائدے کے قابل نہ رھے جس کے لئے اجاره پر ديا گيا تھا تو
اجاره باطل ھو جائے گا اور وه رقمجو کہ مستاجر نے دی تھی مستاجر کو دوباره مل جائے گی اور اگر
کيفيت يہ ھو کہ اس سے کچه تھوڑا ھی فائده اٹھايا جا سکتا ھو تو وه اجاره ختم کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢۴١اگر کسی جائيداد کو اجاره پر لے جو اجاره کی کچه مدت گزرنے کے بعد اس
طرح خراب ھوجائے کہ بالکل استفاده کے قابل نہ رھے يا جس چيز کے لئے اجاره پر ديا گيا تھا اس چيز
کے لئے قابل استفاده نہ رھے تو باقی مانده اجاره کی مدت باطل ھوجائے گی اور وه گذشتہ مدت کے اجاره
کو ختم کرکے اس کے بدلے اجرت المثل دے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢۴٢اگر کوئی مکان جومثالً دو کمرے واال ھو ،کرائے پر دے اور اس کا ايک کمره خراب
ھوجائے تو اس صورت ميں کہ وه خصوصيت جو کہ ختم ھو چکی ھے مورد اجاره نہ ھو اور فوراً اس
کمرے کو بنادے اور کوئی استفاده بھی ضائع نہ ھوا ھو تو اجاره باطل نھيں ھوتا اور مستاجر اجاره کو ختم
نھيں کرسکتا ،ليکن اگر اس کمرے کو بنانے ميں اتنی دےر لگ جائے کہ مستاجر کے استفادے کی کچه
ت اجاره
مقدار ختم ھوجائے تو اس فوت شده استفاده کی مقدار ميں اجاره باطل ھوگا اور مستاجر پوری مد ِ
کو فسخ کرکے جتنا استفاده اس نے کيا ھے اس کے بدلے اجرت المثل دے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢۴٣اگر مال اجاره پر لےنے يا دينے واال مرجائے تو اجاره باطل نھيں ھوتا۔ ھاں ،اگر
اجاره پر دينے والے کا مکان اپنا نہ ھو مثالً کسی دوسرے شخص نے اس کے لئے وصيت کی ھو کہ جب
تک وه زنده ھے مکان کی ٓامدنی اس کا مال ھوگا تو اگر وه مکان کرائے پر دے دے اور اجاره کی مدت
ختم ھونے سے پھلے مرجائے تو اس کے مرنے کے وقت سے اجاره فضولی ھوگا اور اگر موجوده مالک
اجاره کی بقيہ مدت کی اجازت دے دے تو اجاره صحيح ھے اور اجاره پر دينے والے کی موت کے بعد
اجاره کی باقی مانده مدت کی ملنے والی اجرت موجوده مالک کو ملے گی۔
مسئلہ  ٢٢۴۴اگر کوئی کام کرانے واال شخص کسی معمار کو اس مقصد سے وکيل بنائے کہ وه اس
کے لئے کاريگر مھيا کردے تو معمار نے جو کچه اس شخص سے ليا ھے اگر کاريگروں کو اس سے کم
دے تو زائد مال اس پر حرام ھے اور ضروری ھے کہ وه رقم مالک کو واپس کر دے ،ليکن اگر معمار
اجير بن جائے کہ عمارت کو مکمل کردے گا اور اپنے لئے يہ اختيار حاصل کرے کہ خود بنائے گا يا
٢٣۵
دوسرے سے بنوائے گا تو اس صورت ميں کہ کچه کام خود کرے اور باقی کام دوسروں سے اس اجرت
سے کم اجرت پر کروائے جس پر وه خود اجير بنا ھے تو زائد رقم اس کے لئے حالل ھوگی۔
مسئلہ  ٢٢۴۵اگر کپﮍا رنگنے واال طے کرے کہ مثالً کپﮍا نيل سے رنگے گا اور نيل کے بجائے
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کسی اور چيز سے رنگ دے تو اسے اجرت لےنے کا حق نھيں ھے۔
جعالہ کے احکام
مسئلہ  ٢٢۴۶جعالہ سے مراد يہ ھے کہ انسان طے کرے کہ اس کے لئے انجام دئے جانے والے
کام کے بدلے ميں معين شده مال دے گا مثالً يہ کھے”:جو کوئی يا کوئی معين شخص مےری گمشده چيز
ڈھونڈ الئے گا ميں اسے دس روپے دوں گا يا گمشده چيز کا ٓادھا دوں گا۔“
جو شخص يہ قرار داد باندھے اسے جاعل اور جو شخص وه کام انجام دے اسے عامل کہتے ھيں۔
جعالہ و اجاره ميں بعض فرق ھيں۔ ان ميں سے ايک يہ ھے کہ اجارے مينصيغہ پﮍھے جانے کے بعد
اجير ضامن ھے اور اس کے لئے ضروری ھے کہ وه کام انجام دے اور وه شخص بھی ،جس نے اسے
اجير بنايا تھا ،اجرت کی بہ نسبت اجير کا مقروض بن جاتا ھے ،جب کہ جعالہ ميں چاھے عامل کوئی معين
فرد ھو،اس کے پاس اختيار ھے کہ کام انجام نہ دے اور جب تک عامل کام انجام نہ دے جاعل اس کا
مقروض نھيں ھوتا۔ دوسرا يہ کہ اجارے ميں قبول شرط ھے ليکن جعالہ ميں قبول شرط نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٢۴٧جاعل کا عاقل و بالغ ھونا ضروری ھے اور اپنے ارادے و اختيار سے بغير کسی
ناحق زبردستی کے قرارداد باندھے۔ يہ بھی ضروری ھے کہ شرعا ً اپنے مال ميں تصرّف کرسکتا ھو ،ل ٰہذا
سفيہ يعنی جو اپنا مال فضول کاموں ميں خرچ کرتا ھو يا دےواليہ جو حاکم شرع کے حکم سے اپنے مال
ميں تصرّف نہ کرسکتا ھو ،کا جعالہ صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٢۴٨جو کام جاعل کروانا چاہتا ھو ضروری ھے کہ بے فائده يا حرام يا ان واجبات ميں
سے نہ ھو جن کا بالمعاوضہ بجا النا شرعا ً ضروری ھو،ل ٰہذا اگر کوئی کھے رات کے وقت جو تارےک
جگہ پر جائے گا يا شراب پےئے گا يا واجب نماز پﮍھے گا ميں اسے دس روپے دوں گا تو جعالہ صحيح
نھيں ھے۔
ً
مسئلہ  ٢٢۴٩جس مال کے دئے جانے پر جعالہ کيا ھو ،اگر اسے معين کرے مثال کھے ”:جو کوئی
مےرا گھوڑا ڈھونڈ کر الئے گا ،يہ گندم اسے دوں گا “،يہ بتانا ضروری نھيں ھے کہ گندم کھاں کی ھے
اور اس کی قيمت کتنی ھے۔ اسی طرح اگر مال کو معين نہ کرے مثالً کھے”:جو کوئی مےرا گھوڑا
ڈھونڈالئے اسے دس من گندم دوں گا “،جعالہ صحيح ھے ،ليکن احتياط مو کٔد يہ ھے کہ اس کی پوری
خصوصيات معين کرے۔
ً
مسئلہ  ٢٢۵٠اگر جاعل کام کے لئے معين اجرت مقرر نہ کرے ،مثال کھے”:جو شخص ميرے
بچے کو ڈھونڈ کر الئے گا اسے ميں کچه مال دوں گا“ ،ليکن اس کی مقدار معين نہ کرے ،تو جب کوئی
شخص اس کا کام انجام دے ،ضروری ھے کہ اسے اتنی اجرت دے جتنا لوگوں کی نگاھوں ميں اس کے
کام کی اھميت ھو۔
مسئلہ  ٢٢۵١اگرعامل نے جاعل کی قرارداد سے پھلے وه کام انجام دے ديا ھو يا قرارداد کے
بعد اس نيت سے وه کام انجام دے کہ اس کے بدلے رقم نھيں لے گا تو پھر وه اجرت لےنے کا حق نھيں
رکھتا۔
مسئلہ  ٢٢۵٢عامل کے کام شروع کرنے سے پھلے جاعل ،جعالہ کو منسوخ کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢۵٣عامل کے کام شروع کرنے کے بعد اگر جاعل جعالہ منسوخ کرنا چاھے تو اس ميں
اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٢۵۴عامل کام کو ادھورا چھوڑ سکتا ھے ليکن کام کو ادھورا چھوڑنے پر جاعل کو نقصان
پھنچتا ھو تو ضروری ھے کہ کام کو مکمل کرے مثالً کوئی شخص کھے”:جو کوئی مےری ٓانکه کا
ٓاپرےشن کرے ميں اسے اس قدر معاوضہ دوں گا“ اور سرجن اس کا ٓاپرےشن شروع کردے اور صورت
يہ ھو کہ اگر ٓاپرےشن مکمل نہ کرے تو ٓانکه ميں عےب پيدا ھوسکتا ھے ،تو ضروری ھے کہ اسے مکمل
کرے او راگر ادھورا چھوڑدے تو جاعل سے اجرت لےنے کا اسے کوئی حق نھيں ھے بلکہ عےب و
نقصان کا ضامن بھی ھے۔
٢٣۶
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مسئلہ  ٢٢۵۵اگرعامل کام ادھورا چھوڑدے اور وه کام ايسا ھو جےسے گھوڑا ڈھونڈنا کہ جسے
مکمل کئے بغير جاعل کو کوئی فائده نہ ھوتو عامل ،جاعل سے کسی چيز کا مطالبہ نھيں کرسکتا اور اگر
اجرت کو کام مکمل کرنے سے مشروط کردے تب بھی يھی حکم ھے مثالً کھے”:جو کوئی مےرا لباس
سےئے گا ميں اسے دس روپے دوں گا“ ،ليکن اگر اس کی مراد يہ ھو کہ جتنا کام کيا جائے اتنی اجرت
دے گا تو پھر ضروری ھے کہ جتنا کام ھوا ھو اتنی اجرت عامل کو دے دے اگرچہ احتياط يہ ھے کہ
دونوں مصالحت کے طور پر ايک دوسرے کو راضی کرليں۔
مزارعہ کے احکام
مسئلہ  ٢٢۵۶مزارعہ سے مراد يہ ھے کہ مالک يا وه شخص جو مالک کے حکم ميں ھو مثال کے
مالک منفعت يا
طور پر ولی يا
مالک انتفاع يا وه شخص جس کا حق زمين سے متعلق ھوجيسے کسی زمين
ِ
ِ
کے گرد سنگ چينی کی وجہ سے پيدا ھونے واال حق،کاشتکار سے معاھده کرے کہ اپنی زمين اس کے
اختيار ميں دے تاکہ وه اس ميں کاشتکاری کرے اور پيداوار کا کچه حصہ مالک يا اس شخص کو دے جو
مالک کے حکم ميں ھے ۔
مسئلہ  ٢٢۵٧مزارعہ ميں چند باتوں کا خيال رکھنا ضرور ی ھے:
 (١مالک کی طرف سے ايجاب اور کاشتکار کی طرف سے قبول ،اس طرح کہ زمين کا مالک
کاشتکار سے کھے”:ميں نے زمين تمھيں کھيتی باڑی کے لئے دی “ اور کاشتکار بھی کھے” :ميں نے
قبول کيا “۔ يا بغير اس کے کہ زبانی کچه کھيں مالک کاشتکار کو کھيتی باڑی کے ارادے سے زمين دے
دے اور کاشتکار اسے اپنی تحويل مينلے لے۔ يہ بھی جائز ھے کہ ايجاب کاشتکار کی طرف سے اور قبول
مالک کی طرف سے ھو۔
 (٢زمين کا مالک اور کاشتکار دونوں عاقل اور بالغ ھوں ،کسی نے انھيں مزارعہ کے معاملے
پر ناحق مجبور نہ کيا ھو اور مالک اپنے مال ميں تصرف سے شرعا ً ممنوع نہ ھو جيسے سفيہ اور
دےواليہ جسے حاکم شرع نے اپنے مال ميں تصرف کرنے سے روک ديا ھو۔ يھی حکم کاشتکار کے لئے
اس وقت ھے جب مزارعہ کی وجہ سے اس کو اپنے مال ميں جو کہ ممنوع التصرف تھا،تصرف کرنا
پﮍے۔
 (٣زمين کی پيداوار ميں دونوں مشترک ھوں ،ل ٰہذا اگر شرط کريں کہ تمام پيداوار يا ابتدائی يا
آخر کی فصل ان ميں سے کسی ايک کا مال ھو تو مزارعہ باطل ھے۔
 (۴زمين کی پيداوار ميں ھر ايک کا حصہ بطور مشاع مثالً نصف يا ايک تھائی وغيره ھو۔ ل ٰہذا
اگر مالک کھے”:اس زمين ميں کھيتی باڑی کرو اور جو تمھارا جی چاھے مجھے دے دينا “،يا معين مقدار
مثالً پيداوار ميں سے دس من مالک يا کاشتکار کے لئے مقرر کريں تومزارعہ باطل ھے۔
 (۵جتنی مدت کے لئے زمين کاشتکار کے قبضے ميں رھنی ھو ،ضروری ھے کہ اسے معين
کريں اور ضروری ھے کہ وه م ّدت اتنی ھو کہ اس مدت ميں پيداوار حاصل ھونا ممکن ھو اور اگر مدت
کی ابتدا ايک مخصوص دن سے اور مدت کا اختتام فصل تيار ھونے کو مقرر کرديں تو کافی ھے۔
 (۶زمين کاشت کے قابل ھو ،اگر اس ميں کاشت کرنا ممکن نہ ھو ليکن ايسا کام کيا جاسکتا ھو
جس سے کاشت ممکن ھوجائے تو مزارعہ صحيح ھے۔
 (٧اگر کسی مخصوص چيز کی کاشت دونوں کے م ّد نظر ھو تو کاشتکار جو چيز کاشت کرے
اسے معين کرنا ضروری ھے ،ليکن اگر کسی مخصوص چيز کی کاشت م ّدنظر نہ ھو يا جو چيز کاشت
کرنا چاھيں اس کا علم ھو تو اسے معين کرنا ضروری نھيں ھے۔
 (٨مالک،زمين کو معين کرے اس طرح کہ مورد نظر ٹکﮍا مر ّدد نہ ھو اور ظاھر يہ ھے کہ
معين جگہ ميں بطور کلی تعےےن کرنا ،معين کرنے کے لئے کافی ھے اگرچہ زمين کے ٹکﮍے ٓاپس ميں
مختلف ھوں۔
 (٩جو اخراجات ان ميں سے ھر ايک کو کرنا ضروری ھيں انھينمعين کريں ليکن جو
اخراجات ھر ايک کو کرنا ضروری ھوں اگر اس کا علم ھو تو معين کرنا ضروری نھيں۔
مسئلہ  ٢٢۵٨اگر مالک،کاشتکار سے طے کرے کہ جو کچه زمين کی اصالح اور ٓابادکاری ميں
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خرچ ھوگا اور جو مقدار ٹيکس کے طور پر ديناھوگی ،اسے نکالنے کے بعد باقی کو اپنے درميان تقسےم
٢٣٧
کريں گے تو صحيح ھے۔ اسی طرح اگر طے کرے کہ پيداوار کی کچه مقدار اس کی ھوگی تو اگر جانتے
ھوں کہ اس مقدار کو کم کرنے کے بعد کچه باقی بچ جائے گا تو مزارعہ صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٢۵٩اگر مزارعہ کی مدت ختم ھوجائے اور فصل دستياب نہ ھو تو اگر مالک اس بات پر
راضی ھو کہ اجرت پر يا بغيرا جرت کے ،فصل اس کی زمين ميں کھﮍی رھے اور کاشتکار بھی راضی
ھو تو کوئی حرج نھيں اور اگر مالک راضی نہ ھو تو اس صورت ميں جب فصل کے زمين مينباقی رھنے
سے مالک کو کوئی نقصان نہ ھو ،کوئی قابل ذکر منفعت بھی ضائع نہ ھورھی ھو اور فصل کی عدم
دستيابی ميں کاشتکار کی کوتاھی بھی نہ ھو تو مالک کاشتکار کو زمين ميں سے فصل کاٹنے پر مجبور
نھيں کرسکتا ،بلکہ ضروری ھے کہ فصل تيار ھونے تک صبر کرے تاکہ کاشتکار کو نقصان نہ ھو اور
کاشتکار کے لئے ضروری ھے کہ اس زياده مدت کے لئے زمين کو استعمال کرنے پر مالک کو اجرت
المثل دے۔
مسئلہ  ٢٢۶٠اگر کوئی ايسی صورت پےش ٓاجائے کہ زمين ميں کھيتی باڑی کرنا ممکن نہ ھو مثالً
زمين کا پانی بند ھوجائے تو مزارعہ ختم ھوجاتا ھے اور اگرکاشتکار بالوجہ کھيتی باڑی نہ کرے تو اگر
زمين اس کے تصرف ميں رھی ھو اور مالک کا اس ميں کوئی تصرف نہ رھا ھو تو ضروری ھے کہ
معمول کے مطابق مدت کا کرايہ مالک کو دے۔
مسئلہ  ٢٢۶١اگر مالک اور کاشتکار صيغہ پﮍه چکے ھوں تو ايک دوسرے کی رضامندی کے
بغير مزارعہ منسوخ نھيں کرسکتے اور اسی طرح اگر مالک نے مزارعہ کے قصد سے کسی کو زمين دے
دی ھو اور اس نے بھی تحويل لے لی ھو ،تو ايک دوسرے کی رضامندی کے بغير مزارعہ منسوخ نھيں
کرسکتے ليکن اگر مزارعہ کے معاھدے کے سلسلے ميں انھوں نے يہ شرط طے کی ھو کہ ان ميں سے
دونوں يا کسی ايک کو معاملہ فسخ کرنے کا حق ھوگا تو جو معاھده انھوں نے کر رکھا ھو اس کے مطابق
معاملہ فسخ کرسکتے ھيں۔
مسئلہ  ٢٢۶٢اگر مزارعہ کے معاھدے کے بعد مالک يا کاشتکار مرجائے تو مزارعہ فسخ نھيں
ھوتا بلکہ ان کے وارث ان کی جگہ لے ليتے ھيں ليکن اگر کاشتکار مرجائے اور انھوں نے يہ شرط رکھی
ھو کہ کاشتکار خود کاشت کرے گا تو مزارعہ فسخ ھوجاتا ھے۔ اس صورت ميں اگر پيداوار نماياں
ھوچکی ھو تو ضروری ھے کہ کاشتکار کا حصّہ اس کے ورثاء کو ديں اور جو دوسرے حقوق کاشتکار
کو حاصل ھوں وه بھی اس کے ورثاء کومےراث ميں مل جاتے ھيں اور کاشت حاصل ھونے تک اس کا
زمين ميں باقی رھنے کا وھی حکم ھے جو مسئلہ ”  “ ٢٢۵٩ميں بيان ھوچکا ھے۔
مسئلہ  ٢٢۶٣اگر کاشت کے بعد پتہ چلے کہ مزارعہ باطل تھا تو جو بےج ڈاال گيا تھا اگر وه مالک
کا مال ھو توجو فصل ھاته ٓائے گی وه بھی اسی کی ھوگی۔ اس صورت ميں مالک کے لئے ضروری ھے
کہ کاشتکار کی اجرت ،جو کچه اس نے خرچ کيا ھو اور کاشکار کے حےوانوں اور دوسرے وسائل کا
کرايہ دے۔
اور اگر بےج کاشتکار کا مال ھو تو فصل بھی اسی کی ھوگی اور ضروری ھے کہ زمين کا
کرايہ اور جو کچه مالک نے خرچ کيا ھو اور مالک کے وسائل کا کرايہ دے اور اس کاشتکاری ميں جو
کام مالک نے انجام ديا ھو اس کی اجرت دے۔
دونوں صورتونميں اگر اجرت المثل اور جو خرچ کيا ھو وه معاھدے کی مقدار سے زياده ھوں تو
زياده کا استحقاق محل اشکال ھے اور احوط مصالحت ھے۔
مسئلہ  ٢٢۶۴اگر بےج کاشتکار کا مال ھو اور کاشت کے بعد فرےقےن کو پتہ چلے کہ مزارعہ
باطل تھا تو اگر مالک اور کاشتکار رضامند ھوں کہ اجرت پر يا بال اجرت فصل زمين پر کھﮍی رھے تو
کوئی اشکال نھيں ھے اور اگر مالک راضی نہ ھو تو حکم وھی ھے جو مسئلہ ”  “ ٢٢۵٩ميں بيان ھوچکا
ھے۔
مسئلہ  ٢٢۶۵اگر پيداوار جمع کرنے اور مزارعہ کی مدت ختم ھونے کے بعد کاشت کی جﮍيں
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

زمين ميں ره جائيں اور د وسرے سال سرسبز ھوجائيں اور پيداوار ديں تو اگر مالک يا کاشتکار نے جﮍوں
ميں اشتراک کا معاھده نہ کيا ھو تو اگرچہ زمين کے مالک کی مالکيت دوسرے سال کی پيداوار کی بنسبت
صحت سے خالی نھيں ھے ليکن احوط يہ ھے کہ اگر کاشتکار بےج کا مالک ھو تو ٓاپس ميں مصالحت
کريں۔

توضيح المسائل

٢٣٨
مضاربہ کے احکام
مضاربہ سے مراد يہ ھے کہ ايک شخص کسی دوسرے کو کوئی مال دے کہ وه اس مال سے
تجارت کرے اور اس تجارت سے ھونے والے منافع کو ٓاپس ميں بطور مشاع يعنی نصف يا ثلث وغيره کے
اعتبار سے تقسےم کريں۔
صاحب مال کو مالک اور تجارت کرنے والے کو عامل کہتے ھيں۔ مضاربہ ميں ايجاب و قبول
شرط ھے ،چاھے لفظ کے ذريعے ھو يا فعل کے ذريعے ،مثال کے طور پر مالک مضاربہ کے عنوان سے
عامل کو مال دے اور عامل مال لے کر اسے قبول کرے۔
مسئلہ  ٢٢۶۶مضاربہ کے صحيح ھونے کے لئے چند شرائط ضروری ھيں:
 (١مالک اور عامل بالغ و عاقل اور مختار ھوں اور مالک سفاہت يا دےواليہ ھونے کی وجہ
سے اپنے مال ميں ممنوع التصرف نہ ھو اور سفيہ عامل کے ساته مضاربہ کا صحيح ھونا بھی محل اشکا
ل ھے۔
 (٢مالک اور عامل ميں سے ھر ايک کے لئے نفع کی شرح معين ھو مثالً نصف يا ايک تھائی
يا ايک چوتھائی وغيره۔
 (٣يہ کہ نفع مالک اور عامل کے درميان ھو پس اگر شرط کی جائے کہ اس نفع ميں سے کچه
مقدار ايسے شخص کے لئے ھو جو کام ميں شرےک نہ ھو تو مضاربہ باطل ھے۔
 (۴عامل تجارت کرسکتا ھو اگرچہ اس کے لئے دوسرے کی مدد لے۔
ٰ
اقوی يہ ھے کہ مضاربہ کے صحيح ھونے کے لئے مال کا سونے يا چاندی کے
مسئلہ ٢٢۶٧
سکوں کی شکل ميں ھونا ضروری نھيں بلکہ نوٹ جيسے دوسرے اموال سے انجام دينا بھی جائز ھے ليکن
ايسا مال جو دوسرے کے ذ ّمے ھو مثال کے طور پر ايسا مال جو انسان کسی دوسرے سے قرض خواه ھو،
کے ساته جائز نھيں اور منافع سے مضاربہ کرنا مثال کے طور پر گھر کی سکونت سے مضاربہ ،محل
اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٢۶٨مضاربہ کے صحيح ھونے کے لئے مال کا عامل کے تصرّف ميں ھونا ضروری نھيں
ھے بلکہ اگر مال مالک کے تصرّف ميں ھو اور عامل فقط معاملے کو انجام دے تو مضاربہ صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٢۶٩اگر مضاربہ صحيح ھو تو مالک اور عامل نفع ميں شرےک ھوتے ھيں اور اگر
صحت کے بعض شرائط کی عدم موجودگی کی وجہ سے مضاربہ فاسد ھو تو پورا نفع مالک کا مال ھے
اور ضروری ھے کہ مالک عمل کی اجرت المثل،عامل کو دے اور اگراجرت المثل عامل کے لئے مقرره
حصّے سے زياده ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ عامل اور مالک اضافی مقدار ميں مصالحت کريں۔
مسئلہ  ٢٢٧٠مضاربہ ميں نقصان و ضرر مالک کے ذ ّمے ھے اور اگر يہ شرط کی جائے کہ
نقصان عامل يا دونوں کے ذ ّمے ھوگا تو شرط باطل ھے ليکن اگر يہ شرط کی جائے کہ مالک کو کاروبار
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ميں ھونے واال نقصان عامل پورا کرے اور اپنے مال ميں سے مالک کو بخش دے تو يہ شرط صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٢٧١مضاربہ جائز معامالت ميں سے ھے اور مالک يا عامل ميں سے کوئی ايک جس
وقت چاھيں مضاربہ کو فسخ کرسکتے ھيں خواه عمل شروع کرنے سے پھلے خواه عمل انجام دينے کے
بعد،خواه نفع حاصل ھونے سے پھلے خواه نفع حاصل ھونے کے بعد۔
مسئلہ  ٢٢٧٢عامل نے مالک سے جو مال ليا ھو اسے مالک کی اجازت کے بغير اپنے يا کسی
دوسرے کے مال کے ساته مخلوط نھيں کرسکتا اگرچہ اس عمل سے مضاربہ باطل نھيں ھوتا ليکن اگر مال
کو مخلوط کرے اور تلف ھوجائے تو عامل ضامن ھے۔
مسئلہ  ٢٢٧٣مالک خريدوفروخت ميں جن خصوصيات کو معين کرے مثالً يہ کہ عامل معينہ چيز
خريدے اور معينہ قيمت پر بيچے ضروری ھے کہ عامل ان پر عمل کرے ورنہ معاملہ فضولی ھوگا اور
اس کا صحيح ھونا مالک کی اجازت پر موقوف ھے۔
مسئلہ  ٢٢٧۴اگر مالک کسی معاملے ميں عامل کو سرمايہ کے اعتبار سے محدود اور مقےد نہ
کرے ،توعامل جس طرح چاھے معاملہ کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢٧۵اگر عامل ،مالک کی اجازت سے سفر کرے اور يہ شرط نہ کی گئی ھوکہ سفر کا
خرچہ عامل کے ذ ّمے ھے تو سفر اور تجارت کے لئے خرچ ھونے والی رقم سرمائے سے اٹھائی جائے
گی اور اگر عامل چند مختلف مالکوں کے لئے کام کرتا ھو تو ھر مالک کے کام کی نسبت خرچہ تقسےم
ھوگا۔
٢٣٩
مسئلہ  ٢٢٧۶کام ميں منافع ھونے کی صورت ميں عامل نے تجارت کے مقدماتی کاموں اور سفر
کے خرچ کے لئے جو کچه سرمائے سے ليا ھو،وه رقم نفع سے نکال کر سرمايہ ميں مالئی جائے گی اور
باقی بچنے والے نفع کو معاھدے کے مطابق تقسےم کريں گے۔
مسئلہ  ٢٢٧٧مضاربہ ميں يہ شرط نھيں ھے کہ مالک ايک شخص ھو اور عامل بھی ايک شخص
ھو بلکہ چند مالک اور ايک عامل يا چند عامل اور ايک مالک بھی ھوسکتا ھے ،چاھے ان چند عاملوں کے
لئے نفع سے حاصل ھونے واال جو حصہ طے ھوا ھے وه مساوی يا مختلف ھو۔
مسئلہ  ٢٢٧٨اگر دو شخص سرمائے ميں شرےک ھوں اور عامل ايک شخص ھو اور شرط کريں
کہ مثالً ٓادھا نفع عامل کے لئے ھو اور باقی ٓادھا دو مالکوں کے درميان بطور تفاضل ھو يعنی ايک کا حصہ
دوسرے سے زياده ھو باوجود اس کے کہ دونوں کا سرمايہ برابر ھو يا شرط کريں کہ باقی ٓادھا دو مالکوں
کے درميان مساوی تقسےم ھوگا باوجود اس کے کہ ايک کا سرمايہ دوسرے سے زياده ھو مضاربہ باطل
ھے ،مگر يہ کہ ان ميں سے کسی ايک کے لئے وه زياده مقدار تجارت کے سلسلے ميں کسی کام کو انجام
دينے کے عوض ميں ھو کہ اس صورت ميں صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٢٧٩اگر مالک يا عامل مرجائے تو مضاربہ باطل ھوجاتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢٨٠جائز نھيں ھے کہ عامل نے جو سرمايہ مالک سے ليا ھو مالک کی اجازت کے بغير
اس سرمايہ کے ساته کسی دوسرے شخص کے ساته مضاربہ کا معاھده کرے يا اس سرمائے کے ساته کام
کسی دوسرے شخص کے سپرد کرے يا سرمائے کے ساته کسی اور کو تجارت کے لئے اجير کرے اور
اگريہ تصرفات مالک کی اجازت کے بغير انجام پائيں اور مالک بھی اجازت نہ دے اور مال تلف ھوجائے
عامل ضامن ھے۔ ھاں ،کام کے مقدمات کو انجام دينے کے لئے اجير لےنے يا کسی کو وکيل بنانے ميں
کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٢٢٨١مالک اور عامل ميں سے ھر ايک دوسرے کے لئے شرعی طور پر جائز کام کی
شرط کرسکتا ھے مثالً ان ميں سے ايک دوسرے پر شرط کرے کہ مال دے يا کوئی کام انجام دے اور اس
شرط کو پورا کرنا واجب ھے ،خواه عامل تجارت اور کام انجام نہ دے يا انجام ديا ھو اور نفع حاصل نہ ھوا
ھو۔
مسئلہ  ٢٢٨٢جيسے ھی تجارت ميں نفع حاصل ھو عامل کے لئے جو حصہ مقرر کيا گيا ھو وه اس
کا مالک بن جاتا ھے اگرچہ ابھی نفع تقسےم نہ ھوا ھو ليکن جو بھی نقصان ھوا ھو اس کا جبران اور تالفی
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ھوگی اور معاملے ميں نفع حاصل ھونے کے وقت اگر مالک تقسےم کرنے پر راضی نہ ھوتو عامل کو حق
نھيں ھے کہ مالک کو تقسےم پر مجبور کرے اور اگر عامل تقسےم کرنے پر راضی نہ ھو تو مالک اسے
تقسےم قبول کرنے پر مجبور کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢٨٣اگر نفع تقسےم کريں اور تقسےم کے بعد سرمائے ميں کوئی خساره وارد ھوجائے
اور اس کے بعد کوئی نفع حاصل ھو جو خساره سے کم نہ ھو تو وه خساره اس نفع سے ادا ھوگا اور اگر
نفع خساره سے کم نہ ھو تو وه خساره اس نفع سے ادا ھوگا اور اگر نفع خساره سے کم ھو تو ضروری ھے
کہ عامل اس خساره کو جو نفع اس نے ليا ھے اس سے ادا کرے پس اگر خساره نفع سے کمتر ھو تو خساره
سے بچنے واال مال اس کا ھوگا اور اگر خساره نفع سے زياده ھو تو نفع سے زياده مقدار عامل کے ذ ّمے
نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٢٨۴جب تک مضاربہ کا معاھده باقی ھو سرمائے پر وارد ھونے والے خسارے کا جبران
کام سے حاصل ھونے والے نفع سے ھوگا ،خواه نفع خساره سے پھلے ھوا ھو يا بعد ميں او راگرکام شروع
کرنے سے پھلے خساره وارد ھو اور سرمائے کی کچه مقدار تلف ھوجائے تو اس خسارے کا جبران نفع
سے ھوگااور اگر پورا کا پورا سرمايہ تلف ھوجائے جب کہ کسی نے اسے تلف نہ کيا ھو تو مضاربہ باطل
ھوجائے گا اور اگر کوئی اسے تلف کرے اور تلف کرنے واال اس کا عوض دے دے تو مضاربہ باطل نھيں
ھوتا۔
مسئلہ  ٢٢٨۵اگر عامل،مالک کے ساته يہ شرط کرے کہ سرمائے پر وارد ھونے والے خسارے کا
جبران نفع سے نہ ھوگا ،تو يہ شرط صحيح ھے اور عامل کے ح ّ
صے سے کم نہ ھوگا۔
مسئلہ  ٢٢٨۶مالک اور عامل ،جےسا کہ پھلے بيان ھوچکا ،جس وقت چاھيں مضاربہ کے معاھدے
کو فسخ کرسکتے ھيں اگرچہ عمل انجام دينے کے بعد اور نفع حاصل ھونے سے پھلے ھو ليکن اگر عامل
مالک کی اجازت سے سفر کرے اور سرمائے کی کچه مقدار سفر پر خرچ کرے اورمضاربہ فسخ کرنا
چاھے تو احتياط واجب يہ ھے کہ مالک کو راضی کرے۔
٢۴٠
مسئلہ  ٢٢٨٧اگر نفع حاصل ھونے کے بعدمضاربہ فسخ ھو تو ضروری ھے کہ نفع معاھدے کے
مطابق مالک اور عامل کے درميان تقسےم ھو اگر ان ميں سے کوئی ايک تقسےم کرنے پر راضی نہ ھو
تو دوسرے کو حق حاصل ھے کہ اسے تقسےم پر مجبور کرے۔
مسئلہ  ٢٢٨٨اگر مضاربہ فسخ ھوجائے اور مضاربہ کا مال يا اس کی کچه مقدار قرض ھو
توضروری ھے کہ عامل اسے مقروض سے لے کر مالک کو لوٹادے۔
مسئلہ  ٢٢٨٩اگر مضاربہ کا سرمايہ عامل کے پاس ھو اور وه مرجائے تو اگر معين طور پر معلوم
ھو تو مالک کو ديا جائے گا اور اگر معين طور پر معلوم نہ ھو تو ضروری ھے کہ اسے قرعہ کے ذريعے
معين کياجائے يا مالک عامل کے ورثاء کے ساته مصالحت کرے۔
مساقات اور مغارسہ کے احکام
مسئلہ  ٢٢٩٠اگر انسان کسی کے ساته معاھده کرے کہ پھل دار درختوں کو جن کا پھل خود اس کا
مال ھو يا اس پھل پر اس کا اختيار ھو ايک مقرره مدت کے لئے کسی دوسرے شخص کے سپرد کرے تاکہ
وه ان کی نگھداشت کرے اور انھيں پانی دے اور جتنی مقدار بطور مشاع ٓاپس ميں طے کريں اس کے
مطابق وه ان درختوں کا پھل لے لے تو ايسا معاملہ مساقات کھالتا ھے۔
مسئلہ  ٢٢٩١بيد اور چنار جيسے درختوں ميں ،جو پھل نھيں ديتے ،مساقات کا معاملہ صحيح
نھيں ھے اور مھندی وغيره کے درخت ميں کہ جن کے پتے کام ٓاتے ھيں ،محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٢٩٢مساقات کے معاملے ميں صيغہ پﮍھنا ضروری نھيں ھے بلکہ اگر درخت کا مالک
مساقات کی نيت سے اسے کسی کے سپرد کرے اور جس شخص کو کام کرنا ھو وه بھی اسی نيت سے
تحويل لے لے تو معاملہ صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٢٩٣مالک اور جو شخص درختوں کی نگھداشت کی ذمہ داری لے ضروری ھے کہ دونوں
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عاقل و بالغ ھوں اور کسی نے انھينناحق مجبور نہ کيا ھو اور نےز يہ کہ مالک شرعا ً اپنے مال ميں
ممنوع التصرف نہ ھو مثال کے طور پر سفيہ جو اپنے مال کو فضول کاموں ميں خرچ کرتا ھو اور
دےواليہ جو حاکم شرع کے حکم سے اپنے مال ميں تصرف نہ کرسکتا ھو اور يھی حکم عامل کے لئے
اس وقت ھے جب اس کے عمل سے اس کے مال ميں تصرف الزم ٓاتا ھو۔
مسئلہ  ٢٢٩۴مساقات کی مدت کا معين ھونا ضروری ھے اور جس مدت ميں پھل دستياب ھوتے
ھوں اس سے کم مدت نہ ھو اور اگراس کی ابتدا کو معين کريں اور اس کا اختتام اس وقت قرارديں جب اس
سال کے پھل دستياب ھوں تو صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٢٩۵ضروری ھے کہ ھر فرےق کا حصّہ پيداوار کا بطور مشاع نصف يا ايک تھائی
وغيره ھو اور اگر يہ معاھده کريں کہ مثالً سو من پھل مالک کے اور باقی کام کرنے والے کے،تو معاملہ
باطل ھے۔
مسئلہ  ٢٢٩۶ضروری ھے کہ مساقات کا معاملہ پھل ظاھر ھونے سے پھلے طے کرليں يا پيداوار
کے ظاھر ھونے کے بعد اس کے پکنے سے اتنا پھلے طے کرليں جب کہ ابھی آبياری جيسا کچه ايسا کام
باقی ھو جو درختوں کی نگھداشت اور پھلوں ميں اضافے کے لئے ضروری ھو۔ ان دو صورتوں کے عالوه
اگرچہ پھل توڑنے اور اس کی نگھداشت جيسے کام کی ضرورت ھو معاملہ صحيح نھيں ھے بلکہ اگر
پھلوں کے زياده اور بہتر ھونے کے لئے ٓابياری کی ضرورت نہ ھوتو اگرچہ درخت کی نگھداشت کے
لئے کوئی کام ضروری ھو پھر بھی معاملہ کا صحيح ھونا محل اشکا ل ھے۔
مسئلہ  ٢٢٩٧خربوزے اور کھےرے جےسے پھلوں ميں ،جن کے پودوں کی جﮍيں ثابت نہ ھوں،
مساقات کا معاملہ محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٢٩٨جو درخت بارش کے پانی يا زمين کی نمی سے استفاده کرتا ھو اور جسے آبياری کی
ضرورت نہ ھو ،اگر اسے پھلوں کے زياده يا بہتر ھونے کے لئے بيلچہ چالنے اور کھاد دينے جےسے
کاموں کی ضرورت ھو تومساقات صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٢٩٩دو افراد جنھوں نے مساقات کی ھو باھمی رضامندی سے معاملہ فسخ کرسکتے ھيں
نےز اگر مساقات کے معاھدے کے ضمن ميں يہ شرط طے کريں کہ ان دونوں کو يا ان ميں سے کسی ايک
کو معاملہ فسخ کرنے کا حق ھوگا تو ان کے طے کرده معاھدے کے مطابق معاملہ فسخ کرنے ميں کوئی
اشکال نھيں اور اگرمساقات کے معاملے ميں کوئی شرط طے کريں اور اس شرط پر عمل نہ ھو تو جس
٢۴١
شخص کے فائدے کے لئے وه شرط کی گئی ھو وه معاملہ فسخ کرسکتا ھے اور شروط کے باقی موارد کی
طرف مقابل کو حاکم شرع کے ذريعہ شرط پر عمل کرنے پر مجبور بھی کرسکتا ھے۔
طرح
ِ
مسئلہ  ٢٣٠٠اگر مالک مرجائے تو مساقات کا معاملہ فسخ نھيں ھوتا بلکہ اس کے وارث اس کی
جگہ پاتے ھيں۔
مسئلہ  ٢٣٠١درختوں کی پرورش جس شخص کے سپرد کی گئی ھواگر وه مرجائے اور
معاھدے ميں يہ شرط نہ کی گئی ھو کہ وه خود درختوں کی پرورش کرے گا تو اس کے ورثاء اس کی جگہ
لے ليتے ھيں اور اگر ورثاء خود درختوں کی پرورش کا کام انجام نہ ديں اور نہ ھی اس مقصد کے لئے
کسی کو اجير مقرر کريں تو حاکم شرع مردے کے مال سے کسی کو اجير مقرر کرے گا اور اس سے جو
ٓامدنی ھوگی اسے مردے کے ورثاء اور مالک کے درميان تقسيم کردے گا اور اگر يہ شرط کی گئی ھو کہ
وه خود درختوں کی پرورش کرے گا تو اس کے مرنے کے بعد معاملہ فسخ ھوجائے گا۔
مسئلہ  ٢٣٠٢اگر يہ شرط کی جائے کہ تمام پےدوار مالک کا مال ھوگی تو مساقات باطل ھے۔ ايسی
صورت ميں پھل مالک کے ھوں گے اور کام کرنے واال اجرت طلب نھيں کرسکتا ،ليکن اگر مساقات کسی
اور وجہ سے باطل ھو تو ضروری ھے کہ مالک ٓابياری اور دوسرے کام کرنے کی اجرت درختوں کی
پرورش کرنے والے کو معمول کے مطابق دے ليکن اگر معمول کے مطابق اجرت طے شده اجرت سے
زياده ھو تو اس اضافی مقدار کی ادائيگی کا الزم ھونا محل اشکال ھے اور احوط صلح ھے۔
مسئلہ  ٢٣٠٣اگر زمين دوسرے کے سپرد کردے تاکہ وه اس ميں درخت لگائے اور جو کچه حاصل
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ھو وه دونوں کا ھو تو اس معاملے کو جسے مغارسہ کہتے ھيں اور يہ باطل ھے۔ ل ٰہذا اگر درخت صاحب
زمين کے تھے تو پرورش کے بعد بھی اسی کے ھوں گے اور ضروری ھے کہ پرورش کرنے والے کو
اجرت دے ،مگر يہ کہ وه اجرت کام کرنے والے سے طے شده حصّے سے زياده ھو تو اس صورت ميں
اضافی مقدار کی ادائيگی کاالزم ھونا محل اشکال ھے اور احتياط صلح ميں ھے جب کہ اگر يہ درخت اس
شخص کے ھيں جس نے ان کی تربيت کی تھی تو تربيت کے بعد بھی يہ اسی کے رھيں گے اور ان
درختوں کو اکھاڑ بھی سکتا ھے ،ليکن انھيں اکھاڑنے سے جو گﮍھے ھوں ضروری ھے ان گﮍھوں کو پُر
کرے اور جس دن سے اس نے زمين ميں درخت کاشت کئے ھوں اس کا کرايہ زمين کے مالک کو دے
مگر يہ کہ زمين کا کرايہ درختوں کی نگھداشت کے عوض مالک کے طے شده حصے سے زياده ھو کہ
اس صورت ميں اضافی مقدار کی ادائيگی کا الزم ھونا محل اشکال ھے اور احوط صلح ھے۔
اسی طرح مالک بھی اسے مجبور کرسکتا ھے کہ درختوں کو اکھاڑے اور اگر درخت اکھاڑنے
سے ان ميں کوئی عےب پيدا ھو تو صاحب زمين کی ذمہ داری نہ ھوگی ليکن اگر صاحب زمين خود
درختوں کو اکھاڑے اور ان ميں عےب پيدا ھو تو ضروری ھے کہ قيمت کے فرق کی مقدار درختوں کے
مالک کو دے اور درختوں کا مالک اسے مجبور نھيں کرسکتا کہ اجاره يا اجارے کے بغير درختوں کو
زمين ميں باقی رھنے دے۔ اسی طرح صاحب زمين اسے مجبور نھيں کرسکتا کہ اجاره يا اجارے کے بغير
درختوں کو زمين ميں باقی رھنے دے۔
وه افراد جو اپنے مال ميں تصرف نھيں کرسکتے
مسئلہ  ٢٣٠۴جو بچہ بالغ نہ ھوا ھو وه مال يا اپنی ذمہ داری پر مثال کے طور پر يہ کہ ضامن بنے
يا قرض کرے يا اس طرح کے کاموں ميں شرعا ً تصرف نھيں کرسکتا اور يھی حکم اپنے نفس ميں مالی
تصرف کا بھی ھے مثال کے طور پرخود کو کرائے پر دے يا مضاربہ يا مزارعہ اور اس طرح کے کام
کرے۔ ھاں ،مال ميں اس کی وصيت کا حکم مسئلہ نمبر ”  “ ٢٧۶١ميں ٓائے گا۔
اور بلوغ کی نشانی ان تےن چيزونميں سے ايک ھے:
 (١لﮍکے مينناف کے نيچے اور شرم گاه کے اوپر سخت بالوں کا اگنا۔
 (٢منی کا خارج ھونا۔
 (٣لﮍکے ميں عمر کے پندره قمری سال پورے ھونا ،اور لﮍکی ميں عمر کے نو قمری سال
ٓ
پورے ھونا ،اور جس لﮍکی کے بارے ميں معلوم نہ ھو کہ نو سال پورے ھوچکے يا نھيں اسے حےض انا۔
مسئلہ  ٢٣٠۵چھرے ،ھونٹوں کے اوپر ،سےنے اور بغل کے نيچے سخت بالوں کا اگنآ ،اواز کا
بھاری ھونا اور ايسی ھی دوسری عالمات بالغ ھونے کی نشانياں نھيں ھيں مگر يہ کہ انسان ان کی وجہ
سے بالغ ھونے کا ےقےن يا اطمينان کرلے۔
٢۴٢
مسئلہ  ٢٣٠۶دےوانہ اپنے مال اور ذمہ داری ميں تصرف نھيں کرسکتا۔ اسی طرح اپنے نفس ميں
مالی تصرفات کا بھی يھی حکم ھے اور سفيہ يعنی جو اپنے مال کو فضول کاموں ميں خرچ کرتا ھو اپنے
مال اور ذمہ داری ميں مثال کے طور پر يہ کہ ضامن بنے يا قرض کرے اپنے ولی کے اذن يا اجازت کے
بغير تصرف نھيں کرسکتا اور اسی طرح اپنے نفس ميں ولی کے اذن يا اجازت کے بغير مالی تصرف نھيں
کرسکتا مثال کے طور پر يہ کہ خود کو کرائے پر دے يا مضاربہ يا مزارعہ کا عامل بنے اور اس طرح
کے کام کرے اور دےواليہ يعنی جسے قرض خواھوں کے مطالبہ کی وجہ سے حاکم شرع نے اپنے مال
ميں تصرف سے منع کيا ھو اپنے مال ميں قرض خواھوں کے اذن يا اجازت کے بغير تصرف نھيں کرسکتا۔
مسئلہ  ٢٣٠٧جو شخص کبھی عاقل اور کبھی دےوانہ ھوجائے اس کا دےوانگی کی حالت ميں
اپنے مال ميں تصرف کرنا صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣٠٨انسان کو اختيار ھے کہ مرض الموت کے عالم ميں اپنا مال اپنے ٓاپ ،عيال ،مھمانوں
اور ان کاموں پر جو فضول خرچی ميں شمار نہ ھوتے ھوں جتنا چاھے صرف کرے اور اگر اپنا مال
کسی کو بخش دے يا قيمت سے سستا فروخت کرے اگرچہ ثلث مال سے زياده ھو اور ورثاء بھی اجازت نہ
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ديں اس کا تصّرف صحيح ھے۔
وکالت کے احکام
وکالت سے مراد يہ ھے کہ وه کام جسے انسان خود انجام دينے کاحق رکھتا ھو اور اسے کرنے
کے لئے اس کااپنا ھونا شرط نہ ھو اسے دوسرے کے سپرد کردے تاکہ وه اس کی طرف سے اس کام کو
نجام دے مثالً کسی کو اپنا وکيل بنائے تاکہ وه اس کا مکان بيچ دے يا کسی عورت سے اس کا نکاح کردے
لہٰذا سفيہ چونکہ اپنے مال ميں تصرف کا حق نھيں رکھتا اس لئے وه اپنے ولی کی اجازت کے بغير اپنے
مکان کو بيچنے کے لئے کسی کو وکيل نھيں بناسکتا اور اسی طرح دےواليہ جو حاکم شرع کے حکم سے
اپنے مال ميں ممنوع التصرف ھوچکا ھو اپنے مال ميں تصرف کے لئے کسی کو وکيل نھيں بناسکتا مگر
يہ کہ قرض خواھوں سے اذن يا اجازت لے لے۔
مسئلہ  ٢٣٠٩وکالت ميں صيغہ پﮍھنا ضروری نھيں ھے بلکہ اگر انسان دوسرے شخص کو
سمجھادے کہ اس نے اسے وکيل مقرر کيا ھے اور وه بھی سمجھا دے کہ اس نے وکيل بننا قبول کرليا ھے
مثالً وه اپنا مال دوسرے کو دے کہ وه اس کی طرف سے بيچ دے اور دوسرا شخص وه مال لے لے تو
وکالت صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٣١٠اگر انسان ايک ايسے شخص کو وکيل مقرر کرے جو دوسرے شھر ميں ھو اور اس
کو وکالت نامہ بھےج دے اور وه وکالت نامہ قبول کرلے تو اگرچہ وکالت نامہ اسے کچه عرصے بعد ملے
وکالت صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٣١١مو کٔل يعنی وه شخص جو دوسرے کو وکيل بنائے اور وه شخص جو وکيل بنے
ضروری ھے کہ دونوں عاقل ھوں اور قصد و اختيار سے اقدام کريں اور کسی نے انھيں ناحق مجبور نہ
ےز بچے
کيا ھو اور مو کٔل کے لئے بالغ ھونا بھی ضروری ھے مگر يہ کہ اسے ان کاموں ميں جن کو مم ّ
کا انجام دينا صحيح ھو وکيل بنائے مثال کے طور پر دس سالہ بچہ جسے حق ھے کہ وصيت کرے۔
مسئلہ  ٢٣١٢جو کام انسان انجام نہ دے سکتا ھو يا شرعا ً انجام نہ دينا چاہئے اسے انجام دينے کے
لئے وه دوسرے کا وکيل نھيں بن سکتا مثالً جو شخص حج کا احرام بانده چکا ھو چونکہ ضروری ھے کہ
نکاح کا صيغہ نہ پﮍھے اس لئے وه صيغہ نکاح پﮍھنے کے لئے دوسرے کا وکيل نھيں بن سکتا۔
مسئلہ  ٢٣١٣اگر کوئی شخص اپنے تمام کام انجام دينے کے لئے دوسرے شخص کو وکيل بنائے تو
صحيح ھے ليکن اگراپنے کاموں ميں سے ايک کام کرنے کے لئے دوسرے کو وکيل بنائے اور کام معين نہ
کرے تو وکالت صحيح نھيں ھے۔ ھاں اگر وکيل کو چند کاموں ميں سے ايک کام جس کا وه انتخاب کرے
انجام دينے کے لئے وکيل بنائے مثالً اسے کھے” :تم وکيل ھو کہ گھر کو فروخت کرنے يا کرائے پر دينے
ميں جسے چاھو اختيار کرو“ ،تو وکالت صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٣١۴اگر وکيل کو معزول کردے يعنی کام سے برطرف کردے تو وکيل اطالع مل جانے
کے بعد اس کام کو انجام نھيں دے سکتا ليکن اگر اطالع ملنے سے پھلے اس نے وه کام کرديا ھو تو
صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٣١۵وکيل خود کو وکالت سے کناره کش کرسکتا ھے خواه مو ٔﱢکل موجود نہ ھو۔
٢۴٣
مسئلہ  ٢٣١۶جو کام وکيل کے سپرد کيا گيا ھو اس کام کے لئے وه کسی دوسرے کو وکيل مقرر
نھيں کرسکتا ليکن اگر مو ٔﱢکل نے اجازت دی ھو کہ کسی کو وکيل کرے تو جس طرح اس نے کھا ھو اسی
طرح وه عمل کرسکتا ھے ،ل ٰہذا اگر اس نے کھا ھو ”مےرے لئے وکيل مقرر کرو“ تو ضروری ھے کہ
اس کی طرف سے وکيل مقرر کرے ليکن کسی کو اپنی جانب سے وکيل مقرر نھيں کرسکتا۔
مسئلہ  ٢٣١٧اگر وکيل مو ٔﱢکل کی اجازت سے کسی کو اس کا وکيل بنائے تو پھال وکيل اس وکيل کو
معزول نھيں کر سکتا اور اگر پھال وکيل مرجائے يا مو ٔﱢکل اسے معزول کردے تو دوسرے وکيل کی وکالت
باطل نھيں ھوتی۔
ﱢ
ٔ
مسئلہ  ٢٣١٨اگر وکيل مو کل کی اجازت سے کسی کو خود اپنی طرف سے وکيل مقرر کرے تو
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مو ٔﱢکل اور پھال وکيل اس وکيل کومعزول کرسکتے ھيں اور اگر پھال وکيل مرجائے يا معزول ھوجائے تو
دوسری وکالت باطل ھوجاتی ھے۔
مسئلہ  ٢٣١٩اگر کسی کام کے لئے چند اشخاص کو وکيل مقرر کرے اور انھيں اجازت دے کہ
ان ميں سے ھر ايک ذاتی طور پر اس کام کو انجام دے تو ان ميں سے ھر ايک اس کام کو انجام دے سکتا
ھے اور اگران ميں سے کوئی ايک مرجائے تو دوسرے کی وکالت باطل نھيں ھوتی ليکن اگر يہ نہ کھا ھو
کہ سب مل کر يا عليحده عليحده انجام ديں يا کھا ھو کہ سب مل کر انجام ديں ،تو عليحده سے اسے انجام
نھيں دے سکتے اور اگر ان ميں سے کوئی ايک مرجائے تو باقی اشخاص کی وکالت باطل ھوجاتی ھے۔
مسئلہ  ٢٣٢٠اگر وکيل يا مو ٔﱢکل مرجائے تو وکالت باطل ھوجاتی ھے اور نےز جس چيز ميں
تصرف کے لئے کسی شخص کو وکيل مقرر کيا جائے اگر وه چيز تلف ھوجائے مثالً جس بھےڑ کو بيچنے
کے لئے کسی کو وکيل مقرر کيا ھو وه بھےڑ مرجائے تو وکالت باطل ھوجائے گی اور ان ميں سے کوئی
ايک دےوانہ يا بے ھوش ھوجائے تو وکالت کا اس طرح سے باطل ھو جانا کہ ديوانگی يا بے ھوشی سے
افاقے کے بعد بھی عمل کو انجام نہ دے سکے اور اس کے لئے نئی توکيل کی ضرورت ھو ،محل اشکال
ھے۔
مسئلہ  ٢٣٢١اگر انسان کسی کو ايک کام کے لئے وکيل مقرر کرے اور اسے کوئی چيز دينا
طے کرے تو کام انجام پانے کے بعد ضروری ھے کہ وه چيز اسے دے دے۔
مسئلہ  ٢٣٢٢جو مال وکيل کے اختيار ميں ھو اگر وه اس کی نگھداشت ميں کوتاھی نہ کرے اور
جس تصرف کی اسے اجازت دی گئی ھو اس کے عالوه اس ميں اور تصرف نہ کرے اور اتفاقا ً وه مال تلف
ھوجائے تو اس کے لئے اس کاعوض ديناضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣٢٣جو مال وکيل کے اختيار ميں ھو اگر وه اس کی نگھداشت ميں کوتاھی برتے يا جس
تصرف کی اجازت ھو اس کے عالوه اس ميں کوئی اورتصرف کرے اور وه مال تلف ھوجائے تو ضامن
ھے ،ل ٰہذا اگر جس لباس کے لئے کھا جائے کہ اسے بيچ دو اگر وه اسے پھن لے اور وه لباس تلف ھوجائے
تو ضروری ھے کہ اس کا عوض دے۔
مسئلہ  ٢٣٢۴اگر وکيل کو مال ميں جس تصرف کی اجازت دی گئی ھو اس کے عالوه کوئی اور
تصرف کرے مثالً اسے جس لباس کے بيچنے کے لئے کھا جائے وه اسے پھن لے اور بعد ميں وه تصرف
کرے جس کی اسے اجازت دی گئی ھو تو وه تصرف صحيح ھے۔
قرض کے احکام
ً
کسی مسلمان کو خصوصا مومنےن کو قرض دينا مستحب کاموں ميں سے ھے۔ قر ٓان مجےد ميں
اس کے بارے ميں حکم ھوا ھے اور مو ٔمنےن کوقرض دينا خدا کو قرض دينا شمار کيا گيا ھے ،قرض
دينے والے کو مغفرت کا وعده ديا گيا ھے۔ احادےث ميں بھی اس کے متعلق تاکےد گئی ھے۔ پےغمبر
اکرم)ص( سے روايت ھے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے اس کے لئے ھر درھم کے
ٰ
رضوی اور طور سيناء کی پھاڑيوں جتنی نےکياں ھيں اور
مقابلے ميں احد کے پھاڑ کے وزن کے برابر
اگرمقروض سے نرمی برتے تو بغير حساب و عذاب اور برق رفتاری سے پل صراط سے گزرجائے گا
اور اگر کسی سے اس کا مسلمان بھائی قرض مانگے اور وه نہ دے تو خدائے عز و جل بھشت ا س پر
حرام کرديتا ھے۔ اور امام جعفر صادق عليہ السالم سے روايت ھے کہ اگر ميں قرض دوں تو مےرے لئے
قرض دينا اس سے زياده پسندےده ھے کہ اس جےسا کوئی صدقہ دوں۔
مسئلہ  ٢٣٢۵قرض ميں صيغہ پﮍھنا ضروری نھيں ھے بلکہ اگر ايک شخص دوسرے کو کوئی
چيز قرض کی نيت سے دے اور دوسرا بھی اسی نيت سے لے لے تو قرض صحيح ھے۔
٢۴۴
مسئلہ  ٢٣٢۶جب قرض ميں مدت کی شرط نہ کی گئی ھو يا مدت مکمل ھوچکی ھو،تو جب بھی
مقروض اپنا قرض ادا کرے ضروری ھے کہ قرض خواه اسے قبول کرے۔
مسئلہ  ٢٣٢٧اگر قرض کے صيغے ميں قرض کی واپسی کی مدت معين کردی جائے تو قرض
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خواه مدت کے ختم ھونے سے پھلے اپنے قرضے کی واپسی کا مطالبہ نھيں کرسکتا ،ليکن اگر مدت معين
نہ کی گئی ھو تو قرض خواه جب بھی چاھے اپنے قرض کی واپسی کامطالبہ کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٣٢٨اگر قرض خواه ،جب مطالبے کا حق رکھتا ھو ،اپنے قرض کی ادائےگی کا مطالبہ
کرے اور مقروض قرض ادا کرسکتا ھو تو اس کے لئے ضروری ھے کہ فوراً ادا کرے اور اگر تا ٔخےر
کرے تو گنھگار ھے۔
مسئلہ  ٢٣٢٩اگر مقروض کے پاس اس کی شان کے مطابق ايک گھر ھو کہ جس ميں وه رہتا ھو
اور گھر کا سامان اور چيزيں جنھيں رکھنے پر مجبور ھے ،کے عالوه اس کے پاس کوئی دوسری چيز نہ
ھو تو قرض خواه ا س سے قرض کی ادائےگی کا مطالبہ نھيں کرسکتا ،بلکہ ضروری ھے کہ مقروض کے
قرض ادا کرنے کے قابل ھونے تک صبر کرے۔
مسئلہ  ٢٣٣٠جو شخص مقروض ھو اور اپنا قرض ادا نہ کرسکتا ھو تو اگر وه کوئی ايسا کام
کرسکتا ھو جس ميں اس کے لئے مشکل يا حرج نہ ھو تو واجب ھے کہ کام کرے اور اپنا قرض ادا کرے۔
مسئلہ  ٢٣٣١جس شخص کو اپنا قرض خواه نہ مل سکے اور اس کے ملنے کی امےد بھی نہ ھو تو
ضروری ھے کہ وه قرضے کا مال قرض خواه کی طرف سے فقير کو صدقہ دے دے اور احتياط واجب کی
ےد نہ ھو تو احتياط مستحب يہ ھے کہ اس
بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے اور اگر اس کا قرض خواه س ّ
ےد فقير کو نہ دے۔
کے قرضے کا مال س ّ
مسئلہ  ٢٣٣٢اگر ميت کا مال اس کے کفن و دفن کے واجب اخراجات اور قرض سے زياده نہ ھو
تو اس کا مال انھی امور پر خرچ کرنا ضروری ھے اور اس کے وارث کو کچه نھيں ملے گا۔
مسئلہ  ٢٣٣٣اگر کوئی شخص سونے يا چاندی کے سکے قرض لے اور بعد ميں ان کی قيمت کم
ھوجائے تو اگر وھی مقدار جو اس نے لی تھی واپس کردے تو کافی ھے اور اگر ان کی قيمت بﮍه جائے تو
بھی ضروری ھے کہ اتنی ھی مقدار واپس کرے جو لی تھی ليکن دونوں صورتوں ميں اگر مقروض اور
قرض خواه کسی اور بات پر رضا مند ھوجائيں تو اس ميں کوئی اشکال نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣٣۴کسی شخص نے جو مال ليا ھو اگر تلف نہ ھوا ھو اور صاحب مال اس کا مطالبہ
کرے تو احتياط مستحب يہ ھے کہ مقروض وھی مال مالک کو دے دے۔
مسئلہ  ٢٣٣۵اگر قرض دينے واال شرط کرے کہ وه جتنی مقدار ميں مال دے رھا ھے اس سے
زياده واپس لے گا مثالً ايک من گندم دے اور شرط کرے کہ ايک من پانچ کيلو واپس لوں گا يا دس انڈے دے
اور کھے کہ گياره انڈے واپس لوں گا تو يہ سود اور حرام ھے ،بلکہ اگر شرط کرے کہ مقروض اس کے
لئے کوئی کام انجام دے يا جو چيز اس سے لی ھے اسے کسی چيز کے ساته مال کر واپس دے مثالً ايک
روپيہ جو قرض ليا ھے اسے ايک ماچس کی ڈبياکے ساته واپس کرے تو بھی يہ سود اور حرام ھے۔ اسی
طرح اگر يہ شرط کرے کہ جو چيز قرض دے رھا ھے اسے مخصوص طريقے سے واپس لے گا مثالً
بغير گھﮍے سونے کی مقدار دے اور شرط کرے کہ گھﮍا ھوا سونا واپس لے گا تب بھی يہ سود اور حرام
ھے۔ ھاں ،اگر قرض خواه کوئی شرط نہ لگائے بلکہ مقروض خود قرضے کی مقدار سے کچه زياده واپس
کرے تو کوئی حرج نھيں بلکہ ايسا کرنا مستحب ھے۔
ٰ
اقوی يہ ھے کہ جو شخص سود پر
مسئلہ  ٢٣٣۶سود دينا سود لےنے کی طرح حرام ھے اور
قرض لے وه اس کا مالک ھوجاتا ھے اگرچہ احوط يہ ھے کہ اس ميں تصرّف نہ کرے۔
مسئلہ  ٢٣٣٧اگر کوئی شخص گندم يا اس جےسی کوئی چيز سودی قرضے کے طور پر لے اور
ٰ
اقوی يہ ھے کہ وه پيداوار کا مالک ھوجاتا ھے اگرچہ احوط يہ ھے کہ اس ميں
اسے کاشت کرے تو
تصرّف نہ کرے۔
مسئلہ  ٢٣٣٨اگر کوئی شخص لباس خريدے اور اس کی قيمت کپﮍے کے مالک کو سودی قرضے
کے طور پر لی ھوئی رقم سے يا ايسی حالل رقم سے جو اس رقم کے ساته مخلوط ھے ،ادا کرے تو اس
لباس کے پھننے اور اس کے ساته نماز پﮍھنے ميں کوئی اشکال نھيں۔ اسی طرح اگر بيچنے والے سے
کھے” :ميں يہ لباس اس مال سے خريد رھا ھوں“ ،تو اس کا بھی يھی حکم ھے اگرچہ احوط يہ ھے کہ اس
لباس کو استعمال نہ کرے۔
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٢۴۵
مسئلہ  ٢٣٣٩اگر کوئی شخص کسی کو کچه رقم دے کہ دوسرے شھر ميں اس کی جانب سے کم
رقم لے تو اس ميں کوئی اشکال نھيں ھے اور اسے صرف برات کہتے ھيں۔
مسئلہ  ٢٣۴٠اگر کوئی شخص کسی کو قرض اس شرط پر دے کہ چند دن بعد دوسرے شھر ميں
اس سے زياده لے گا مثالً  ٩٩٠روپے دے کہ دس دن بعد دوسرے شھر ميں ہزار روپے لے گا تو يہ سود
اور حرام ھے،ليکن جو شخص زياده لے رھا ھو اگر وه اس اضافی مقدار کے مقابلے ميں کوئی جنس دے
يا کوئی کام کردے تو پھر کوئی اشکال نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣۴١اگر قرض خواه کو کسی سے قرض واپس لےنا ھو اور وه چيز سونا يا چاندی يا ناپی
يا تولی جانے والی جنس نہ ھو تو وه شخص اس چيز کو مقروض يا کسی اور کے پاس کم قيمت پر بيچ کر
اس کی قيمت نقد وصول کرسکتا ھے ۔ليکن اگر قرض کرنسی نوٹ ھوں تو ان کا اسی کرنسی کے نوٹوں
ميں کم قيمت پر بيچنا محل اشکال ھے ۔ ھاں ،کسی اور کرنسی مثالً روپوں کو ڈالر ميں بيچنے ميں کوئی
اشکال نھيں ھے۔ اسی طرح مقروض کو دی ھوئی رقم ميں سے کچه مبلغ کم کرکے باقی قرض نقد کی
صورت ميں لے سکتا ھے۔
حوالہ دينے کے احکام
مسئلہ  ٢٣۴٢اگر کوئی شخص اپنے قرض خواه کو حوالہ دے کہ وه اپنا قرض ايک اور شخص
سے لے لے اور قرض خواه اس بات کو قبول کرلے تو اس کے بعد جب يہ حوالہ بعد ميں آنے والی شرائط
کے ساته محقق ھوجائے گا تو جس شخص کے نام حوالہ ديا گيا ھے وه مقروض ھوجائے گا اور اس کے
بعد قرض خواه پھلے مقروض سے اپنے قرض کا مطالبہ نھيں کرسکتا۔
مسئلہ  ٢٣۴٣ضروری ھے کہ مقروض اور قرض خواه عاقل و بالغ ھوں۔ ضروری ھے کہ کسی
نے انھيں ناحق مجبور نہ کيا ھو اور سفيہ ،يعنی اپنا مال فضول کاموں ميں خرچ کرنے والے نہ ھونمگر
يہ کہ ولی سے اذن يا اجازت لے ليں۔ ھاں ،اگر بری يعنی ايسے شخص کی طرف حوالہ ديا گيا ھو جو
حوالہ دينے والے کا مقروض نہ ھو ،جب کہ حوالہ دينے واال سفيہ ھو تو اس ميں کوئی اشکال نھيں۔
اسی طرح شرط ھے کہ مقروض اور قرض خواه دےواليہ ھونے کی وجہ سے حاکم شرع کے حکم سے
اپنے اموال ميں ممنوع التصّرف نہ ھو چکے ھوں ،ليکن اگر حوالہ بری کی طرف ديا گيا ھو جب کہ حوالہ
دينے واال ممنوع التصرف ھو تو اس ميں کوئی اشکال نھيں۔
 ٢٣۴ايسے شخص کے نام حوالہ دينا جو مقروض نہ ھو اسی صورت ميں صحيح ھے جب مسئلہ ۴
وه قبول کرے اور اگر انسان جس شخص کا کسی جنس ميں مقروض ھو اسے کسی دوسری جنس کا حوالہ
دينا چاھے مثالً جو شخص َجو کا مقروض ھے گندم کا حوالہ دے تو جب تک قرض خواه قبول نہ کرے
حوالہ صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣۴۵انسان جب حوالہ دے تو ضروری ھے کہ وه اس وقت مقروض ھو۔ ل ٰہذا اگر وه کسی
سے قرض لےنا چاہتا ھو تو جب تک اس سے قرض نہ لے لے اسے کسی کے نام کا حوالہ نھيں دے سکتا
کہ جو قرض اسے دے وه اس شخص سے وصول کرلے۔
مسئلہ  ٢٣۴۶حوالہ دينے والے اور قرض خواه کے لئے حوالے کی مقدار اور اس کی جنس کا جاننا
ضروری ھے ،لہٰ ذا اگر مثال کے طور پر کوئی شخص دس من گندم اور دس روپے کا مقروض ھو اور اس
سے کھے ”ان دو قرضوں ميں سے ايک فالں شخص سے لے لو“ اور اس قرضے کو معين نہ کرے تو
صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣۴٧اگر قرض واقعا ً معين ھو ليکن حوالہ دينے کے وقت مقروض اورقرض خواه کو اس
کی مقدار يا جنس کا علم نہ ھو تو حوالہ صحيح ھے مثالً اگر کسی کا قرضہ رجسٹر ميں لکھا ھو اور
رجسٹر دےکھنے سے پھلے حوالہ دے اور بعد ميں رجسٹر دےکھے اور قرض خواه اپنے قرض کی مقدار
بتادے تو حوالہ صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٣۴٨قرض خواه کو اختيار ھے کہ حوالہ قبول نہ کرے اگرچہ جس کے نام حوالہ ديا جائے
وه فقير نہ ھو اور حوالہ کے ادا کرنے ميں کوتاھی بھی نہ کرے۔
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مسئلہ  ٢٣۴٩جو شخص حوالہ دينے والے کا مقروض نہ ھو اور حوالہ قبول کرلے توحوالہ ادا
کرنے سے پھلے حوالہ دينے والے سے حوالے کی مقدار کا مطالبہ نھيں کرسکتا اور اگر قرض خواه اپنے
قرض سے تھوڑی مقدار پر صلح کرلے تو حوالہ قبول کرنے واال حوالہ دينے والے سے فقط اتنی مقدار کا
ھی مطالبہ کرسکتا ھے۔
٢۴۶
مسئلہ  ٢٣۵٠حوالہ محقق ھونے کے بعد حوالہ دينے واال اور جس کے نام حوالہ ديا گيا ھے حوالہ
منسوخ نھيں کرسکتے اور جب حوالہ دئے جانے کے وقت ،جس کے نام حوالہ ديا گيا ھے وه فقير نہ ھو،
اگرچہ وه بعد ميں فقير ھوجائے قرض خواه بھی حوالہ منسوخ نھيں کرسکتا۔ اسی طرح ا گر حوالہ دئے
جانے کے وقت فقير ھو ليکن قرض خواه يہ بات جانتا ھو تب بھی يھی حکم ھے۔ ھاں ،اگر قرض خواه کو
علم نہ ھو کہ فقير ھے اور بعد ميں پتہ چلے کہ مالدار ھوگيا ھے تو قرض خواه حوالہ منسوخ کرسکتا ھے
اور اپنا قرضہ حوالہ دينے والے سے لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٣۵١اگر مقروض ،قرض خواه اور جس کے نام حوالہ ديا گيا ھو ،جب کہ اس کا قبول کرنا
حوالہ کے صحيح ھونے ميں شرط ھو مثال کے طور پر جب وه حوالہ دينے والے کا مقروض نہ ھو ،يا ان
ميں سے کوئی ايک اپنے لئے حوالہ منسوخ کرنے کے حق کی شرط کرے تو کئے گئے معاھدے کے
مطابق وه حوالہ منسوخ کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٣۵٢اگر حوالہ دينے واال خود قرض خواه کا قرضہ ادا کردے ،تو اگر يہ کام اس شخص
کی درخواست پر ھوا ھو جس کے نام حوالہ ديا گيا تھا جب کہ وه حوالہ دينے والے کا مقروض بھی ھو تو
جو کچه ديا ھے وه اس سے لے سکتا ھے اور اگر اس کی درخواست کے بغير ديا ھو يا وه حوالہ دينے
والے کا مقروض نہ ھو تو پھر اس نے جو کچه ديا ھو اس کا مطالبہ اس سے نھينکرسکتا۔
رھن کے احکام
مسئلہ  ٢٣۵٣رھن يہ ھے کہ جس شخص کے ذ ّمے کسی کا کوئی مالی حق واجب االدا ھو وه اپنے
مال کی کچه مقدار اس کے پاس گروی رکھوائے کہ اگر اس کا حق نہ دے تو صاحب حق اس گروی والی
چيز سے حاصل کرسکے مثال کے طور پر مقروض اپنا کچه مال گروی رکھوائے کہ قرض نہ دينے کی
صورت ميں قرض خواه اپنا قرض اس مال سے لے لے۔
مسئلہ  ٢٣۵۴رھن ميں صيغہ پﮍھنا ضروری نھيں ھے بلکہ اگر اپنا مال گروی رکھنے کی نيت
سے قرض خواه کو دے اور وه اسی نيت سے لے لے تو رھن صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٣۵۵ضروری ھے کہ گروی رکھوانے واال اور گروی رکھنے واال عاقل و بالغ ھوں ،کسی
نے انھينناحق مجبور نہ کيا ھو اور گروی رکھوانے واال دےواليہ اور سفيہ نہ ھو مگر يہ کہ دےواليہ
کے قرض خواھوں اور سفيہ کے ولی کی اجازت يا اذن ھو اور سفيہ اور دےواليہ کے معنی مسئلہ
 “ ٢٣٠۶ميں گذرچکے ھيں۔ ”
مسئلہ  ٢٣۵۶انسان وه مال گروی رکه سکتا ھے جس ميں شرعا ً تصرف کرسکتا ھو اور اگر کسی
دوسرے کا مال اس کے اذن يا اجازت سے گروی رکه دے تو صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٣۵٧جس چيز کو گروی رکھا جارھا ھو ضروری ھے کہ اس سے قرض کی مقدار کو
حاصل کيا جا سکے چاھے وه انسان کی ملکيت نہ ھوجيسے وه زمين جس پر سنگ چينی کی وجہ سے
انسان کا حق ھو۔ ل ٰہذا اگر شراب يا اس جےسی چيز کو گروی رکھے تو رھن باطل ھے۔
مسئلہ  ٢٣۵٨جس چيز کوگروی رکھا جارھاھے اس سے جوفائده ھوگا وه اس چيز کے مالک کی
ملکيت ھوگا اور ان مسائل ميں مالک سے مراد صاحب حق بھی ھے۔
مسئلہ  ٢٣۵٩گروی رکھنے والے نے جو مال بطور گروی ليا ھو اس مال ميں اس کے مالک کی
اجازت کے بغير تصرف نھيں کرسکتا اور اسی طرح مالک بھی اس مال ميں کوئی ايسا تصرف نھيں کر
سکتا جو گروی رکھنے والے کے حق کے ساته منافات رکھتا ھو۔
مسئلہ  ٢٣۶٠فقھاء اعلی ﷲ مقامھم کی ايک جماعت نے فرمايا ھے ” :قرض خواه نے جو مال
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بطور گروی ليا ھو اگر اس کے مالک کی اجازت سے بيچ دے تو اس کا عوض گروی کے مال کی مثل ھے
اور يھی حکم اس وقت ھے کہ جب اس کے مالک کی اجازت کے بغير بيچ دے اور مقروض بعد ميں
اجازت دے“ ،ليکن يہ حکم محل اشکال ھے مگر يہ کہ عقد کے ضمن ميں ،چاھے اسی بيع ميں ،شرط رکه
دے کہ مقروض عوض کو گروی رکھے گا ،کہ اس صورت ميں اس پر واجب ھے کہ شرط پوری کرے ،يا
شرط رکه دے کہ عوض بھی گروی ھوگا کہ اس صورت ميں خود شرط کی وجہ سے عوض گروی
ھوجائے گی۔
مسئلہ  ٢٣۶١جس وقت مقروض کو قرض ادا کردينا چاہئے اگر قرض خواه اس وقت مطالبہ کرے
اور مقروض نہ دے تو اس صورت ميں اگر قرض خواه اسے بيچنے اور اس سے اپنا قرضہ وصول کرنے
کی وکالت رکھتا ھو تو وه گروی مال کو فروخت کرکے اپنا قرضہ وصول کرسکتا ھے ،جب کہ اگر قرض
٢۴٧
خواه وکالت نہ رکھتا ھو تو ضروری ھے کہ مقروض سے اجازت لے اوراگر اس تک دسترسی نہ رکھتا
ھو تو حاکم شرع سے اجازت لے اور اگر حاکم شرع تک بھی رسائی نہ ھو تو عادل مو ٔمنےن سے اجازت
لے اور ھر صورت ميں اگر کوئی چيز بچ جائے تو ضروری ھے کہ وه مقروض کو دے۔
مسئلہ  ٢٣۶٢اگر مقروض کے پاس اس مکان کے عالوه جو اس کی شان کے مطابق ھو اور جس
ميں وه رہتا ھو اور گھر کا سامان اور دوسری چيزيں جن کو رکھنے پر مجبور ھو ،کے سواکوئی چيز نہ
ھو تو قرض خواه اس سے اپنے قرض کا مطالبہ نھيں کرسکتا ،ليکن مقروض نے جو مال بطور گروی ديا
ھو اگرچہ مکان اور سامان ھی کےوں نہ ھو قرض خواه اسے بيچ کر اپنا قرض وصول کرسکتا ھے۔
ضمانت کے احکام
مسئلہ  ٢٣۶٣اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا قرضہ ادا کرنے کے لئے ضامن بننا چاھے تو اس
کا ضامن بننا اس وقت صحيح ھوگا جب وه کسی لفظ سے ،چاھے عربی زبان ميں نہ ھو يا کسی عمل سے
قرض خواه کو سمجھادے کہ ميں تمھارے قرض کی ادائےگی کے لئے ضامن بن گيا ھوں اور قرض خواه
اسے قبول کرلے اور مقروض کا رضامند ھونا شرط نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣۶۴ضامن اور قرض خواه دونوں کے لئے ضروری ھے کہ عاقل و بالغ ھوں اور کسی
نے انھيں ناحق مجبور نہ کيا ھو اور سفيہ و دےواليہ نہ ھوں مگر سفيہ کے ولی اور قرض خواھوں
کے اذن يا اجازت سے۔
مقروض ميں ان شرائط کا ھونا ضروری نھيں ھے ،ل ٰہذا اگر ضامن بنے کہ بچے،يا دےوانے يا
سفيہ يا دےواليہ کا قرض ادا کرے گا تو صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٣۶۵جب کوئی شخص ضامن بننے کے لئے کوئی شرط رکھے مثالً کھے” :اگر مقروض
نے تمھارا قرض ادا نہ کيا تو ميں ضامن ھوں“ تو اس کے ضامن ھونے ميں اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٣۶۶انسان جس شخص کے قرض کی ضمانت دے رھا ھے ضروری ھے کہ وه مقروض
ھو ،ل ٰہذا اگرکوئی شخص کسی سے قرض لےنا چاہتا ھو تو جب تک وه قرض نہ لے لے اس وقت تک کوئی
شخص اس کا ضامن نھيں بن سکتا۔
مسئلہ  ٢٣۶٧انسان اسی صورت ميں ضامن بن سکتا ھے جب قرض خواه،مقروض اور قرض کی
جنس فی الواقع معين ھوں ،ل ٰہذا اگر دو اشخاص کسی ايک شخص کے قرض خواه ھوں اور انسان کھے:
”ميں ضامن ھوں کہ تم ميں سے ايک کا قرض ادا کردوں گا“ ،تو چونکہ اس نے معين نھيں کيا کہ کس کو
قرض ادا کرے گا اس لئے اس کا ضامن بننا باطل ھے۔ اسی طرح اگر کسی کو دو اشخاص سے قرض
وصول کرنا ھو اور کوئی شخص کھے” :ميں ضامن ھوں کہ ان دو ميں سے ايک کا قرض ادا کردوں گا“،
تو چونکہ اس نے معين نھيں کيا کہ ان دونوں ميں سے کس کا قرض ادا کرے گااس لئے اس کا ضامن بننا
باطل ھے اور اسی طرح اگر کسی نے ايک دوسرے شخص سے مثال کے طور پر دس من گندم اور دس
روپے لےنے ھوں اور کوئی شخص کھے” :ميں تمھارے دونوں قرضوں ميں سے ايک کی ادائےگی کا
ضامن ھوں“ ،اور معين نہ کرے کہ گندم کا ضامن ھے يا روپوں کے لئے تو يہ ضمانت صحيح نھيں ھے۔
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مسئلہ  ٢٣۶٨اگر قرض خواه اپنا قرض ضامن کو بخش دے تو ضامن مقروض سے کوئی چيز نھيں
لے سکتا اور اگر وه قرضے کی کچه مقدار بخش دے تو ضامن اس مقدار کا بھی مطالبہ نھيں کرسکتا۔
مسئلہ  ٢٣۶٩اگر کوئی شخص کسی کا قرضہ ادا کرنے کے لئے ضامن بن جائے تو پھر وه ضامن
ھونے سے انکار نھيں کرسکتا۔
مسئلہ  ٢٣٧٠احتياط واجب کی بنا پر ضامن اور قرض خواه يہ شرط نھيں کرسکتے کہ جس وقت
چاھيں ضامن کی ضمانت منسوخ کرديں۔
مسئلہ  ٢٣٧١اگر انسان ضامن بننے کے وقت قرض خواه کا قرضہ ادا کرنے کے قابل ھو تو خواه
وه بعد ميں فقير ھوجائے قرض خواه اس کی ضمانت منسوخ کرکے پھلے مقروض سے قرض کی ادائےگی
کا مطالبہ نھيں کرسکتا۔ يھی حکم اس وقت ھے جب ضمانت ديتے وقت ضامن قرض ادا کرنے پر قادر نہ
ھو ليکن قرض خواه يہ بات جانتے ھوئے اس کے ضامن بننے پر راضی ھوجائے۔
مسئلہ  ٢٣٧٢اگر انسان ضامن بنتے وقت قرض خواه کا قرضہ ادا کرنے پر قادر نہ ھو اور قرض
خواه اس وقت نہ جانتا ھوا ور بعد ميں صورت حال سے واقف ھو تو اس کی ضمانت منسوخ کرسکتا ھے،
٢۴٨
ليکن اس سے پھلے کہ قرض خواه کی صورت حال معلوم ھو ضامن قرضے کی ادائےگی پر قادر
ھوجائے ،پھر اگر قرض خواه اس کی ضمانت منسوخ کرنا چاھے تو اس ميں اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٣٧٣اگر کوئی شخص مقروض کی اجازت کے بغير ا س کا قرضہ ادا کرنے کے لئے
ضامن بن جائے تو وه مقروض سے کچه نھيں لے سکتا۔
مسئلہ  ٢٣٧۴اگر کوئی شخص مقروض کی اجازت سے اس کے قرضے کی ادائےگی کا ضامن
بنے تو جس مقدار کے لئے ضامن بنا ھو اسے ادا کرنے کے بعد مقروض سے اس کا مطالبہ کرسکتا ھے
ليکن جس جنس کا وه مقروض تھا اگر اس کے بجائے کوئی اور جنس قرض خواه کو دے تو جو چيز دی
ھو اس کا مطالبہ مقروض سے نھيں کرسکتا مثالً اگر مقروض کو دس من گندم دينے ھوں اور ضامن دس
من چاول دے دے تو ضامن مقروض سے دس من چاول کا مطالبہ نھيں کرسکتا ليکن اگر مقروض خود
چاول دينے پر رضا مند ھوجائے تو پھر کوئی اشکال نھيں۔
کفالت کے احکام
مسئلہ  ٢٣٧۵کفالت سے مراد يہ ھے کہ انسان يہ بات اپنے ذمہ لے کہ جس وقت قرض خواه چاھے
گا وه مقروض کو اس کے حوالے کردے گا اور جو شخص اس طرح کی ذمہ داری قبول کرے اسے کفيل
کہتے ھيں۔
مسئلہ  ٢٣٧۶کفالت اس وقت صحيح ھے جب کفيل کسی بھی الفاظ ميں خواه عربی زبان کے نہ ھوں
يا کسی عمل سے قرض خواه کو يہ بات سمجھادے کہ ميں ذمہ ليتا ھوں کہ جس وقت تم چاھو گے ميں
مقروض کو تمھارے حوالے کردوں گا اور قرض خواه يا اس کا ولی بھی اس بات کو قبول کرلے۔
مسئلہ  ٢٣٧٧کفيل کے لئے ضروری ھے کہ عاقل و بالغ ھو ،مال ميں تصرف الزم ٓانے کی
صورت ميں ضروری ھے کہ سفيہ اور دےواليہ نہ ھو مگر سفيہ کے ولی اور قرض خواھوں کے اذن
يا اجازت کے بعد ،اسے کفيل بننے پر ناحق مجبور نہ کيا گيا ھو اور وه اس بات پر قادر ھو کہ جس کا کفيل
بنے اسے حاضر کرسکے۔
مسئلہ  ٢٣٧٨ان پانچ چيزوں ميں سے کوئی ايک کفالت کو کالعدم کرديتی ھے:
 (١کفيل مقروض کو قرض خواه کے حوالے کردے يا مقروض خود اپنے ٓاپ کو قرض خواه
کے حوالے کردے،يا کوئی تيسرا شخص مقروض کو قرض خواه کے حوالے کرے اور وه قبول کرے۔
 (٢قرض خواه کا قرضہ ادا کرديا جائے۔
 (٣قرض خواه اپنے قرضے سے دستبردار ھوجائے يا کسی دوسرے کو بےع يا صلح يا حوالہ
يا اس طرح کے طريقوں سے منتقل کردے۔
 (۴مقروض مرجائے۔
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 (۵قرض خواه کفيل کو کفالت سے بری الذمہ قرار دے دے۔
مسئلہ  ٢٣٧٩اگر کوئی شخص مقروض کو زبردستی يا مکاری سے قرض خواه سے ٓازاد کرادے
اور قرض خواه کی مقروض تک پھنچ نہ ھو تو جس شخص نے اسے ٓازاد کرايا ھو ضروری ھے کہ وه
مقروض کو قرض خواه کے حوالے کردے اور اگر حوالے نہ کرے تو ضروری ھے کہ اس کا قرض ادا
کرے۔
امانت کے احکام
مسئلہ  ٢٣٨٠اگر ايک شخص کوئی مال کسی کو دے اور کھے” :تمھارے پاس امانت رھے“ ،اور
وه قبول کرے يا کوئی لفظ کھے بغير صاحب مال اس شخص کو سمجھادے کہ وه اسے مال حفاظت کے
لئے دے رھا ھے اور وه بھی حفاظت کے مقصد سے لے لے تو ضروری ھے کہ وه آنے والے امانت کے
احکام پر عمل کريں۔
مسئلہ  ٢٣٨١امانت دار اور وه شخص جو مال بطور امانت دے دونوں کا عاقل ھونا ضروری ھے۔
ل ٰہذا اگر کوئی شخص کسی مال کو دےوانے کے پاس امانت کے طور پر رکھے يا دےوانہ کوئی مال کسی
کے پاس امانت کے طور پر رکھے تو صحيح نھيں ھے۔
جو شخص اپنے مال کو امانت رکھوائے اس کا بالغ ھونا ضروری ھے اور سمجه دار بچہ کسی
دوسرے کے مال کو اس کی اجازت سے کسی کے پاس امانت رکھے تو جائز ھے اور سمجه دار بچے کے
٢۴٩
پاس امانت رکھوانا جب کہ وه اس کی حفاظت کرسکتا ھو اور امانت کی حفاظت کرے اور بچے کے مال
ميں تصر ف ال زم نہ ٓاتا ھو تو کوئی حرج نھيں۔
شرط ھے کہ جو شخص اپنا مال امانت رکھوائے سفيہ اور دےواليہ نہ ھو مگر سفيہ کے ولی
اور دےواليہ کے قرض خواھوں کے اذن يا اجازت کے بعد ،ليکن سفيہ اور دےواليہ کے پاس امانت
رکھوانا جب کہ اس سے ان کا اپنے مال ميں تصرف الزم نہ ٓاتا ھو کوئی حرج نھيں ھے اور الزم ٓانے کی
صورت ميں ولی اور قرض خواھوں کے اذن يا اجازت کے بعد کوئی حرج نھيں۔
مسئلہ  ٢٣٨٢اگر کوئی شخص بچے سے کوئی چيز اس کے مالک کی اجازت کے بغير بطور
امانت قبول کرلے تو ضروری ھے کہ وه چيز اس کے مالک کو دے دے اور اگر وه چيز خود بچے کی ھو
اور ولی نے اسے کسی کے پاس امانت رکھوانے کی اجازت نہ دی ھو تو ضروری ھے کہ وه چيز بچے
کے ولی تک پھنچائے اور اگر اس مال کے پہچانے ميں کوتاھی کرے اور وه مال تلف ھوجائے تو
ضروری ھے کہ اس کا عوض دے اور اگر امانت رکھوانے واال دےوانہ ھو تو اس کا بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٢٣٨٣جو شخص امانت کی حفاظت نہ کرسکتا ھو اگر امانت رکھوانے واال اس کی اس حالت
سے باخبر نہ ھو تو ضروری ھے کہ وه شخص امانت قبول نہ کرے۔
مسئلہ  ٢٣٨۴اگر انسان صاحب مال کو سمجھائے کہ وه اس کے مال کی حفاظت کے لئے تيار نھيں
اور صاحب مال پھر بھی مال چھوڑ کر چال جائے اور وه مال تلف ھوجائے تو جس شخص نے امانت قبول
نہ کی ھو وه ذمہ دار نھيں ھے ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ اگر ممکن ھو تو اس مال کی حفاظت کرے۔
مسئلہ  ٢٣٨۵جو شخص کسی کے پاس کوئی چيز بطور امانت رکھوائے وه جس وقت چاھے امانت
واپس لے سکتا ھے اور اسی طرح امانت لےنے واال بھی جب چاھے صاحب مال کو امانت لوٹا سکتاھے۔
مسئلہ  ٢٣٨۶اگر کوئی شخص امانت کی نگھداشت سے منصرف ھوجائے اور امانت داری منسوخ
کردے تو ضروری ھے کہ جس قدر جلدھوسکے مال اس کے مالک يا وکيل يا اس کے ولی کو پھنچادے يا
انھيں اطالع دے کہ مال کی رکھوالی کے لئے تيار نھيں ھے اور اگر بغير عذر کے مال ان تک نہ پھنچائے
يا اطالع بھی نہ دے اور مال تلف ھوجائے تو ضروری ھے کہ اس کا عوض دے۔
مسئلہ  ٢٣٨٧جو شخص امانت قبول کرے اگر اس کے پاس اسے رکھنے کے لئے مناسب جگہ نہ
ھو تو ضروری ھے کہ اس کے لئے مناسب جگہ مھيا کرے اور امانت کی اس طرح رکھوالی کرے کہ
لوگ يہ نہ کھيں کہ اس نے رکھوالی کرنے ميں کوتاھی کی اور اگر غےر مناسب جگہ ميں رکھے اور
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امانت تلف ھوجائے تو ضروری ھے کہ اس کا عوض دے۔
مسئلہ  ٢٣٨٨جس شخص نے امانت قبول کی ھو اگرتع ّدی کرے يعنی زياه روی کرے مثال کے
طور پر جو سواری اس کے پاس امانت ھو اس کے مالک کی اجازت کے بغير اس پر سواری کرے ،يا
تفرےط کرے يعنی اس امانت کی رکھوالی ميں کوتاھی کرے مثال کے طور پر اسے ايسی جگہ رکھے
جھاں وه ايسی غےر محفوظ ھو کہ کوئی خبر پائے تو لے جائے ،تو وه ضامن ھے اور اگر تلف ھوجائے
تو ضروری ھے کہ اس کا عوض اگر مثلی ھے تو مثل اور اگر قےمی ھے تو اس کی قيمت ادا کرے اور
ان دو صورتوں کے عالوه ضامن نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣٨٩اگر صاحب مال اپنے مال کی نگھداشت کے لئے کوئی جگہ معين کرے اور جس
شخص نے امانت قبول کی ھو اس سے کھے کہ مال کی حفاظت حتما اسی جگہ کرنا اور اگر ضائع
ھوجانے کا احتمال ھو تب بھی تم اسے کھيں اور نہ لے جانا تو اسے کسی اور جگہ لے جانا جائز نھيں ھے
اور اگر لے جائے تو ضامن ھے۔
مسئلہ  ٢٣٩٠اگر صاحب مال اپنے مال کی نگھداشت کے لئے کوئی جگہ معين کرے اور امانت
قبول کرنے واال يہ جانتا ھو کہ وه جگہ صاحب مال کی نظر ميں کوئی خصوصيت نھيں رکھتی بلکہ محفوظ
جگھوں ميں سے ايک ھے تو وه اس مال کو کسی ايسی جگہ جو زياده محفوظ ھو يا پھلی جگہ جتنی محفوظ
ھو لے جاسکتا ھے اور اگر مال وھاں تلف ھوجائے تو ضامن نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣٩١اگر صاحب مال دےوانہ ھوجائے تو جس شخص نے امانت قبول کی ھو اس کے
لئے ضروری ھے کہ فوراً امانت اس کے ولی کو پھنچائے يا اس کے ولی کو اطالع دے اور اگر کسی
شرعی عذر کے بغير مال اس کے ولی کو نہ پھنچائے اور اسے اطالع دينے ميں بھی کوتاھی کرے اور
مال تلف ھوجائے تو ضروری ھے کہ اس کا عوض دے۔
٢۵٠
ً
مسئلہ  ٢٣٩٢اگر صاحب مال مرجائے تو امانت دار کے لئے ضروری ھے کہ فورا مال اس کے
وارث تک پھنچائے يا اس کے وارث کو اطالع دے اور اگر کسی شرعی عذر کے بغير مال اس کے وارث
کو نہ پھنچائے يا اس کو اطالع دينے ميں کوتاھی کرے اور مال تلف ھوجائے تو ضروری ھے کہ اس کا
عوض دے ليکن اگريہ جاننے کے لئے کہ جو شخص کہتا ھے کہ ميں ميت کا وارث ھوں واقعا ً ٹھےک کہتا
ھے يا نھيں،يا ميت کا کوئی اور بھی وارث ھے يا نھيں مال نہ دے اور اطالع دينے ميں بھی کوتاھی کرے
اور مال تلف ھوجائے تو وه ذمہ دار نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٣٩٣اگر صاحب مال مرجائے اور اس کے کئی وارث ھوں تو جس شخص نے امانت قبول
کی ھو اس کے لئے ضروری ھے کہ مال تمام ورثاء کو دے يا اس شخص کو دے جسے باقی ورثاء نے
مال لےنے پر ما ٔمور کيا ھو ل ٰہذا اگر وه دوسرے ورثاء کی اجازت کے بغير تمام مال کسی ايک وارث کو
دے دے تو دوسروں کے حصوں کا ذمہ دار ھے اور اگر مرنے واال مال سے متعلق وصی معين کر چکا
ھو تو اس کی اجازت بھی شرط ھے۔
مسئلہ  ٢٣٩۴جس شخص نے امانت قبول کی ھو اگر وه مر جائے يا دےوانہ ھوجائے تو اس کے
وارث يا ولی کے لئے ضروری ھے کہ جس قدر جلد ھوسکے صاحب مال کو اطالع دے يا امانت اس تک
پھنچائے۔
ٓ
مسئلہ  ٢٣٩۵اگر امانت دار اپنے اپ ميں موت کی نشانياں دےکھے اگر اسے اطمينان ھو کہ امانت
اس کے مالک تک پھنچ جائے گی مثال کے طور پر اس کا وارث امےن ھو اور امانت کے بارے ميں اسے
اطالع ھوا ور اسی طرح اگر اسے اطمينان ھو کہ امانت کا مالک اس کے ورثاء کے پاس امانت کے رھنے
پر راضی ھے تو ضروری نھيں کہ امانت کو اس کے مالک يا وکيل يا ولی تک پھنچائے يا وصيت کرے
اگرچہ احوط يہ ھے کہ امانت کو اس کے مالک يا وکيل يا ولی تک پھنچائے اور اگر ممکن نہ ھو تو امانت
حاکم شرع کو دے دے۔
اس صورت کے عالوه جس طرح ممکن ھو حق کو اس کے مالک يا وکيل يا ولی تک ضرور
پھنچائے اور اگر ممکن نہ ھو تو وصيت کرے اور گواه بنائے اور وصی اور گواه کو صاحب مال کا
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نام،مال کی جنس وخصوصيات اور جگہ بتائے۔
مسئلہ  ٢٣٩۶اگر امانت دار اپنے آپ ميں موت کی نشانياں دےکھے اور سابقہ مسئلے ميں بيان کی
گئی ذمہ داری پر عمل نہ کرے اور وه امانت ضائع ھوجائے تو ضروری ھے کہ اس کا عوض دے،اگرچہ
اس کی نگھداشت ميں کوتاھی نہ کی ھو اور صحت ياب ھوجائے يا کچه مدت کے بعد پشےمان ھو اور
وصيت کرے اور چاھے مال بھی وصيت کے بعد تلف ھوجائے۔
احکام عاريہ
مسئلہ  ٢٣٩٧عاريہ يہ ھے کہ انسان اپنا مال دوسرے کو دے تا کہ وه بغير کسی عوض کے اس
سے استفاده کرے۔
مسئلہ  ٢٣٩٨عاريہ ميں صيغہ پﮍھنا ضروری نھيں ھے اور اگر مثال کے طور پر کوئی شخص
عاريہ کے قصد سے کسی کو لباس دے اور وه بھی اسی قصد سے لے تو عاريہ صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٣٩٩غصبی چيز کا يا اس چيز کا بطور عاريہ دينا جو انسان کی ملکيت ميں ھو ليکن اس
سے حاصل ھونے والی منفعت پر کسی اور شخص کا حق ھو يا اس کی ملکيت ميں ھو مثالً يہ کہ اس نے
وه چيز کرايہ پر دے رکھی ھو ،اسی صورت ميں صحيح ھے جب غصبی چيز کا مالک يا وه شخص جو
عاريہ دی جانے والی چيز کی منفعت کا مالک ھے يا اس پر اس کا حق ھے اس کے عاريہ دئے جانے پر
راضی ھو جائے۔
مسئلہ  ٢۴٠٠جس چيز کی منفعت انسان کی ملکيت ميں ھو مثالً اس چيز کو کرائے پر لے رکھا
ھو ،اسے کسی ايسے شخص کو جو اس مال پر قابل اطمينان ھو يا مالک کی اجازت سے بطور عاريہ دے
سکتا ھے ليکن اگر اجاره ميں يہ شرط رکھی ھو کہ خود وه شخص اس مال سے استفاده کرے گا تو اسے
کسی دوسرے شخص کو بطور عاريہ نھيں دے سکتاھے۔
مسئلہ  ٢۴٠١ديوانے اور بچے کا اپنے مال کو بطور عاريہ دينا صحيح نھيں ھے۔ اسی طرح
سفيہ اور ُمفلس کا اپنے مال کو عاريہ دينا )بھی( صحيح نھيں ھے مگر يہ کہ سفيہ کا ولی اور وه اشخاص
جو ُمفلس سے قرض خواه ھوں وه اس بات کی اجازت دے ديں اور اگر ولی اس بات ميں مصلحت سمجھتا
ھو کہ جس شخص کا وه ولی ھے اس کا مال عاريہ پر دے دے تو کوئی حرج نھيں ھے۔
٢۵١
مسئلہ  ٢۴٠٢جس شخص نے کوئی چيز عاريةً لی ھو اگر وه اس کی نگھداشت ميں کوتاھی نہ کرے
اور اس سے معمول سے زياده استفاده بھی نہ کرے اور اتفاقا ً وه چيز تلف ھو جائے تو وه شخص ضامن
نھيں ھے ليکن اگر فريقين ٓاپس ميں شرط رکھيں کہ اگر وه چيز تلف ھوجائے تو عاريہ لينے واال ذمہ دار
ھوگا يا جو چيز بطور عاريہ لی گئی ھو وه سونا يا چاندی ھو تو عاريہ لينے والے کے لئے ضروری ھے
کہ اس کا عوض دے۔
مسئلہ  ٢۴٠٣اگر کوئی شخص سونا يا چاندی بطور عاريہ لے اور يہ شرط رکھے کہ تلف ھونے
کی صورت ميں وه ذمہ دار نھيں ھوگا۔ پس اگر تلف ھو جائے تو وه شخص ذمہ دار نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۴٠۴اگر عاريہ دينے واال مرجائے تو عاريہ لينے والے کی وھی ذمہ داری ھے جسے
مسئلہ نمبر  ٢٣٩٢ميں بيان کيا گيا ھے۔
مسئلہ  ٢۴٠۵اگر عاريہ دينے والے کی کيفيت ايسی ھو جائے کہ وه شرعا اپنے مال ميں تصرف نہ
“ کرسکتا ھو مثالً ديوانہ ھو جائے تو عاريہ لينے والے کی ذمہ داری وھی ھے جسے مسئلہ نمبر ” ٢٣٩١
ميں بيان کيا گيا ھے۔
مسئلہ  ٢۴٠۶عاريہ عقد جائز ھے اور عاريہ دينے اور لينے واال دونوں ،کسی وقت بھی عاريہ کو
ختم کرنے کا اختيار رکھتے ھيں۔ لہذا ،عاريہ دينے واال کسی بھی وقت دی ھوئی چيز واپس لے سکتا ھے
مگر اس مقام پر جھاں زمين کو ميت کے دفن کرنے کی غرض سے عاريہ پر ديا گيا ھو کہ وھاں ميت کے
دفن ھونے کے بعد قبر کھود کر زمين کو واپس نھيں لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴٠٧ايسی چيز کا بطور عاريہ دينا باطل ھے جس سے حالل طريقے سے استفاده نہ
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ھوسکتا ھو مثالً لھو و لعب اور قمار بازی کے ٓاالت۔ اسی طرح کھانے اور پينے کے لئے سونے يا چاندی
کے برتن کا بطور عاريہ دينا ،بلکہ احتياط واجب يہ ھے کہ ديگر کاموں کے لئے حتی سجاوٹ کی خاطر
بھی دينا صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۴٠٨بھيﮍوں کو ان کے دوده اور اون سے استفاده کرنے کے لئے اور نر حيوان کو ماده
حيوان سے مالنے کے لئے عاريةً دينا صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢۴٠٩اگر چيز کو عاريةً لينے واال اسے اس کے مالک يا مالک کے وکيل يا ولی کو دے
دے اور پھر وه چيز تلف ھو جائے تو عاريہ لينے واال ضامن نھيں ھے ليکن اگر وه مال کے مالک يا اس
کے وکيل يا ولی کی اجازت کے بغير مال کو کسی دوسری جگہ لے جائے تو اگر چہ وه جگہ ايسی ھو
جھاں مال کا مالک عموما ً اسے لے جاتا ھو مثالً يہ کہ گھوڑے کو ايسے اصطبل ميں باندھے جو اس کے
مالک نے اس کے لئے بنايا تھا ،پھر بھی وه ضامن ھے اور تلف ھونے کی صورت ميں ضروری ھے کہ
اس کا عوض دے۔
مسئلہ  ٢۴١٠اگر کوئی شخص کسی نجس چيز کو ايسے کام کے لئے عاريہ دے جس ميں
طھارت شرط ھو مثالً نجس برتن بطور عاريہ دے تا کہ اس ميں کھانا کھايا جائے تو اس کے لئے ضروری
ھے کہ جو شخص اس چيز کو عاريہ لے رھا ھو اسے اس کے نجس ھونے کے بارے ميں بتا دے اور اگر
نجس لباس کو نماز پﮍھنے کے لئے بطور عاريہ دے تو ضروری نھيں ھے کہ اس کے نجس ھونے کے
بارے ميں اطالع دے مگر يہ کہ لباس کو عاريةً لينے واال چاہتا ھو کہ واقعی پاک لباس ميں نماز پﮍھے کہ
اس صورت ميں احتياط واجب يہ ھے کہ لباس کے نجس ھونے کے بارے ميں اطالع دے دے۔
مسئلہ  ٢۴١١جو چيز کسی شخص نے عاريةً لی ھو اسے وه اس کے مالک کی اجازت کے بغير
کسی دوسرے کو اجارے پر يا عاريةً نھيں دے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴١٢جو چيز کسی نے عاريةً لی ھو اگر وه اسے مالک کی اجازت سے کسی اور
شخص کو عاريةً دے دے تو اگر وه شخص جس نے پھلے وه چيز عاريةً لی تھی مرجائے يا پاگل ھو جائے
تو دوسرا عاريہ باطل نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ٢۴١٣اگر انسان جانتا ھو کہ جو مال اس نے عاريةً ليا ھے وه غصبی ھے تو ضروری ھے
کہ اسے اس کے اصل مالک تک پھنچائے اور عاريہ دينے والے کو وه چيز واپس نھيں دے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴١۴اگر انسان ايسے مال کو بطور عاريہ لے جس کے بارے ميں جانتا ھو کہ وه غصبی
ھے اور اس سے فائده اٹھائے اور اس سے وه مال تلف ھو جائے تو مالک اس مال کا عوض اور وه فائده
جو عاريہ لينے والے نے اٹھايا ھے اس کا عوض خود اس عاريہ لينے والے سے يا مال غصب کرنے والے
٢۵٢
سے طلب کرسکتا ھے اور اگر مالک عاريہ لينے والے سے عوض لے تو وه جو کچه مالک کو دے اس کا
مطالبہ عاريہ دينے والے سے نھيں کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴١۵اگر انسان نہ جانتا ھو کہ جس مال کو بطور عاريہ ليا ھوا ھے وه غصبی ھے اور
مال اس سے تلف ھو جائے تو اگر مال کا مالک اس کا عوض اس سے لے لے تو وه بھی جو کچه مال کے
مالک کو ديا ھے اس کا مطالبہ عاريہ دينے والے سے کرسکتا ھے ليکن اگر وه چيز جسے بطور عاريہ ليا
ھو سونا يا چاندی ھو يا عاريہ دينے والے نے شرط رکھی ھو کہ اگر وه چيز تلف ھو جائے تو اس کا
عوض دے تو پھر جو کچه اس نے مال کے مالک کو ديا ھو اس کا مطالبہ عاريہ دينے والے سے نھيں
کرسکتا ھے۔
ھبہ کے احکام
ھبہ يہ ھے کہ انسان کوئی عوض لئے بغير ،کسی کو کسی چيز کا مالک بنا دے۔ ضروری ھے کہ
جو چيز اس طرح بخشی گئی ھو وه چاھے مشاع طور پر ھی سھی ليکن عين ھو ،منفعت نہ ھو۔ اس سے
فرق نھيں پﮍتا کہ وه چيز خارج ميں موجود ھو يا ذ ّمے پر ھو۔ ھاں ،ذ ّمے پر موجود ھونے کی صورت ميں
ضروری ھے کہ جس کے ذ ّمے پر ھے اس کے عالوه کسی اور کو بخشے اور اگر اسی کو بخش دے جس
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کے ذ ّمے پر ھے تو پھر وه بری الذمہ ھوجائے گا اور بخشنے واال دوباره بخشی ھوئی چيز کو واپس نھيں
لے سکتا۔
مسئلہ  ٢۴١۶ھبہ ميں ايجاب و قبول ضروری ھے ،چاھے اسے الفاظ کے ذريعے انجام ديا
جائے مثالً کھے”:يہ کتاب ميں نے تمھيں بخش دی “،اور جسے کتاب بخشی گئی ھے وه کھے”:ميں نے
اسے قبول کيا “،اور چاھے عمل کے ذريعے اسے انجام ديا جائے مثالً کتاب کو بخشنے کی نيت سے کسی
کو دے اور وه بھی اسے قبول کرنے کی نيت سے لے لے۔
مسئلہ  ٢۴١٧ضروری ھے کہ ھبہ کرنے واال بالغ و عاقل ھو ،اپنے ارادے سے ھبہ کرے ،اسے
ھبہ کرنے پر مجبور نہ کيا گيا ھو ،سفيہ يا ديواليہ ھونے کی وجہ سے اپنے مال ميں ممنوع التصرف نہ ھو
چکا ھو اور جو مال بخش رھا ھے اس کا مالک ھو يا اس مال پر واليت رکھتا ھو ،ورنہ ھبہ
ب اختيار فرد کی اجازت ضروری ھوگی۔
”فضولی“کھالئے گا اور اس کے صحيح ھونے کے لئے صاح ِ
مسئلہ  ٢۴١٨ھبہ ميں قبضہ ميں لينا ضروری ھے۔ ل ٰہذا اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چيز بخشے
تو جب تک دوسرا شخص اسے اپنے قبضے ميں نہ لے لے ھبہ محقق نھيں ھوتا۔جسے مال بخشا گيا ھو
ضروری ھے کہ وه اسے ھبہ کرنے والے کی اجازت سے اپنے قبضے ميں لے ،ليکن اگر مال پھلے ھی
سے اس کے تصرف ميں ھو جسے بخشا جا رھا ھو تو قبضے کے لئے يھی کافی ھے۔
قابل انتقال چيزيں ،مثالً زمين اور گھر کا قبضہ دينے کا مطلب يہ ھے کہ تصرف کی راه ميں
غير ِ
موجود رکاوٹوں کو ہٹا دے اورمال کا اختيار اس کے ھاته ميں دے دے جسے بخشا گيا ھے ،جب کہ قابل
انتقال چيزوں ميں قبض کا مطلب يہ ھے کہ مال دوسرے کو دے دے اور دوسرا بھی اسے لے لے۔
مسئلہ  ٢۴١٩اگر مال کسی ايسے فرد کو دے جو ابھی بالغ نہ ھوا ھو يا ديوانہ ھو تو ضروری
ھے کہ ان کا ولی اسے قبول کرے اور اس مال کا قبضہ لے۔ ھاں ،اگر خود ولی ان کو کوئی ايسی چيز
بخشے جو اس ولی کے ھاته ميں ھو تو قبضہ لينے کے لئے اس کا ولی کے ھاته ميں ھونا ھی کافی ھے۔
مسئلہ  ٢۴٢٠اگر اپنے ارحام يعنی رشتہ داروں ميں سے کسی کو کوئی چيز ھبہ کرے تو اس کا
قبضہ دے دينے کے بعد دوباره ان سے واپس نھيں لے سکتا۔ يھی حکم اس وقت بھی ھے جب ھبہ کرنے
واال ھبہ لينے والے پر کوئی شرط لگائے جس پر عمل ھو جائے يا ھبہ لينے واال ھبہ کے عوض ميں کوئی
چيز ھبہ کرنے والے کو دے دے۔
ً
مذکوره مقامات کے عالوه اگر ھبہ دی گئی چيز عينا باقی ھو تو اسے واپس لے سکتا ھے۔ ھاں،
اگر وه چيز تلف ھوچکی ھو يا اسے کسی اور کو منتقل کيا جاچکا ھو يا اس ميں کوئی تبديلی رونما ھوچکی
ھو مثالً وه کوئی کپﮍا ھو جسے رنگا جا چکا ھوتو پھر واپس نھيں لے سکتا۔
مسئلہ  ٢۴٢١ھبہ الزم ھونے کے احکام ميں مياں اور بيوی کا شمار رشتہ داروں ميں نھيں ھوتا۔
مسئلہ  ٢۴٢٢اگر کوئی مال کسی کو بخشے اور اس کے ضمن ميں شرط لگائے کہ وه بھی کوئی
مال اسے دے يا اس کے لئے کوئی جائز کام انجام دے تو جس شخص کے لئے شرط لگائی گئی ھو
ضروری ھے کہ وه اس شرط پر عمل کرے اور ھبہ کرنے واال اس شرط پر عمل درآمد سے پھلے ھبہ
٢۵٣
دينے سے پلٹ سکتا ھے۔ اسی طرح اگر جس پر شرط لگائی گئی ھو وه شرط پر عمل نہ کرے يا نہ
کرسکے تو بھی ھبہ کرنے واال پلٹ سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴٢٣اگر ھبہ کرنے واال يا جسے مال ھبہ کيا گيا ھے ،قبضہ لينے سے پھلے مرجائے تو
ھبہ باطل ھوجاتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴٢۴اگر ھبہ کرنے واال قبضہ دينے کے بعد مرجائے تو اس کے وارث اس ھبہ کو واپس
نھيں لے سکتے۔ اسی طرح اگر وه شخص مرجائے جسے ھبہ کيا گيا ھے تو بھی ھبہ کرنے واال اسے
واپس نھيں لے سکتا۔
مسئلہ  ٢۴٢۵ھبہ سے جس طرح الفاظ کے ذريعے پلٹا جا سکتاھے مثالً يہ کہہ کر”:ميں اپنی کی
ً
ھوئی بخشش سے پلٹتا ھوں “،اسی طرح عمل کے ذريعے بھی يہ بات سمجھائی جا سکتی ھے ،مثال پلٹنے
کے ارادے سے دوسرے شخص سے ھبہ کی ھوئی چيز واپس لے لے يا وھی چيز ھبہ سے پلٹنے کے
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ارادے سے کسی اور کے حوالے کردے۔
رجوع يعنی پلٹنے کے وقوع پذير ھونے کے لئے ضروری نھيں ھے کہ جسے ھبہ کيا گيا تھا
اسے بھی معلوم ھو کہ ھبہ دينے واال اب اپنے ھبہ سے پلٹ چکاھے۔
مسئلہ  ٢۴٢۶جو مال کسی کو بخشا جائے اور ھبہ لينے والے کی ملکيت ميں اس ميں کوئی ايسا
اضافہ ھو جو عليحده سے ھو يا عليحده کيا جا سکتا ھو ،مثالً بکری ھبہ ميں دی ھوجو بچہ جنے يا درخت
پر پھل لگ جائيں تو يہ ھبہ لينے والے کا مال ھی سمجھے جائيں گے اور ھبہ دينے واال اگر ان مثالوں ميں
اپنے ھبہ کو واپس لينا چاھے تو بکری کا بچہ يا پھل واپس نھيں لے سکتا۔

توضيح المسائل

نکاح کے احکام
عقد ازدواج کے ذريعے عورت اور مرد ايک دوسرے پر حالل ھو جاتے ھيں۔ عقد کی دو قسميں
ھيں:
 (١عقد دائمی
 (٢عقد موقت يا غير دائمی
عقد دائمی وه عقد ھے کہ جس ميں ازدواج کے لئے کسی مدت کا تعين نہ ھو اور جس عورت سے
اس قسم کا عقد کيا جائے اسے دائمہ کہتے ھيں۔
اور عقد غير دائمی يہ ھے کہ جس ميں ازدواج کی مدت معين ھو مثالً عورت سے ايک گھنٹے يا
ايک دن يا ايک مھينہ يا ايک سال يا اس سے زياده مدت کے لئے عقد کيا جائے ،ليکن احتياط واجب يہ ھے
کہ عقد کی مدت عورت اور مرد کی عمر سے يا ان ميں سے کسی ايک کی عمر سے زياده نہ ھو اور جس
عورت سے اس قسم کا عقد کيا جائے اسے متعہ کھا جاتا ھے۔
عقد کے احکام
مسئلہ  ٢۴٢٧ازدواج چاھے دائمی ھو يا غير دائمی اس ميں صيغہ پﮍھنا ضروری ھے اور فقط مرد
اور عورت کا راضی ھونا کافی نھيں ھے۔ عقد کا صيغہ مرد اور عورت اگر چاھيں تو خود بھی پﮍه سکتے
ھيں يا کسی اور کو وکيل بناسکتے ھيں جو ان کی طرف سے پﮍھے۔
مسئلہ  ٢۴٢٨وکيل کا مرد ھونا ضروری نھيں ھے بلکہ عورت بھی عقد کا صيغہ پﮍھنے کے لئے
کسی دوسرے کی جانب سے وکيل ھوسکتی ھے۔
مسئلہ  ٢۴٢٩عورت اور مرد جب تک اس بات کا يقين يا اطمينان پيدا نہ کرليں کہ ان کے وکالء نے
صيغہ پﮍه ليا ھے اس وقت تک نکاح کے احکام اور ٓاثار کو جاری نھيں کرسکتے ھيں اور اس بات کا گمان
کہ وکيل نے صيغہ پﮍه ليا ھوگا کافی نھيں ھے اور اگر وکيل کہہ دے کہ ميں نے صيغہ پﮍه ليا ھے تو اس
صورت مينکافی ھے کہ وه قابل بھروسہ ھواور اس کی بات کے بر خالف بات کا گمان نہ ھويا اس کے
قول سے اطمينان حاصل ھوجائے۔ ان دو مذکوره صورتوں کے عالوه اس کی خبر پر اکتفا کرنے ميں
اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢۴٣٠اگر عورت کسی کو وکيل مقرر کرے اور اس سے کھے کہ تم ميرا عقد دس دن کے
لئے فالں شخص کے ساته پﮍه دو اور دس دن کی ابتدا کو معين نہ کرے تو وه وکيل جن دس دنوں کے لئے
٢۵۴
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چاھے اسے اس مرد کے عقد ميں السکتا ھے ،ليکن اگر وکيل کو معلوم ھو کہ عورت کا مقصد کسی خاص
دن يا گھنٹے کا ھے تو اس کے لئے ضروری ھے کہ عورت کے قصد کے مطابق صيغہ پﮍھے۔
مسئلہ  ٢۴٣١عقد دائمی يا غير دائمی کا صيغہ پﮍھنے کے لئے ايک ھی شخص دونوں کی طرف
سے وکيل بن سکتا ھے اور انسان يہ بھی کرسکتا ھے کہ عورت کی طرف سے وکيل بن جائے اور اس
سے خود ھی دائمی يا غير دائمی عقد کرے۔ ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ عقد دو اشخاص پﮍھيں
مخصوصا ً اس صورت ميں جب انسان اپنے آپ سے عقد کرنے کے لئے وکيل بنا ھو۔
عقد دائمی پﮍھنے کا طريقہ
مسئلہ  ٢۴٣٢اگر عورت اور مرد خود اپنے دائمی عقد کا صيغہ پﮍھيں اور پھلے عورت
َاق ْال َم ْعلُوْ م“،يعنی ميں نے معين شده مھر پر اپنے ٓاپ کو تمھاری زوجہ بنايا
ک نَ ْف ِس ْی َعلَی ال ﱢ
کھےَ ”:ز ﱠوجْ تُ َ
صد ِ
اور اس کے بعد عرفا ً بال فاصلہ مرد کھے”:قَ ِب ْل ُ
َاق ْال َم ْعلُوْ م “،يعنی ميں نے معين شده
ت التﱠ ْز ِو ْي َج َعلَی ال ﱢ
صد ِ
مھر پر ازدواج کو قبول کيا يا کھے”:قَبِ ْل ُ
ت التﱠ ْز ِو ْي َج“ اور اسی ازدواج کا قصد کرے جس کا مھر معين ھوچکا
ھو تو عقد صحيح ھے۔
اور اگر وه کسی دوسرے کو وکيل مقرر کريں جو ان کی طرف سے صيغہ عقد پﮍھيں تو اگر مثال
کے طور پر مرد کا نام احمد اور عورت کا نام فاطمہ ھو اور عورت کا وکيل کھے:
” َز ﱠوجْ ُ
َاق ْال َم ْعلُوْ ِم“
ک اَحْ َم َد َعلَی ال ﱢ
اط َمةَ ُم َو ﱢکلَ َ
ت ُم َو ﱢکلَ ِت ْی فَ ِ
صد ِ
اور اس کے بعد عرفی مواالت کے ختم ھوئے بغير مرد کا وکيل کھے:
”قَبِ ْل ُ
َاق ْال َم ْعلُوْ ِم“
ت التﱠ ْز ِو ْي َج لِ ُم َو ﱢکلِ ْی اَحْ َم َد َعلَی ال ﱢ
صد ِ
تو عقد صحيح ھوگا اور بہتر يہ ھے کہ عورت کا وکيل يوں کھے:
” َز ﱠوجْ ُ
َاق ْال َم ْعلُوْ ِم“۔
ک اَحْ َم َد ُم َو ﱢکلَتِ ْی فا َ ِط َمةَ َعلَی ال ﱢ
ت ُم َو ﱢکلَ َ
صد ِ
اور احتياط مستحب يہ ھے کہ مرد کے الفاظ عورت کے الفاظ کے مطابق ھوں مثالً اگر عورت
ت التﱠ ْز ِو ْي َج“ کھے ،اگرچہ ”قَ ِب ْل ُ
ت“ کھے تو مرد بھی ”قَ ِب ْل ُ
” َز ﱠوجْ ُ
ت النﱢ َکا َح“ کھنے ميں بھی کوئی حرج نھيں
ھے۔
عقد غير دائمی کے پﮍھنے کا طريقہ
مسئلہ  ٢۴٣٣اگر خود عورت اور مرد چاھيں تو غير دائمی عقد کا صيغہ عقد کی مدت اور مھر
ک نَ ْف ِس ْی فِی ْال ُم ﱠد ِة ْال َم ْعلُوْ َم ِة عَل َی
معين کرنے کے بعد پﮍه سکتے ھيں۔ ل ٰہذا اگر عورت کھےَ ”:ز ﱠوجْ تُ َ
ْال َمھ ِْر ْال َم ْعلُوْ ِم“ اور اس کے بعد عرفی مواالت کے ختم ھوئے بغير مرد کھے”:قَ ِب ْل ُ
ت ٰھ َک َذا“ تو عقد صحيح
ھے۔
اور اگر وه کسی اور شخص کو وکيل بنائيں اور پھلے عورت کا وکيل مرد کے وکيل سے
کھےَ ”:ز ﱠوجْ ُ
ک فِی ْال ُم ﱠد ِة ْال َم ْعلُوْ َم ِة َعلَی ْال َمھ ِْر ْال َم ْعلُوْ ِم “،پھر عرفی مواالت کے ختم ھوئے
ت ُم َو ﱢکلَتِ ْی ُم َو ﱢکلَ َ
ْ
بغير مرد کا وکيل کھے” :قَبِل ُ
ت لِ ُم َو ﱢکلِ ْی ٰھ َک َذا“ تو عقد صحيح ھوگا۔
عقد کے شرائط
مسئلہ  ٢۴٣۴عقد ازدواج کی چند شرطيں ھيں:
 (١بنا بر احتياط واجب عقد کا صيغہ ،صحيح عربی ميں پﮍھا جائے اور اگر خود مرد اور
عورت صحيح عربی ميں صيغہ نہ پﮍه سکتے ھوں تو عربی زبان کے عالوه کسی اور زبان ميں بھی پﮍه
ت“ و ”قَ ِب ْل ُ
سکتے ھيں ،مگر ضروری ھے کہ ايسے الفاظ کھيں جو ”زَ ﱠوجْ ُ
ت“ کے معنی کو سمجھا ديں ،ا
گرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ اگر ممکن ھو تو کسی ايسے شخص کو اپنا وکيل بنائينجو صحيح عربی
پﮍه سکتا ھو ۔
 (٢مرد اور عورت يا ان کے وکيل جو صيغہ پﮍه رھے ھوں وه ١نشاء کا قصد رکھتے ھوں
ک نَ ْف ِس ْی“ کھنا اس قصد سے ھو
يعنی اگر خود مرد اور عورت صيغہ پﮍه رھے ھوں تو عورت کا” َز ﱠوجْ تُ َ
کہ وه خود کو اس مرد کی بيوی قرار دے اور مرد کا ”قَ ِب ْل ُ
ت التﱠ ْز ِو ْي َج“ کھنا اس قصد سے ھو کہ وه اس کا
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ت“ اور ”قَ ِب ْل ُ
اپنی بيوی بننا قبول کرے اور اگر مرد اور عورت کے وکيل صيغہ پﮍه رھے ھوں تو ” َز ﱠوجْ ُ
ت“
٢۵۵
کھنے سے ان کا قصد يہ ھو کہ وه مرد اور عورت جنھوں نے انھيں وکيل بنايا ھے ايک دوسرے کے مياں
بيوی بن جائيں۔
 (٣جو شخص صيغہ پﮍه رھا ھو اس کا عاقل ھونا ضروری ھے اور جو شخص بالغ نہ ھو
ليکن انشاء عقد کرسکتا ھو اگر وه ولی کے اذن يا اس کی اجازت کے بغير اپنے لئے صيغہ پﮍه لے تو يہ
باطل ھے ،البتہ ولی کی اجازت کے ساته کوئی حرج نھيں ھے۔ ھاں ،اگر کسی اور کا وکيل بن کر صيغہ
پﮍھے تو اس کا عقد صحيح ھے۔
 (۴اگر عورت اور مرد کے وکيل يا ولی صيغہ پﮍه رھے ھوں تو وه عقد کے وقت عورت اور
مرد کو معين کرليں مثالً ان کے نام ليں يا ان کی طرف اشاره کريں۔ پس جس شخص کی کئی لﮍکياں ھوں
ک اِحْ ٰ
دی بَنَا ِتی“ يعنی ميں نے اپنی بيٹيوں ميں سے ايک کو تمھاری
اگر وه کسی مرد سے کھےَ ”:ز ﱠوجْ تُ َ
بيوی بنايا اور مرد کھے”:قَ ِب ْل ُ
ت“ يعنی قبول کيا تو چونکہ عقد کرتے وقت لﮍکی کو معين نھيں کيا گيا ل ٰہذا
عقد باطل ھے۔
 (۵عورت اور مرد ازدواج پر راضی ھوں اور اگر عورت ظاھر ميں ناپسنديدگی سے اجازت
دے اور معلوم ھو کہ دل سے راضی ھے تو عقد صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢۴٣۵اگر عقد ميں ايک حرف بھی غلط پﮍھا جائے اس طرح کہ اس کا مطلب بدل جائے تو
عقد باطل ھے۔
مسئلہ  ٢۴٣۶جو شخص عربی زبان کے قواعدسے واقف نہ ھو اگر صيغہ عقد کو صحيح طرح
پﮍھے اور عقد ميں موجود ھر لفظ کے معنی جانتا ھو اور ھر لفظ سے اس کے معنی کا قصد کرے تو وه
عقد پﮍه سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴٣٧اگر کسی عورت کا عقد کسی مرد کے ساته ان کی اجازت کے بغير کر ديا جائے اور
بعد ميں عورت اور مرد اس عقد کی اجازت دے ديں تو عقد صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢۴٣٨اگر عورت اور مرد دونوں کو يا ان ميں سے کسی ايک کو ازدواج پر مجبور کيا
جائے تو اس صورت ميں کہ عقد خود انھوننے پﮍھا ھو اگر عقد پﮍھے جانے کے بعد راضی ھو جائيں تو
عقد صحيح ھے اور اگر کسی اور نے پﮍھا ھو تو اجازت دينے سے مثالً يہ کہہ دينے سے کہ ھم اس عقد
سے راضی ھيں ،عقد صحيح ھو جائے گا۔
مسئلہ  ٢۴٣٩باپ اور دادا اپنے نابالغ فرزند کا يا ديوانے فرزند کا جو ديوانگی کی حالت ميں بالغ
ھوا ھو عقد کرسکتے ھيں اور بچہ ،بالغ ھونے کے بعد ،جب کہ پاگل ،عاقل ھونے کے بعد اگر اس عقد ميں
جو اس کے لئے کيا گيا تھا کوئی خرابی نہ پائے تو اسے ختم نھيں کرسکتا ھے اور اگر خرابی پائے تو
اسے اس عقد کو برقرار رکھنے يا ختم کرنے کا اختيار ھے۔ ھاں ،اس صورت ميں کہ نابالغ لﮍکے اور
لﮍکی کا باپ ان کا ايک دوسرے سے عقد کر ديں اور وه بالغ ھونے کے بعد اس کی اجازت نہ ديں تو طالق
يا عقد جديد کے ذريعے احتياط ترک نہ کيا جائے۔
مسئلہ  ٢۴۴٠جو لﮍکی بالغ ھوچکی ھو اور رشيده ھو يعنی اپنی مصلحت کی پہچان رکھتی ھو ،اگر
شادی کرنا چاھے اور کنواری ھو تو احتياط واجب کی بنا پر اس کے لئے باپ يا دادا سے اجازت لينا
ضروری ھے جب کہ ماں يا بھائی کی اجازت ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۴۴١اگر لﮍکی کنواری نہ ھو يا کنواری ھو ليکن باپ يا دادا سے اجازت لينا ممکن نہ
ھو يا باعث حرج ھو اور لﮍکی کو شادی کی احتياج ھو تو باپ يا دادا سے اجازت لينا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۴۴٢اگر باپ يا دادا اپنے نابالغ بچے کی شادی کرديں تو لﮍکے پر بالغ ھونے کے بعد اس
عورت کا خرچہ دينا ضروری ھے۔ البتہ بالغ ھونے سے پھلے کے اخراجات کے سلسلے ميں جب کہ اس
زمانے ميں عورت اس کی خواھشات کے لئے حاضرھو اورلﮍکا بھی لذت حاصل کر سکتا ھو احتياط واجب
کی بنا پر ضروری ھے کہ مصالحت کر کے يا کسی اور طريقے سے اپنے بری الذمہ ھونے کا يقين
حاصل کرے۔
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مسئلہ  ٢۴۴٣اگر باپ يا دادا اپنے نابالغ لﮍکے کی شادی کر ديں تو اگر لﮍکا عقد کے وقت مال
رکھتا ھو تو وه عورت کے مھر کا مقروض ھے اور اگر وه عقد کے وقت مال نہ رکھتا ھو تو اس کے باپ
يا دادا کے لئے ضروری ھے کہ وه عورت کا مھر ديں۔
٢۵۶
وه عيوب جن کی وجہ سے عقد فسخ کيا جاسکتا ھے
مسئلہ  ٢۴۴۴اگر مرد کو عقد کے بعد پتہ چلے کہ عورت ميں مندرجہ ذيل عيبوں ميں سے کوئی
عيب موجود ھے تو وه عقد کو فسخ کرسکتا ھے۔
 (١پاگل پن
 (٢کوڑه پن )جذام(
 (٣برص )سفيد داغ(
 (۴اندھاپن
 (۵اپاھج ھونا يا مفلوج ھونا مگر يہ کہ اس کے کسی عضو کا مفلوج ھونا اس قسم کا ھو کہ
اسے عرفا ً عيب شمار نہ کيا جائے۔
 (۶افضاء يعنی اس کے پيشاب اور حيض کا مخرج يا حيض اور پاخانے کا مخرج ايک ھوگيا
ھو۔
 (٧عورت کی شرمگاه ميں ايسا گوشت يا ہڈی ھوجو جماع سے مانع ھو۔
مسئلہ  ٢۴۴۵اگر عورت کو عقد کے بعد پتہ چلے کہ اس کا شوھر عقد سے پھلے ديوانہ رھا ھے يا
ٓالہ تناسل نھيں رکھتا ھے يا عقد کے بعد ليکن مجامعت سے پھلے ٓالہ تناسل کٹ جائے يا يہ جان لے کہ
اسے کوئی ايسی بيماری ھے جس کی وجہ سے مجامعت پر قادر نھيں ھے گرچہ يہ مرض عقد کے بعد اور
نزديکی کرنے سے پھلے ھی الحق ھوا ھو ،ان تمام صورتوں ميں عقد کو ختم کرسکتی ھے مگر اس
صورت ميں جب کہ شوھر اس سے تعلقات قائم نھيں کرسکتا ھے ضروری ھے کہ عورت حاکم شرع کی
طرف رجوع کرے اور حاکم شوھر کو ايک سال کی مھلت دے گا پس اگر اس مدت ميں شوھر اس عورت
سے يا کسی اور عورت سے تعلقات قائم کرنے پر قدرت پيدا نہ کرے تو اس کے بعد عورت عقد فسخ
کرسکتی ھے۔
اور اگر مرد عقد کے بعد پاگل ھو جائے ،چاھے نزديکی سے پھلے ھو يا بعد ميں ،احتياط واجب
کی بنا پر عورت طالق کے بغير عليحدگی اختيار نھيں کرسکتی ھے اور اگر مرد کا ٓالہ تناسل نزديکی
کرنے کے بعد کٹ جائے يا نزديکی کے بعد کوئی ايسا مرض پيدا ھو جائے کہ اب نزديکی نہ کرسکے تو
ايسی صورت ميں عورت عقد کو فسخ کرنے کا حق نھيں رکھتی ھے۔
مسئلہ  ٢۴۴۶اگر عورت کو عقد کے بعد پتہ چلے کہ اس کے شوھر کے تخم نکال دئے گئے ھيں
تو اگر اس امر کو عورت پر مخفی رکھا گيا ھو اور اسے دھوکا ديا گيا ھو وه عقد کو ختم کرسکتی ھے اور
اگر اسے دھوکا نہ ديا گيا ھو اور وه عقد کو ختم کرنا چاھے تو طالق کے ذريعے احتياط کو ترک نہ کيا
جائے۔
مسئلہ  ٢۴۴٧اگر عورت اس بنا پر عقد ختم کردے کہ مرد مجامعت پر قادر نھيں تو شوھر کے لئے
ٓادھا مھر دينا ضروری ھے ليکن اگر ان کے عالوه دوسرے مذکوره نقائص ميں سے کسی ايک کی بنا پر
مرد يا عورت عقد ختم کريں تو اگر مرد نے عورت سے مجامعت نہ کی ھو تو کوئی چيز بھی اس پر واجب
نھيں ھے اور اگر تعلقات قائم کرلئے ھوں تو ضروری ھے کہ پورا مھر دے۔ ھاں ،اگر خود عورت نے مرد
کو دھوکا ديا ھو تو اس صورت ميں مرد پر کوئی چيز دينا واجب نھيں ھے۔
وه عورتيں جن سے ازدواج حرام ھے
مسئلہ  ٢۴۴٨محرم عورتوں مثالً ماں ،بھن ،بيٹی ،پھوپھی ،خالہ ،بھتيجی ،بھانجی اور ساس کے
ساته ازدواج حرام ھے۔
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مسئلہ  ٢۴۴٩اگر کوئی شخص کسی عورت سے عقد کرے تو خواه اس سے مجامعت نہ بھی کرے
اس عورت کی ماں ،نانی اور دادی اور جتنا سلسلہ اوپر چالجائے سب عورتيں اس مرد کی محرم ھو جاتی
ھيں۔
مسئلہ  ٢۴۵٠اگر کوئی شخص کسی عورت سے عقد کرے اور اس کے ساته مجامعت کرے تو پھر
اس عورت کی لﮍکی ،نواسی ،پوتی اور جتنا سلسلہ نيچے چال جائے سب عورتيں اس مرد کی محرم ھو
جاتی ھيں خواه وه عقد کے وقت موجود ھوں يا بعد ميں پيدا ھوں۔
مسئلہ  ٢۴۵١اگر کسی مرد نے ايک عورت کے ساته عقد کيا ھو ليکن مجامعت نہ کی ھو تو
جب تک وه عورت اس کے عقد ميں ھے اس وقت تک وه اس عورت کی بيٹی سے ازدواج نھيں کرسکتا
ھے۔
٢۵٧
مسئلہ  ٢۴۵٢انسان کی پھوپھی اور خالہ اور اس کے باپ کی پھوپھی اور خالہ اور دادا کی پھوپھی
اور خالہ اور دادی کی پھوپھی اور خالہ اور ماں کی پھوپھی اور خالہ اور نانا يا نانی کی پھوپھی اور خالہ
اور جس قدر يہ سلسلہ اوپر چال جائے سب اس کی محرم ھيں۔
مسئلہ  ٢۴۵٣شوھر کا باپ اور دادا اور جس قدر يہ سلسلہ اوپر چال جائے اور شوھر کا بيٹا ،پوتا
اور نواسا اور جس قدر يہ سلسلہ نيچے چال جائے خواه وه عقد کے وقت دنيا ميں موجود ھوں يا بعد ميں پيدا
ھوں سب عورت کے محرم ھيں۔
مسئلہ  ٢۴۵۴اگر کوئی شخص کسی عورت سے عقد کرے تو خواه وه عقد دائمی ھو يا غير دائمی
جب تک وه عورت اس کے عقد ميں ھے وه اس کی بھن کے ساته عقد نھيں کرسکتا۔
مسئلہ  ٢۴۵۵اگر کوئی شخص اس ترتيب کے مطابق جس کا ذکر کتاب طالق ميں کيا جائے گا اپنی
بيوی کو طالق رجعی دے تو وه عدت کے دوران اس کی بھن سے عقد نھيں کرسکتا ھے اور اسی طرح
سے جب وه متعہ کی عدت گذار رھی ھو تو احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے ،ليکن طالق بائن کی
عدت کے دوران اس کی بھن سے عقد کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴۵۶انسان اپنی بيوی کی اجازت کے بغير اس کی بھانجی يا بھتيجی سے ازدواج نھيں
کرسکتا ھے ليکن اگر وه بيوی کی اجازت کے بغير ان سے عقد کرلے اور بعد ميں بيوی اجازت دے دے تو
کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۴۵٧اگر بيوی کو پتہ چلے کہ اس کے شوھر نے اس کی بھانجی يا بھتيجی سے عقد کرليا
ھے اور کچه نہ کھے ،جب کہ اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی دليل نہ بنے۔ پس اگر بعد ميں راضی
نہ ھو تو ان کا عقد باطل ھے۔
مسئلہ  ٢۴۵٨اگر انسان اپنی خالہ زاد بھن سے عقد کرنے سے پھلے اس کی مانسے زنا کرے تو
پھر وه اپنی خالہ زاد بھن سے عقد نھيں کرسکتا ھے اور احتياط واجب کی بنا پر پھوپھی زاد بھن کا بھی
يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٢۴۵٩اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی زاد بھن يا خالہ زاد بھن سے شادی کرے اور اس سے
مجامعت کرنے کے بعد اس کی ماں سے زنا کرے تو يہ کام ان کی جدائی کا سبب نھيں ھوگا ،ليکن اگر اس
سے مجامعت کرنے سے پھلے اس کی ماں سے زنا کرلے تو احتياط واجب يہ ھے کہ اسے طالق دے کر
اس سے جدا ھو جائے۔
مسئلہ  ٢۴۶٠اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی يا خالہ کے عالوه کسی اور عورت سے زنا کرے تو
احتياط مستحب يہ ھے کہ اس کی بيٹی سے عقد نہ کرے اور اگر کسی عورت سے عقد کرنے کے بعد اس
سے مجامعت کرنے سے پھلے اس کی ماں سے زنا کرے تو احتياط واجب يہ ھے کہ اسے طالق دے کر
اس سے جدا ھو جائے۔ ھاں ،اگر اس سے مجامعت کرنے کے بعد اس کی ماں سے زنا کرے تو اس عورت
سے جدائی اختيار کرنا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۴۶١مسلمان عورت اپنے ٓاپ کو کافر کے عقد ميں نھيں السکتی ھے اور مسلمان مرد
بھی اھل کتاب کے عالوه کافره عورتوں سے عقد نھيں کرسکتا ھے ،ليکن اھل کتاب عورتوں مثالً يھود و
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ٰ
نصاری سے متعہ کرنے ميں کوئی حرج نھيں ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ ان سے دائمی ازدواج نہ
کيا جائے ۔
ّ
ٓ
ً
ُ
اور بعض فرقے مثال خوارج ،غالة اور نواصب جو اگرچہ کفار کے حکم ميں ھيں ليکن اپنے اپ
کو مسلمان سمجھتے ھيں ،مسلمان عورتيں يا مرد ان کے ساته دائمی يا غير دائمی عقد نھيں کرسکتے۔
مسئلہ  ٢۴۶٢اگر کوئی شخص کسی ايسی عورت سے زنا کرے جو طالق رجعی کی عدت ميں ھو
تو بنا بر احتياط وه عورت اس شخص پر حرام ھو جاتی ھے اور اگر کسی ايسی عورت سے زنا کرے جو
طالق بائن يا وفات کی عدت ميں ھو تو بعد ميں اس کے ساته عقد کرسکتا ھے۔ طالق رجعی ،طالق
متعہ يا
ِ
بائن ،عده متعہ اور عده وفات کے معنی طالق کے احکام ميں آئيں گے۔
مسئلہ  ٢۴۶٣اگر انسان کسی ايسی عورت سے زنا کرے جو شوھر نہ رکھتی ھو اور عدت ميں بھی
نہ ھو تو بعد ميں اس عورت سے عقد کرسکتا ھے ليکن احتياط واجب يہ ھے کہ ايسی عورت سے جس کا
زنا کروانا آشکار ھو،جب تک کہ معلوم نہ ھو جائے کہ اس نے توبہ کرلی ھے شادی نہ کرے اور احتياط
خون حيض ٓا نے تک صبر کرے اور پھر اس سے شادی کرے۔ ھاں ،اگر
واجب يہ ھے کہ اس عورت کے
ِ
کوئی دوسرا شخص اس عورت سے شادی کرنا چاھے تو يہ احتياط مستحب ھے۔
٢۵٨
مسئلہ  ٢۴۶۴اگر کوئی شخص کسی ايسی عورت سے عقد کرے جو دوسرے کی عدت ميں ھو تو
اگر مرد اور عورت دونوں يا ان ميں سے کوئی ايک جانتا ھو کہ عورت کی عدت ختم نھيں ھوئی ھے اور
يہ بھی جانتے ھوں کہ عدت کے دوران عورت سے عقد کرنا حرام ھے تو اگر چہ مرد نے عقد کے بعد اس
عورت سے مجامعت نہ بھی کی ھو ،وه عورت ھميشہ کے لئے اس پر حرام ھوجائے گی۔
مسئلہ  ٢۴۶۵اگر کوئی شخص کسی ايسی عورت سے عقد کرے جو دوسرے کی عدت ميں ھو اور
اس سے مجامعت کرے تو خواه اسے يہ علم نہ ھو کہ وه عورت عدت ميں ھے يا نہ جانتا ھو کہ عدت کے
دوران ميں عورت سے عقد حرام ھے ،وه عورت ھميشہ کے لئے اس پر حرام ھو جائے گی۔
مسئلہ  ٢۴۶۶اگر کوی شخص يہ جانتے ھوئے کہ عورت شوھر دار ھے اور اس سے عقد کرنا
حرام ھے اس سے شادی کرے تو ضروری ھے کہ اس سے عليحدگی اختيار کرلے اور وه اس پر ھميشہ
کے لئے حرام ھو جائے گی اور اگر اس شخص کو علم نہ ھو کہ يہ عورت شوھر دار ھے ليکن اس نے
عقد کے بعد اس سے مجامعت کی ھو تب بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٢۴۶٧اگر شوھر دار عورت زنا کرے تو اپنے شوھر پر حرام نھيں ھوگی۔ پس اگر وه
عورت توبہ نہ کرے اور اپنے کام پر باقی رھے تو بہتر يہ ھے کہ اس کا شوھر اسے طالق دے دے ليکن
ھر صورت ميں شوھر پر مھر دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢۴۶٨طالق يافتہ عورت اور وه عورت جو متعہ ميں رھی ھو اور اس کے شوھر نے متعہ
کی مدت بخش دی ھو يا مدت ختم ھوگئی ھو تو اگر وه کچه مدت کے بعد دوسرا شوھر کرے اور بعد ميں
شک کرے کہ ٓايادوسرے شوھر سے عقد کے وقت پھلے شوھر کی عدت ختم ھوئی تھی يا ختم نھيں ھوئی
تھی تو اگر اس حالت ميں احتمال ھو کہ عقد کے وقت وه عدت سے غافل نھيں تھی تو يہ دوسرا عقد صحيح
ھے ورنہ اس کا صحيح ھونا محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢۴۶٩جس شخص نے کسی لﮍکے کے ساته لواط کيا ھو اگر وه لواط کرنے واال بالغ ھو تو
اس لﮍکے کی ماں ،بھن اور بيٹی لواط کرنے والے پر حرام ھيں۔ اسی طرح احتياط کی بنا پر اس لﮍکے کی
نانی اور نواسی بھی حرام ھوجاتی ھے۔ جب کہ اگر لواط کروانے واال بالغ ھو يا لواط کرنے واال بالغ نہ ھو
اور عقد ھو جائے تو احتياط واجب يہ ھے کہ عورت مرد سے طالق کے ذريعے عليحدگی اختيار کرے۔
يھی حکم نانی يا نواسی سے کئے جانے والے عقد کے لئے ھے۔ ھاں ،اگر انسان گمان يا شک کرے کہ
دخول ھوا ھے يا نھيں تو وه عورتيں حرام نھيں ھوں گی ۔
مسئلہ  ٢۴٧٠اگر کوئی شخص کسی لﮍکے کی ماں يا بھن سے شادی کرے اور شادی کے بعد اس
لﮍکے سے لواط کرے تو وه عورتيں اس پر حرام نھيں ھوں گی اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ اپنی زوجہ
سے طالق کے ذريعے عليحدگی اختيار کرلے مخصوصا ً جب اس کی زوجہ اس لﮍکے کی بھن ھو اور اگر
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اغالم کرنے واال اپنی بيوی کو طالق دے دے تو احتياط واجب يہ ھے کہ دوباره اس سے ازدواج نہ کرے۔
مسئلہ  ٢۴٧١ساگر کوئی شخص احرام کی حالت ميں کسی عورت سے عقد کرے تو اس کا عقد
باطل ھے اور اگر جانتا تھا کہ احرام کی حالت ميں شادی کرنا حرام ھے تو وه عورت اس پر ھميشہ کے
لئے حرام ھو جائے گی۔
مسئلہ  ٢۴٧٢جو عورت احرام کی حالت ميں ھو اگر وه کسی ايسے مرد سے عقد کرے جو احرام
کی حالت ميں نہ ھو تو اس کا عقد باطل ھے اور اگر عورت پھلے سے جانتی تھی کہ احرام کی حالت ميں
عقد کرنا حرام ھے تو احتياط کی بنا پر وه مرد ھميشہ کے لئے اس پر حرام ھو جائے گا۔
مسئلہ  ٢۴٧٣اگر مرد طواف النساء کو جو حج اور عمره مفرده کے اعمال ميں سے ايک عمل ھے
بجا نہ الئے تو اس کی بيوی اوردوسری عورتيں جو احرام کے سبب اس پر حرام ھوئيں تھيں اس کے لئے
حالل نھيں ھوں گی۔ اسی طرح اگر عورت طواف النساء نہ کرے تو مرد اس کے لئے حالل نھيں ھوگا،
ليکن اگر يہ لوگ بعد ميں طواف النساء انجام دے ديں تو حالل ھو جائيں گے۔
مسئلہ  ٢۴٧۴جس نابالغ لﮍکی سے عقد کيا گيا ھو اس کے بالغ ھونے تک اس سے مجامعت کرنا
حرام ھے ،ليکن اگر کوئی شخص لﮍکی کے نو سال مکمل ھونے سے پھلے اس سے مجامعت کرے تو
لﮍکی کے بالغ ھونے کے بعد اس سے مجامعت حرام نھيں ھے خواه وه افضاء ھوچکی ھو۔ )افضا کے معنی
مسئلہ نمبر  ٢۴۴۴ميں بتائے جاچکے ھيں(
مسئلہ  ٢۴٧۵وه ٓازاد عورت جسے اس کے شوھر نے تين مرتبہ طالق دے دی ھو ،اپنے شوھر پر
حرام ھو جاتی ھے ليکن اگر ان شرائط کے ساته کسی دوسرے مرد سے شادی کرے جو طالق کے احکام
٢۵٩
ٓ
ميں ائيں گے تو پھر دوسرے شوھر کے مرنے يا طالق دينے کے بعد اور اس کی عدت گزر جانے کے بعد
پھال شوھر دوباره اس سے عقد کرسکتا ھے۔
دائمی عقد کے احکام
مسئلہ  ٢۴٧۶جس عورت کا دائمی عقد ھو جائے اس کے لئے ضروری ھے کہ شوھر کی اجازت
کے بغير گھر سے باھر نہ نکلے اور يہ بھی ضروری ھے کہ شوھر کی ھر جائز لذت کی خواھش کو پورا
کرنے کے لئے خود کوشوھر کے سامنے پيش کردے اور بغير کسی شرعی عذر کے شوھر کو مجامعت
سے نہ روکے اور اگر وه اپنی ان ذمہ داريوں کو بجاالئے تو اس کی غذا ،لباس ،رھائش اور اس کے عالوه
ھر وه چيز جس کی اسے ضرورت ھے اس کا متعارف مقدار ميں مھيا کرنا شوھر پر واجب ھے اور اگر
شوھر ان چيزوں کو فراھم نہ کرے تو چاھے ان چيزوں کو مھيا کرنے کی قدرت رکھتا ھو يا نہ رکھتا ھو
وه بيوی کامقروض ھوگا۔
مسئلہ  ٢۴٧٧اگر عورت ان کاموں ميں جن کا ذکر سابقہ مسئلے ميں ھوا ھے اپنے شوھر کی
اطاعت نہ کرے تو وه گنھگار ھے اور وه غذا ،لباس،رھائش ،ديگر ضروريات اور ھم بستر ھونے کا حق
نھيں رکھتی ،ليکن اس کا مھر ضايع نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ٢۴٧٨مرد کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ وه بيوی کو گھر کے کام انجام دينے پر مجبور
کرے۔
مسئلہ  ٢۴٧٩بيوی کے سفر کے اخراجات اگر وطن ميں رھنے کے اخراجات سے زياده ھوں تو ان
کا دينا شوھر پر واجب نھيں ھے مگر ايسا سفر ھو جس کے اخراجات عرف ميں اُس کا نفقہ شمار ھوتے
ھوں مثالً يہ کہ وه بيمار ھو اور عالج کے لئے سفر کرنا ضروری ھو کہ اس صورت ميں سفر کے
اخراجات متعارف مقدار ميں شوھر پر واجب ھوں گے۔ اسی طرح اگر شوھر بيوی کو سفر پر لے جانا چاہتا
ھو تب بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٢۴٨٠جس عورت کے اخراجات اس کے شوھر کے ذمے ھوں اور شوھر اسے خرچہ نہ
دے تو مطالبہ کرنے اور شوھر کے منع کرنے کے بعد وه اپنا خرچہ اس کی اجازت کے بغير اس کے مال
سے لے سکتی ھے اور احتياط واجب يہ ھے کہ اگر ممکن ھو تو اس سلسلے ميں حاکم شرع سے اجازت
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لے لے اور اگر اس کے لئے شوھر کے مال سے ليناممکن نہ ھو اور امور حسبيّہ کے متولی کے ذريعے
شوھر کو مجبور کرنا بھی ممکن نہ ھو ،تو اگراپنی معاش کا بندوبست خود کرنے پر مجبور ھو تو جس
وقت وه اپنی معاش کا بندوبست کرنے ميں مشغول ھو اس وقت ميں شوھر کی اطاعت اس پر واجب نھيں
ھے۔
مسئلہ  ٢۴٨١احتياط واجب کی بنا پر مرد کے لئے ضروری ھے کہ وه ھر چار راتوں ميں سے
ايک رات اپنی دائمی منکوحہ بيوی کے پاس رھے اور اگر دو بيوياں رکھتا ھو اور ايک کے پاس ايک رات
گذاری ھے تو اس پر واجب ھے کہ چار راتوں ميں سے کوئی ايک رات دوسری کے پاس بھی گذارے ۔
مسئلہ  ٢۴٨٢مرد کے لئے جائز نھيں ھے کہ وه اپنی دائمی جوان بيوی سے چار ماه سے زياده
مدت تک مجامعت نہ کرے اور احتياط واجب کی بنا پر اگر بيوی جوان نہ ھو تب بھی يھی حکم ھے مگر يہ
کہ بيوی راضی ھو يا يہ کہ مرد کے لئے مجامعت ضرر يا حرج کا باعث ھو جب کہ يہ ضرر و حرج
عورت کے لئے پيش آنے والے ضرر يا حرج سے ٹکرا نہ رھا ھو يا يہ کہ عورت اس کی نافرمان ھو يا يہ
کہ عقد کے وقت عورت کے ساته شرط کی گئی ھو کہ مجامعت کا اختيار مرد کے پاس ھوگا۔
مسئلہ  ٢۴٨٣اگر دائمی عقد ميں مھر معين نہ کيا جائے تو عقد صحيح ھے اور اگر مرد عورت کے
ساته مجامعت کرے تو اس کے لئے ضروری ھے کہ اس کا مھر اسی جيسی عورتوں کے مھر کے مطابق
دے دے ،البتہ اگر متعہ ميں مھر معين نہ کيا جائے تو عقد باطل ھو جاتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴٨۴اگر دائمی عقد پﮍھتے وقت مھر دينے کی مدت معين نہ کی جائے تو عورت مھر لينے
سے پھلے شوھر کو مجامعت کرنے سے روک سکتی ھے قطع نظر اس کے کہ مرد مھر دينے پر قادر ھو
يا نہ ھو ليکن اگر وه مھر لينے سے پھلے مجامعت پر راضی ھو جائے اور شوھر اس سے مجامعت کرے
تو بعد ميں وه بغير شرعی عذر کے شوھر کو مجامعت کرنے سے نھيں روک سکتی ھے۔
٢۶٠
متعہ )ازدواج موقت(
مسئلہ  ٢۴٨۵عورت کے ساته متعہ کرنا اگرچہ لذت حاصل کرنے کے لئے نہ بھی ھو تب بھی
صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢۴٨۶احتياط واجب يہ ھے کہ مرد نے جس عورت سے متعہ کيا ھو اس کے ساته چار
مھينے سے زياده مجامعت ترک نہ کرے مگر يہ کہ وه راضی ھو جائے۔
مسئلہ  ٢۴٨٧جس عورت کے ساته متعہ کيا جا رھا ھو اگر وه عقد ميں يہ شرط عائد کرے کہ شوھر
اس سے مجامعت نہ کرے تو عقد اور اس کی عائد کرده شرط صحيح ھے اور شوھر اس سے فقط دوسری
لذتيں حاصل کرسکتا ھے ،ليکن اگر وه بعد ميں راضی ھو جائے تو شوھر اس سے مجامعت کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴٨٨جس عورت کے ساته متعہ کيا گيا ھو خواه وه حاملہ بھی ھو جائے تب بھی خرچہ
لينے کا حق نھيں رکھتی ھے مگر يہ کہ اس نے عقد متعہ يا کسی دوسرے الزم عقد ميں اس بات کی شرط
رکه دی ھو ،اسی طرح اس وقت خرچ لينے کا حق رکھتی ھے جب کسی عقد جائز ميں شرط رکھی ھو
بشرطيکہ وه عقد جائز باقی رھے۔
مسئلہ  ٢۴٨٩جس عورت کے ساته متعہ کيا گيا ھو وه ھم بستری کا حق نھيں رکھتی ھے اور شوھر
سے ميراث بھی نھيں پاتی ھے اور شوھر بھی اس سے ميراث نھيں پاتا ھے مگر يہ کہ ميراث پانے کی
شرط عائد کی ھو تو اس صورت ميں جس نے ايسی شرط عائد کی ھو وه ميراث پاتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴٩٠جس عورت سے متعہ کيا گيا ھو اگرچہ اسے يہ معلوم نہ ھو کہ وه خرچ اور ھم
بستری کا حق نھيں رکھتی اس کا عقد صحيح ھے اور اس وجہ سے کہ وه ان امور سے ناواقف تھی اس کا
شوھر پر کوئی حق پيدا نھيں ھوتا ھے۔
مسئلہ  ٢۴٩١جس عورت سے متعہ کيا گيا ھو وه شوھر کی اجازت کے بغير گھر سے باھر
نکل سکتی ھے ليکن اگر اس کے باھر نکلنے سے شوھر کا حق ضايع ھو رھا ھو تو اس کا باھر نکلنا حرام
ھے۔
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مسئلہ  ٢۴٩٢اگر کوئی عورت کسی مرد کو وکيل بنائے کہ معين مدت اور معين رقم کے عوض اس
کا خود اپنے ساته متعہ پﮍھے اور وه مرد اس کا دائمی عقد اپنے ساته پﮍه لے يا معينہ مدت يا مقرره مھر
کے عالوه پر عقد متعہ پﮍه دے تو پتہ چلنے پر اگر عورت اس کی اجازت دے دے تو عقد صحيح ھے
ورنہ باطل ھے۔
مسئلہ  ٢۴٩٣اگر باپ يا دادا محرم بن جانے کی غرض سے کسی لﮍکی کا عقد تھوڑی مدت کے
لئے مثالً ايک گھنٹے کے لئے اپنے ايسے بيٹے سے کر ديں جو لذت حاصل کرنے کی صالحيت رکھتا ھو
تو يہ عقد صحيح ھے اور باپ يا دادا اس بيٹے کے فائده و مصلحت کا خيال رکھتے ھوئے عقد کی مدت
عورت کو بخش سکتے ھيں۔ اسی طرح باپ يا دادا محرم بن جانے کی غرض سے کسی شخص کا عقد اپنی
ايسی نابالغ بيٹی سے کرسکتے ھيں جس سے لذت اٹھائی جاسکتی ھو اور دونوں صورتوں ميں ضروری
ھے کہ عقد کی وجہ سے نابالغ بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پھنچے۔
مسئلہ  ٢۴٩۴اگر باپ يا دادا اپنی لﮍکی کا عقد محرم بن جانے کی خاطر کسی سے کر ديں جب کہ
وه لﮍکی دوسری جگہ پر ھو اور معلوم نہ ھو کہ وه زنده ھے يا مرگئی ھے تو اگر وه لﮍکی عقد کی مدت
ميں اس قابل ھو کہ اس سے لذت اٹھائی جاسکے تو ظاھراً محرم بننا حاصل ھو جائے گا۔ ھاں ،اگر بعد ميں
پتہ چلے کہ وه لﮍکی زنده نھيں تھی تو عقد باطل ھے اور وه لوگ جو عقد کی وجہ سے بظاھر محرم بن
گئے تھے نامحرم ھيں۔
مسئلہ  ٢۴٩۵اگر مرد غير دائمی ازدواج کی مدت عورت کو بخش دے تو اگر اس نے اس کے ساته
مجامعت کی ھو تو اس کے لئے ضروری ھے کہ وه تمام چيزيں جن کا عھد کيا تھا اسے دے دے اور اگر
اس نے اس کے ساته مجامعت نہ کی ھو تو ضروری ھے کہ ان چيزوں کی ٓادھی مقدار اسے دے اور
احتياط مستحب يہ ھے کہ وه تمام چيزيں دے دے۔
مسئلہ  ٢۴٩۶مرد کے لئے جائز ھے کہ جس عورت کے ساته اس نے پھلے متعہ کيا ھو اور عقد
کی مدت تمام ھوگئی ھو يا اس نے مدت بخش دی ھو ليکن عدت کی مدت ابھی پوری نہ ھوئی ھو ،اس سے
دائمی عقد کرلے يا دوباره متعہ کرلے۔
٢۶١
نگاه کرنے کے احکام
مسئلہ  ٢۴٩٧مرد کے لئے نامحرم عورت کے بدن اور اس کے بال کو ديکھنا حرام ھے خواه ايسا
کرنا لذت کے قصد سے ھو يا نہ ھو اور خواه ايسا کرنا حرام ميں پﮍنے کے خوف کے ساته ھو يا نہ ھو
اور مرد کے لئے اس کے چھرے اور ھاتھوں کو ديکھنا جب کہ ايسا کرنا لذت کے ساته ھو يا حرام ميں
پﮍنے کے خوف کے ساته ھو ،حرام ھے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ قص ِد لذت اور حرام ميں پﮍنے کے
خوف کے بغير بھی اس کے چھرے اور کالئيوں تک ھاتھوں کو نہ ديکھے۔ اسی طرح عورت کا نامحرم
مرد کے بدن کو ديکھنا بھی حرام ھے سوائے ان مقامات کے کہ شريعت کے پيروکار اور ديندار اشخاص
کی روش يہ ھو کہ وه انھيں نہ چھپاتے ھوں جيسے سر ،چھره ،گردن ،ھاته اور پنڈليوں تک پاؤں ،کہ ان
مقامات کا ديکھنا عورت کے لئے قص ِد لذت اور حرام ميں پﮍنے کے خوف کے بغير جائز ھے۔
مسئلہ  ٢۴٩٨وه عورتيں کہ جنھيں اگر نامحرم سے اپنے بدن کو نہ چھپانے پر روکا جائے تو اُن پر
کچه اثر نہ ھو چاھے کافر ھوں يا مسلمان ان کے بدن کے ايسے حصّوں کو ديکھنا جنھيں عام طور پر
چھپانے کی عادت نہ رکھتی ھوں جب کہ يہ ديکھنا قص ِد لذت اور حرام ميں پﮍنے کے خوف کے ساته نہ
ھو تو جائز ھے۔
مسئلہ  ٢۴٩٩عورت کے لئے ضروری ھے کہ وه اپنے بال اور بدن کو نامحرم مرد سے چھپائے
اور اس صورت ميں جب کہ عورت اپنے ٓاپ کو دکھانا چاہتی ھو اور مرد بھی لذت کے ساته ديکه رھا ھو
اس پر چھرے اور ھاتھوں کو کالئيوں تک بھی چھپانا واجب ھے اور اسی طرح اس صورت ميں بھی
احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے جب عورت تو دکھاوے کا قصد نہ رکھتی ھو مگر مرد لذت کے قصد
سے ديکه رھا ھو۔
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اور سر اور بالوں کو نابالغ لﮍکے سے چھپانا واجب نھيں ھے مگر اس صورت ميں جب کہ اس
نابالغ لﮍکے کی شھوت کے ابھرنے کا باعث بن رھا ھو احتياط واجب يہ ھے کہ اس سے بھی سر اور بالوں
کو چھپائے۔
مسئلہ  ٢۵٠٠کسی شخص کی شرمگاه ديکھنا حتی مميّز بچہ جو برے بھلے کی تميز رکھتا ھو اس
کی شرمگاه ديکھنا بھی حرام ھے ،اگرچہ ايسا کرنا شيشے کے پيچھے سے يا ٓائينے ميں يا صاف پانی
وغيره ميں ھی کيوں نہ ھو اور مياں اور بيوی ايک دوسرے کا پورا بدن ديکه سکتے ھيں۔
مسئلہ  ٢۵٠١جو مرد اور عورت ٓاپس ميں محرم ھوں وه قص ِد لذت کے بغير شرمگاه کے عالوه
ايک دوسرے کا پورا بدن ديکه سکتے ھيں۔
مسئلہ  ٢۵٠٢ايک مرد کا دوسرے مرد کے بدن کو اور ايک عورت کا دوسری عورت کے بدن کو
قص ِد لذت سے ديکھنا حرام ھے۔
مسئلہ  ٢۵٠٣نامحرم عورت کی تصوير ديکھنا جب کہ انسان اسے جانتا ھو اور وه ان خواتين ميں
سے ھو جنھيں اگر نامحرم کے سامنے دکھاوا کرنے سے روکا جائے تو قبول کرلے ،بنابر احتياط جائز
نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۵٠۴اگر ايک عورت کسی دوسری عورت يا اپنے شوھر کے عالوه کسی دوسرے مرد
کی شرمگاه کو دھونا چاھے تو اس کے لئے ضروری ھے کہ ھاته پر کوئی چيز لپيٹ لے تا کہ اس کا ھاته
دوسری عورت يا مرد کی شرمگاه تک نہ پھنچے اور اگر کوئی مرد کسی دوسرے مرد يا اپنی بيوی کے
عالوه کسی دوسری عورت کی شرمگاه کو دھونا چاھے تو اس کے لئے بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٢۵٠۵اگر عورت کسی نامحرم مرد سے عالج کروانے پر مجبور ھو اور مرد بھی عالج
کرنے ميں مجبور ھو کہ اسے ديکھے اور اس کے بدن کو ھاته لگائے تو يہ جائز ھے ليکن اگر ديکه کر
عالج کرسکتا ھو تو اس کے لئے ضروری ھے کہ ھاته نہ لگائے اور اگر ھاته لگاکر عالج کرسکتا ھو تو
ضروری ھے کہ اسے نہ ديکھے اور ھر صورت ميں اگر دستانے پھن کر عالج کرسکتا ھو تو ضروری
ھے کہ ھاته سے عالج نہ کرے۔
مسئلہ  ٢۵٠۶اگر انسان کسی سے عالج کروانے پر مجبور ھو جائے اور وه شخص بھی عالج
کرنے کے لئے اس کی شرمگاه ديکھنے کے عالوه کو ئی چاره کار نہ رکھتا ھو تو بنا بر احتياط واجب
اسے چاہئے کہ آئينہ ميں ديکه کر اس کا عالج کرے ،ليکن اگر شرمگاه کو ديکھنے کے عالوه کوئی چاره
نہ ھو يا ٓائينہ ميں ديکه کر عالج کرنا مشقت کا باعث بن رھا ھو تو کوئی حرج نھيں ھے۔
٢۶٢
شادی کے مختلف مسائل
فعل حرام ميں مبتال ھو جائے اس پر
مسئلہ  ٢۵٠٧جو شخص بيوی کے نہ ھونے کی وجہ سے ِ
شادی کرنا واجب ھے۔
مسئلہ  ٢۵٠٨اگر شوھر عقد ميں يہ شرط عائد کرے کہ عورت کنواری ھو اور عقد کے بعد معلوم
ھو جائے يا خود عورت اقرار کرلے يا دوعادل مردوں کی گواھی سے ثابت ھو جائے کہ عقد سے پھلے
خيار فسخ کے
ھی کسی سے مجامعت کے سبب اس کی بکارت زائل ھوچکی تھی تو اگرچہ مرد کے لئے
ِ
ثابت ھونے کا احتمال موجود ھے ليکن احتياط واجب يہ ھے کہ اگر عقد کو فسخ کرے تو طالق بھی دے
اور مرد کنواری اور غير کنواری عورت کے مھر کے مابين فرق کی نسبت کو ديکھتے ھوئے مقرره مھر
ميں سے اسی نسبت کے مطابق لے سکتا ھے خواه وه عقد فسخ کردے يا اس پر باقی رھے۔
مسئلہ  ٢۵٠٩نامحرم مرد اور عورت کا کسی ايسے خلوت کے مقام پر رھنا کہ جھاں کوئی دوسرا
يھاں تک کہ مميّز بچہ بھی نہ ھو ،حرام کے ارتکاب کے احتمال کی صورت ميں جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۵١٠اگر کوئی مرد عورت کا مھر عقد ميں معين کر دے اور اس کا اراده يہ ھو کہ وه
مھر نھيں دے گا اور عورت کا عقد پر راضی ھونا اس کے مھر دينے کے ارادے پر موقوف نہ ھو تو عقد
صحيح ھے ليکن اس کے لئے ضروری ھے کہ وه مھر دے۔
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مسئلہ  ٢۵١١وه مسلمان جو دين اسالم کو چھوڑ کر کافر ھوجائے مرتد کھالتا ھے۔ )کفر کے
معنی مسئلہ نمبر  ١٠٧ميں گذرچکے ھيں(
ٰ
اور مرتد کی دو قسميں ھيں:
 (١فطری
 (٢ملی
مرتد فطری اسے کہتے ھيں جو ايسے ماں باپ سے پيدا ھوا ھو جو دونوں يا ان ميں سے کوئی
ايک مسلمان ھو اور پھر يہ شخص بالغ اور عقل کے کامل ھونے کے بعد اپنے اختيار سے دين اسالم کو
ترک کردے۔
اور مرتد ملّی اسے کہتے ھيں جو کافر ماں باپ سے پيدا ھوا ھو اور پھر مسلمان ھونے کے بعد
دوباره اسالم کو ترک کر دے۔
مسئلہ  ٢۵١٢اگر عورت شادی کے بعد مرتد ھو جائے پس اگر اس کے شوھر نے اس کے ساته
جماع نہ کيا ھو تو اس کا عقد باطل ھو جاتا ھے اور کوئی عدت بھی نھيں ھے اور اگر جماع کيا ھو ليکن نو
سال پورے نہ ھوئے ھوں يا يہ کہ يائسہ ھو تو بھی يھی حکم ھے۔ ھاں ،اگر نو سال پورے ھوگئے ھوں اور
يائسہ بھی نہ ھو )جس کے معنی مسئلہ نمبر  ۴۴١ميں گذر چکے ھيں( تو ضروری ھے کہ اسی طريقے
کے مطابق عدت گذارے جو طالق کے احکام ميں بيان کيا جائے گا اور اگر عدت کے ٓاخر تک مرتد رھے
تو عقد باطل ھے اور اگر عدت کے دوران مسلمان ھو جائے تو عقد کے باقی رھنے ميں اشکال ھے اور
احتياط واجب يہ ھے کہ اگر مرد اس کے ساته رھنا چاھے تو دوباره عقد کرے اور اگر اس سے عليحدگی
اختيار کرنا چاھے تو اسے طالق دے دے۔
مسئلہ  ٢۵١٣وه مرد جس کے ماں باپ ميں سے کوئی ايک مسلمان ھو اگر وه مرتد ھو جائے تو اس
کی بيوی اس پر حرام ھو جاتی ھے اور ضروری ھے کہ وفات کی عدت کے برابر عدت رکھے جس کا
بيان طالق کے احکام ميں ھوگا۔
مسئلہ  ٢۵١۴وه مرد جو غير مسلم والدين سے پيدا ھو ليکن بعد ميں مسلمان ھو گيا ھو اور شادی
کے بعد مرتد ھوجائے تو اگر اس نے اپنی بيوی سے جماع نہ کيا ھو يا اس کی بيوی کے نو سال مکمل نہ
ھوئے ھوں يا اس کی بيوی يائسہ ھو تو عقد باطل ھو جائے گا اور اُسے عدت رکھنے کی ضرورت نھيں
اور اگر جماع کرنے کے بعد مرتد ھو جائے اور اس کی بيوی کے نو سال پورے ھوگئے ھوں اور وه يائسہ
بھی نہ ھو تو اس عورت کے لئے ضروری ھے کہ طالق کی عدت کے برابر کہ جس کا ذکر احکام طالق
ميں ٓائے گا عدت رکھے اور اگر عدت تمام ھونے تک مسلمان نہ ھو تو عقد باطل ھے اور اگر عدت تمام
ھونے سے پھلے مسلمان ھو جائے تو عقد کا باقی رھنا محل اشکال ھے اور احتياط واجب يہ ھے کہ اگر
بيوی کے ساته رھنا چاہتا ھو تو دوباره عقد کرے اور اگر عليحدگی اختيار کرنا چاھے تو طالق دے دے۔
٢۶٣
مسئلہ  ٢۵١۵اگر عورت عقد ميں مرد کے ساته يہ شرط رکھے کہ وه اسے شھر سے باھر نھيں
لے جائے گا اور مرد بھی اس شرط کو قبول کرلے تو اس کے لئے ضروری ھے کہ اسے رضامندی کے
بغير شھر سے باھر نہ لے جائے۔
مسئلہ  ٢۵١۶اگر عورت کی پھلے شوھر سے ايک بيٹی ھو تو دوسرا شوھر اس لﮍکی کا عقد
اپنے اس بيٹے سے کرسکتا ھے جو اس بيوی سے نہ ھو اور اگر مرد کسی لﮍکی کا عقد اپنے بيٹے سے
کرے تو اس لﮍکی کی ماں سے خود شادی کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۵١٧اگر کوئی عورت زنا کے سبب حاملہ ھو جائے تو اس صورت ميں جب کہ وه عورت
يا وه مرد جس نے اس سے زنا کيا ھو يا وه دونوں مسلمان ھوں اس عورت کے لئے بچہ گرانا جائز نھيں
ھے اور اگر مسلمان نہ ھوں تو بھی احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٢۵١٨اگر کوئی شخص کسی ايسی عورت سے جو نہ شوھر دار ھو اور نہ ھی کسی کی
عدت ميں ھو ،زنا کرے تو اگر اس طريقے کے مطابق استبرا کرنے کے بعد جس کا ذکر مسئلہ  ٢۴۶٣ميں
ھوا ھے اس عورت سے عقد کرے اور پھر ان سے کوئی بچہ پيدا ھو تو اگر نہ جانتے ھوں کہ بچہ حالل
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نطفے سے ھے يا حرام نطفے سے تو وه بچہ بغير اشکال کے حالل زاده ھے ليکن اگر استبرا کرنے سے
پھلے عقد کيا ھو اور پھر جماع کيا ھو تو اس ميں اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢۵١٩اگر مرد کو معلوم نہ ھو کہ عورت عدت ميں ھے اور وه اس سے شادی کرلے تو
اگر عورت کو بھی اس بارے ميں علم نہ ھو اور ان کا بچہ پيدا ھو تو وه حالل زاده ھے اور شرعا ً ان
دونوں کا فرزند ھوگا ،ليکن اگر عورت جانتی ھو کہ وه عدت ميں ھے تو شرعا ً بچہ باپ کا فرزند ھوگا اور
جو شخص عدت ميں ھونے کا يقين رکھتا ھو اور اس کے پورا ھونے کے بارے ميں مشکوک ھو وه اسی
شخص کے حکم ھے جو جانتا ھے کہ وه عدت ميں ھے اور ھر صورت ميں ان کا عقد باطل ھے اور وه
ايک دوسرے پر حرام ھيں۔
مسئلہ  ٢۵٢٠اگر کوئی عورت کھے کہ ميں يائسہ ھوں تو ضروری ھے کہ اس کا کھنا قبول نہ
کيا جائے ليکن اگر کھے کہ ميں شوھردار نھيں ھوں تو اس کی بات قبول کی جائے گی۔
مسئلہ  ٢۵٢١اگر عورت کھے کہ ميں شوھردار نھيں ھوں اور کوئی شخص اس سے شادی
کرلے اور پھر بعد ميں کوئی کھے کہ اس عورت کا شوھر موجود ھے پس اگر شرعا ً اس کی بات ثابت نہ
ھو تو ضروری ھے کہ اس کی بات کو قبول نہ کيا جائے۔
مسئلہ  ٢۵٢٢جب تک لﮍکا يا لﮍکی دو سال کے نہ ھو جائيں ان کا باپ انھيں ان کی ماں سے جدا
نھينکرسکتا ھے اور احتياط واجب يہ ھے کہ لﮍکی کو سات سال تک اس کی ماں سے جدا نہ کرے۔
مسئلہ  ٢۵٢٣اگر شادی کی درخواست کرنے واال لﮍکا دينداری اور اخالق ميں اچھا ھو تو مستحب
ھے کہ بالغ لﮍکی کی شادی کرنے ميں جلدی کی جائے ۔
مسئلہ  ٢۵٢۴اگر بيوی شوھر کے ساته اس شرط پر اپنے مھر کی مصالحت کرے کہ وه دوسری
شادی نھيں کرے گا تو بيوی بعد ميں مھر نھيں لے سکتی ھے اور شوھر پر بھی واجب ھے کہ دوسری
شادی نہ کرے ۔
مسئلہ  ٢۵٢۵جو شخص ولدالزنا ھو اگر وه کسی عورت سے شادی کرلے اور اس کا بچہ پيدا ھو تو
وه حالل زاده ھوگا۔
مسئلہ  ٢۵٢۶اگر کوئی شخص ما ِه رمضان المبارک کے روزوں ميں يا حيض کی حالت ميں اپنی
بيوی سے مجامعت کرے تو وه گنھگار ھے ليکن اگر اس مجامعت کے نتيجے ميں ان کا کوئی بچہ پيدا ھو
تو وه حالل زاده ھوگا۔
مسئلہ  ٢۵٢٧جس عورت کو يقين ھو کہ اس کا شوھر مثالً سفر ميں مرگيا ھے اگر وه وفات کی
عدت ،جس کی مقدار
احکام طالق ميں بتائی جائے گی ،کے بعد شادی کرے و بعد ازاں اس کا پھال شوھر
ِ
سفر سے واپس ٓاجائے تو اس کے لئے ضروری ھے کہ وه دوسرے شوھر سے جدا ھو جائے اور وه پھلے
شوھر پر حالل ھوگی ليکن اگر دوسرے شوھر نے اس سے مجامعت کی ھو تو عورت پر عدت گذارنا
ضروری ھے اور دوسرے شوھر پر ضروری ھے کہ اس جيسی عورتوں کے مھر کے مطابق اسے مھر
ادا کرے ليکن عدت کے زمانے کا خرچہ دوسرے شوھر کے ذمے نھيں ھے۔

توضيح المسائل

٢۶۴
رضاعت )دوده پالنے( کے احکام
مسئلہ  ٢۵٢٨اگر کوئی عورت ايک بچے کو ان شرائط کے ساته دوده پالئے جو مسئلہ  ٢۵٣٨ميں
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ذکر کی جائيں گی تو وه بچہ مندرجہ ذيل لوگوں کا محرم بن جاتا ھے:
 (١خود وه عورت اور اسے رضاعی ماں کہتے ھيں۔
 (٢عورت کا شوھر جس کی بدولت دوده ھے اور اسے رضاعی باپ کہتے ھيں ۔
 (٣اس عورت کے ماں باپ چاھے يہ سلسلہ کتنا ھی اُوپر چال جائے اور خواه وه اس عورت
کے رضاعی ماں باپ ھی کيوں نہ ھوں۔
 (۴اس عورت کے وه بچے جو پيدا ھوچکے ھيں يا بعد ميں پيدا ھوں۔
 (۵اس عورت کے بچوں کی اوالد خواه يہ سلسلہ کتنا ھی نيچے چال جائے اور خواه وه اوالد
اس کے بچوں سے وجود ميں آئی ھو يا انھوں نے دوده پاليا ھو۔
 (۶اس عورت کی بھنيں اور بھائی خواه وه رضاعی ھی ھوں يعنی دوده پينے کی وجہ سے اس
عورت کے بھن بھائی بن گئے ھوں۔
 (٧اس عورت کا چچا اور پھوپھی خواه وه رضاعی ھی کيوں نہ ھوں۔
 (٨اس عورت کا ماموں اور اس کی خالہ خواه وه رضاعی ھی کيوں نہ ھوں۔
 (٩اس عورت کے اس شوھر کی اوالد جس کی بدولت دوده ھے جھاں تک بھی يہ سلسلہ
نيچے چال جائے اور اگر چہ اس کی اوالد رضاعی ھی کيوں نہ ھو۔
 ( ١٠اس عورت کے اس شوھر کے ماں باپ جس کی بدولت دوده ھے جھاں تک بھی يہ سلسلہ
اُوپر چال جائے اور اگر چہ وه ماں باپ رضاعی ھوں۔
 ( ١١اس عورت کے اس شوھر کے بھن بھائی جس کی بدولت دوده ھے گرچہ اس کے
رضاعی بھن بھائی ھی کيوں نہ ھوں۔
 ( ١٢اس عورت کے اس شوھر کے چچا ،پھوپھی ،ماموں اور خالہ جس کی بدولت دوده ھے
جھاں تک بھی يہ سلسلہ اُوپر چال جائے خواه وه رضاعی ھی ھوں۔
اور ان کے عالوه کئی اور لوگ بھی دوده پالنے کی وجہ سے محرم بن جاتے ھيں جن کا ذکر
آئنده مسائل ميں کيا جائے گا۔
مسئلہ  ٢۵٢٩اگر کوئی عورت کسی بچے کو ان شرائط کے ساته دوده پالئے جن کا ذکر مسئلہ
 ٢۵٣٨ميں کيا جائے گا تو اس بچے کا باپ اس عورت کی نسبی لﮍکيوں سے شادی نھيں کرسکتا ھے۔ ھاں،
اس کا اس عورت کی رضاعی لﮍکيوں سے شادی کرنا جائز ھے گرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ اُن سے
بھی شادی نہ کرے اور وه ان لﮍکيوں سے بھی شادی نھيں کرسکتا ھے جو اس عورت کے اس شوھر کی
بيٹياں ھيں کہ اس عورت کا دوده جس کی بدولت ھے ،خواه وه بيٹياں نسبی ھوں يا رضاعی اور ان دونوں
صورتوں ميں اگر اس وقت )يعنی اس عورت کے بچے کو دوده پالنے کے وقت( ان ميں سے کوئی عورت
اس کی بيوی ھو تو اس کا عقد باطل ھو جاتا ھے۔
مسئلہ  ٢۵٣٠اگر کوئی عورت کسی بچے کو ان شرائط کے ساته دوده پالئے جن کا ذکر مسئلہ
 ٢۵٣٨ميں کيا جائے گا تو اس عورت کا وه شوھر کہ دوده جس کی بدولت ھے وه اس بچے کی بھنوں کا
محرم نھيں بنتا ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ وه ان سے شادی نہ کرے۔ نيز شوھر کے رشتہ دار بھی اس
بچے کے بھائی بھنوں کے محرم نھيں بن جاتے۔
مسئلہ  ٢۵٣١اگر کوئی عورت ايک بچے کو دوده پالئے تو وه اس کے بھائيوں کی محرم نھيں بن
جاتی ھے اور اس عورت کے رشتہ دار بھی اس بچے کے بھائی بھنوں کے محرم نھيں بنتے ھيں۔
مسئلہ  ٢۵٣٢اگر کوئی شخص اس عورت سے جس نے کسی لﮍکی کو پورا دوده پاليا ھو ،شادی
کرے اور اس سے جماع کرلے تو پھر وه اس لﮍکی سے عقد نھيں کرسکتاھے۔
مسئلہ  ٢۵٣٣اگر کوئی شخص کسی لﮍکی سے شادی کرلے تو پھر وه اس عورت سے شادی نھيں
کرسکتا ھے جس نے اس لﮍکی کو پورا دوده پاليا ھو۔
مسئلہ  ٢۵٣۴انسان کسی ايسی لﮍکی سے شادی نھيں کرسکتا جسے اس کی ماں يا دادی نے پورا
دوده پاليا ھو۔ نيز اگر کسی شخص کی سوتيلی ماں نے اس شخص کے باپ کی بدولت موجود دوده کسی
لﮍکی کو پاليا ھو تو يہ شخص اس لﮍکی سے شادی نھيں کرسکتا ھے اور اگر کوئی شخص کسی شير خوار
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٢۶۵
بچی سے عقد کرے اور اس کے بعد اس کی ماں يا دادی اس شيرخوار بچی کو دوده پال دے يا اس کی
سوتيلی ماں اس کے باپ کی بدولت موجود دوده اس بچی کو پال دے تو عقد باطل ھو جاتا ھے۔
مسئلہ  ٢۵٣۵کوئی شخص اس لﮍکی سے شادی نھيں کرسکتا جسے اس شخص کی بھن يا بھابھی
نے جب کہ دوده بھائی کی بدولت ھو  ،پورا دوده پاليا ھو۔ يھی حکم اس وقت بھی ھے جب اس شخص کی
بھانجی ،بھتيجی يا بھن يا بھائی کی نواسی يا پوتی نے اس لﮍکی کو دوده پاليا ھو۔
مسئلہ  ٢۵٣۶اگر کوئی عورت اپنی بيٹی کے بچے يعنی اپنے نواسے يا نواسی کو پورا دوده پالئے
تو اس عورت کی بيٹی اپنے شوھر پر حرام ھو جائے گی اور اگر وه عورت اُس بچے کو دوده پالئے جو
اس کی بيٹی کے شوھر کی دوسری بيوی سے پيدا ھوا ھو تب بھی يھی حکم ھے ،ليکن اگر کوئی عورت
اپنے بيٹے کے بچے يعنی پوتے يا پوتی کو دوده پالئے تو اس کی بھو جو کہ دوده پيتے بچے کی ماں
ھے ،اپنے شوھر پر حرام نھيں ھوگی۔
مسئلہ  ٢۵٣٧اگر کسی لﮍکی کی سوتيلی ماں اُس لﮍکی کے شوھر کے بچے کو اس لﮍکی کے باپ
کی بدولت موجود دوده پالئے تو وه لﮍکی اپنے شوھر پر حرام ھو جاتی ھے خواه وه بچہ اسی لﮍکی کے
بطن سے ھو يا کسی دوسری عورت کے بطن سے ھو۔
دوده پالنے کے ذريعے محرم بننے کی شرائط
مسئلہ  ٢۵٣٨محرم بننے کے لئے دوده پالنے کی آٹه شرائط ھيں:
 (١بچہ زنده عورت کا دوده پئے۔لہٰذا اگر بچہ مرده عورت کے سينے سے دوده پئے تو اس کا
کوئی فائده نھيں۔
 (٢عورت کا دوده والدت کی وجہ سے ھو اور حرام کا نہ ھو۔ل ٰہذا اگر زنا کی وجہ سے عورت
کی چھاتی ميں دوده آجائے اور کسی بچے کو پالئے تو اس سے وه بچہ کسی کا محرم نھيں بن سکتا۔
 (٣بچہ چھاتی سے ھی دوده پئے ،ل ٰہذا گر دوده صرف اس کے گلے ميں انڈيل ديا جائے تو
کوئی فائده نھيں۔
 (۴خالص ددوه پئے جو کسی اور چيز سے مال ھوا نہ ھو۔
 (۵دوده ايک ھی شوھر کا ھو۔ل ٰہذا اگر دوده پالنے والی عورت کو طالق دے دی جائے ،پھر
وه دوسری شادی کرلے اور اس سے حاملہ ھوجائے اور زچگی سے پھلے تک پھلے شوھر واال دوده باقی
ھو اور مثالً آٹه مرتبہ زچگی سے پھلے ،پھلے شوھر واال دوده اور سات مرتبہ زچگی کے بعد دوسرے
شوھر واال دوده کسی بچے کو پالئے تو يہ بچہ کسی کا محرم نھيں بنے گا۔
 (۶بچہ دوده کی قے نہ کردے اور اگر قے کردے تو احتياط واجب کی بنا پر وه افراد جو دوده
پالنے کی وجہ سے اس کے محرم بنيں گے اس سے شادی نہ کريں اور نہ ھی اس پرمحرمانہ نظر ڈاليں۔
 (٧پندره بار يا ايک شب و روز سير ھو کر اس طرح دوده پئے کہ جس کا ذکر اگلے مسئلے
ميں آئے گا يا اتنا دوده اسے پالئے کہ کھا جائے کہ اس دوده سے اس کی ہڈياں مضبوط ھوئی ھيں اور اس
کے بدن پر گوشت چﮍھا ھے۔ اگر دس بار اس کو دوده پالئے تو احتياط مستحب يہ ھے کہ دوده پينے کی
وجہ سے جو اس کے محرم بنتے ھيں ،وه اس سے شادی نہ کريں ،اور محرمانہ نظر بھی اس پرنہ ڈاليں۔
 (٨بچہ دو سال کا نہ ھو چکا ھو۔ ل ٰہذا اگر دو سالہ ھو جانے کے بعد کسی عورت کا دوده پئے
تو اس وجہ سے کسی کا محرم نھيں بنے گا ،بلکہ اگر مثالً دو سال مکمل ھونے سے پھلے آٹه مرتبہ اور
دوسال مکمل ھونے کے بعد سات مرتبہ دوده پئے تو بھی کسی کا محرم نھيں بنے گا۔ ھاں ،اگر دوده پالنے
والی عورت کے زچگی کے بعد سے دو سال گزر چکے ھوں اور ابھی اسے دوده آتا ھو اور کسی بچے
کو دوده پالئے تو وه بچہ مذکوره افراد کامحرم بن جائے گا۔
مسئلہ  ٢۵٣٩ضروری ھے کہ بچہ ايک روز و شب ميں کوئی غذا نہ کھائے يا کسی اور کا دوده
نہ پئے ۔ ھاں ،اگر اتنی مختصر غذا کھائے کہ اسے درميان ميں غذا کھانا نہ کھا جا سکے تو کوئی حرج
نھيں۔ اسی طرح ضروری ھے کہ پندره مرتبہ ايک ھی عورت کا دوده پئے اور اس پندره مرتبہ کے
درميان کسی اور عورت کا دوده نہ پئے۔ ھر مرتبہ ميں بغير کسی فاصلے کے مکمل سير ھو کر دوده پئے۔
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ھاں ،اگر درميان ميں سانس لينے کے لئے رکے يا کچه صبر کرے  ،اتنا کہ پھلی مرتبہ چھاتی منہ ميں
لينے سے لے کر سير ھونے تک عرفا ً يہ کھا جائے کہ اس نے حقيقتا ً ايک ھی بار دوده پيا ھے ،تو کوئی
حرج نھيں۔
٢۶۶
مسئلہ  ٢۵۴٠اگرعورت اپنے شوھر کا دوده کسی بچے کو پالئے ،پھر دوسری شادی کرے اور
دوسرے شوھر کا دوده کسی اور بچے کو پالئے تو يہ دونوں بچے آپس ميں محرم نھيں بنتے۔ اگرچہ بہتر
يہ ھے کہ آپس ميں شادی نہ کريں ،ليکن ايک دوسرے کو محرمانہ نگاھوں سے نھيں ديکه سکتے۔
مسئلہ  ٢۵۴١اگر عورت ايک ھی شوھر کا دوده چند بچوں کو پالئے تو يہ سارے بچے آپس ميں
اور اس عورت اور اس کے شوھر کے محرم بن جاتے ھيں۔
مسئلہ  ٢۵۴٢اگر کسی مرد کی چند بيوياں ھوں اور ان ميں سے ھر ايک ،مذکوره شرائط کے ساته
ايک ايک بچے کودوده پالئے،تو يہ سارے بچے آپس ميں ،اس مرد اور اس کی تمام بيويوں کے محرم بن
جائيں گے۔
مسئلہ  ٢۵۴٣اگر کسی کی دوده پالنے والی دو بيوياں ھوں اور ان ميں سے ايک ،ايک بچے کو
آٹه مرتبہ اور دوسری سات مرتبہ دوده پالئے تو وه بچہ کسی کا محرم نھيں بنے گا۔
مسئلہ  ٢۵۴۴اگر عورت ايک شوھرکے دوده سے ايک لﮍکے اور ايک لﮍکی کو مکمل دوده
پالئے تو لﮍکی کے بھائی بھن  ،لﮍکے کے بھائی بھن کے محرم نھيں بنتے۔
مسئلہ  ٢۵۴۵انسان اپنی بيوی کی اجازت کے بغير اس کے رضاعی بھائی يا بھن کی بيٹی سے
شادی نھيں کر سکتا۔ اسی طرح اگر مرد کسی لﮍکے سے لواط کرے تواس کی رضاعی بھن ،بيٹی يا ماں
اور احتياط واجب کی بنا پر اس کی رضاعی دادی يا نواسی سے ازدواج نھيں کرسکتا۔ احتياط واجب کی بنا
پر يھی حکم اس وقت بھی ھے جب لواط کرنے واال بالغ نہ ھو يا جس سے لواط کيا گيا ھو وه بالغ ھو۔ اور
جن مقامات پر احتياط کا تذکره کياگيا اگر لواط کے بعد شادی ھوئی ھو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری
ھے کہ طالق دے دے۔
مسئلہ  ٢۵۴۶جس عورت نے کسی کے بھائی کو دوده پاليا ھو وه خود اس کی محرم نھيں بنتی
اگرچہ احتياط مستحب يہ ھے کہ اس سے ازدواج نہ کرے۔
مسئلہ  ٢۵۴٧انسان بيک وقت دو بھنوں سے شادی نھيں کر سکتا چاھے وه رضاعی بھنيں ھی
ھوں۔ اگر کوئی شخص دو عورتوں سے شادی کرلے اور بعد ميں معلوم ھو کہ وه آپس ميں بھنيں ھيں تو
اگر دونوں کے ساته ايک ساته شادی کيا ھو تو اختيار ھے کہ ان ميں سے جس کو چاھے اختيار کرے اور
اگر ايک وقت ميں نہ ھو تو پھال عقد درست ھوگا اور دوسرا باطل۔
مسئلہ  ٢۵۴٨اگر عورت اپنے شوھر کا دوده مندرجہ ذيل افراد ميں سے کسی کو پالئے تواس کا
شوھر اس پر حرام نھيں ھوتا اگرچہ بہتر ھے کہ احتياط کرے:
 (١اپنے بھائی يا بھن کو۔
 (٢اپنے چچا ،پھوپھی ،ماموں يا خالہ کو۔
 (٣اپنے چچا زاد يا ماموں زاد کو۔
 (۴اپنے بھائی کے بچے کو۔
 (۵اپنے ديور يا نند کو۔
 (۶اپنی بھن کے بچے يا شوھر کی بھن کے بچے کو۔
 (٧شوھر کے چچا ،پھوپھی ،ماموں يا خالہ کو۔
 (٨اپنے شوھر کی کسی اور بيوی کے نواسے ،نواسی ،پوتے يا پوتی کو۔
مسئلہ  ٢۵۴٩اگر کوئی عورت کسی شخص کی پھوپھی زاد يا خالہ زاد بھن کود وده پالئے تووه
اس شخص کی محرم نھيں بنتی ،ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ اس سے شادی نہ کرے۔
مسئلہ  ٢۵۵٠جس شخص کی دو بيوياں ھوں اگر ان ميں سے ايک دوسری کے چچا زاد کو دوده
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

پالئے تو جس عورت کے چچا زاد کو دوده پاليا ھے وه اپنے شوھر پر حرام نھيں ھوتی۔
دوده پالنے کے آداب
مسئلہ  ٢۵۵١بچے کو دوده پالنے کے لئے اس کی ماں سے بہتر کوئی نھيں۔ اور سزاوار ھے کہ
عورت اپنے بچے کو دوده پالنے کے لئے اپنے شوھر سے اجرت نہ لے اور اچھا ھے کہ شوھر اجرت
دے دے اور اگر ماں اپنے بچے کو دوده پالنے کے لئے دايہ سے زياده اجرت طلب کرے تو شوھر اس
سے بچہ لے کر دايہ کو دے سکتا ھے۔
٢۶٧
مسئلہ  ٢۵۵٢مستحب ھے کہ بچے کو دوده پالنے کے لئے جس دايہ کا انتخاب کيا جائے وه اثناء
عشری ،صاحب عقل و عفت اور خوبصورت ھو۔ مکروه ھے کہ دايہ کم عقل ،بدصورت ،بد اخالق يا
زنازادی ھو۔يہ بھی مکروه ھے کہ کسی ايسی عورت کو دايہ بنايا جائے جس نے حرام کا بچہ جنا ھوا ھو۔
دوده پالنے کے مختلف مسائل
مسئلہ  ٢۵۵٣احتياط مستحب يہ ھے کہ عورتيں ھر بچے کو دوده نہ پالئيں ،کيونکہ ممکن ھے کہ
بعد ميں بھول جائيں کہ کس کس کو دوده پاليا ھے اور نتيجتا ً دو محرم آپس ميں شادی کر ليں۔
مسئلہ  ٢۵۵۴سزاوار ھے کہ جو افراد رضاعی رشتہ دار ھوں وه ايک دوسرے کا احترام کريں
ليکن يہ ايک دوسرے سے ميراثنھيں پاتے اور انسان کے اپنے رشتہ د اروں پر جو حقوق ھوتے ھيں ان
کے حقدار بھی نھيں ھوتے۔
مسئلہ  ٢۵۵۵مستحب ھے کہ بچے کو پورے دوسال دوده پاليا جائے۔
مسئلہ  ٢۵۵۶اگر دوده پالنے کی وجہ سے شوھر کا حق ضائع نہ ھورھا ھو تو عورت اپنے شوھر
کی اجازت کے بغير بھی دوسروں کے بچے کو دوده پال سکتی ھے۔ ھاں ،کسی ايسے بچے کو دوده پالنا
جائز نھيں ھے کہ جس کو د وده پالنے کے نتيجے ميں وه خود اپنے شوھر پر حرام ھو جائے۔
البتہ مشھور علما اعلی ﷲ مقامھم کا يہ فرمانامحل اشکال ھے کہ”:اگر شوھر نے کسی شير خوار
بچی سے عقد کيا ھو توضروری ھے کہ اس کی بيوی اسے دوده نہ پالئے کيونکہ اگر اسے دوده پالئے
گی تو خود اپنے شوھر کی ساس بن جائے گی اور نتيجتا ً اپنے شوھر پر حرام ھو جائے گی۔“ھاں ،وه شير
خوار بچی اپنے شوھر پر حرام ھوجائے گی ،چاھے دوده اسی شوھر کا ھو يا کسی اور کا جبکہ شوھر اس
سے دخول کر چکا ھو۔
مسئلہ  ٢۵۵٧فقھاء اعلی ﷲ مقامھم کی ايک جماعت نے فتوی ديا ھے ”:اگر کوئی چاھے کہ اس کی
بھابھی اس کی محرم بن جائے تو اس کا طريقہ يہ ھے کہ کسی شير خوار بچی سے مثالً دو دن کے لئے
متعہ کرے اور ان دنوں ميں اس کی بھابھی مسئلہ نمبر  ٢۵٣٨ميں بيان شده شرائط کے مطابق اس بچی کو
دوده پالئے ،اس طرح وه اس کی رضاعی ساس بن جائے گی۔“ليکن يہ فتوی اشکال سے خالی نھيں۔
مسئلہ  ٢۵۵٨اگر مرد کسی عورت سے عقد کرنے سے پھلے کھے کہ رضاعی ھونے کی وجہ
سے يہ عورت اس پر حرام ھوچکی ھے ،مثالًکھے”:ميں نے اس کی ماں کا دوده پيا ھوا ھے۔“ تو اگر اس
کی بات کی تصديق ممکن ھو تو وه اس عورت سے شادی نھيں کر سکتا اور اگر شادی کے بعد يہ بات
کھے اور عورت بھی اس کی بات کو قبول کرلے تو عقد باطل ھوگا۔ تو اگر مرد نے اس عورت سے
نزديکی نہ کی ھو يا کی ھو ليکن نزديکی کے وقت عورت جانتی ھو کہ وه اس مرد پر حرام ھے تو عورت
مھر کی حقدار نہ ھوگی ،جبکہ اگر نزديکی کے بعد معلوم ھوکہ وه اس مرد پر حرام تھی تو مردکے لئے
ضروری ھے کہ اس عورت کو وه مھر دے جو اس جيسی عورتوں کا ھوتا ھے۔
مسئلہ  ٢۵۵٩اگر عورت عقد سے پھلے کھے ” :ميں دوده پينے کی وجہ سے فالں مرد پر حرام
ھوچکی ھوں۔“ اور اس کی تصديق کرنا ممکن ھو تو وه اس مرد سے شادی نھيں کر سکتی ا ور اگر عقد
کے بعد يہ بات کھے تو اس کا حکم وھی ھے جو مرد کے عقد کے بعد کھنے کا تھا جس کا حکم پچھلے
مسئلے ميں بيان کيا جا چکا۔
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مسئلہ  ٢۵۶٠وه دوده پالنا جو محرم بننے کا سبب ھوتا ھے ،دو طريقوں سے ثابت ھوجاتا ھے:
 (١يقين يا اطمينان پيدا ھوجائے۔
 (٢دو عادل مرد يا ايک مرد اور دو عورتينيا چار عادل عورتيں گواھی ديں ،ليکن ضروری
ھے کہ ان ميں سے ھر ايک دوده پالنے کی شرائط کی گواھی بھی ديں ،مثالً گواھی ديں کہ ھم نے ديکھا
کہ اس بچے نے  ٢۴گھنٹے اس عورت کی چھاتی سے دوده پيا ھے اور درميان ميں کوئی اور چيز بھی
نھيں کھائی اور اسی طرح کی باقی شرائط کی بھی تشريح کريں جن کا ذکر مسئلہ نمبر  ٢۵٣٨ميں کيا گيا۔
مسئلہ  ٢۵۶١اگر شک ھو کہ بچے نے اتنا دوده پيا ھے يا نھيں کہ جس بنا پر وه محرم بن
جائے يا گمان ھو کہ اتنا دوده پی چکا ھے تو وه بچہ کسی کا محرم نھيں بنتا اگرچہ بہتر يہ ھے کہ احتياط
کی جائے۔

توضيح المسائل

٢۶٨
طالق کے احکام
مسئلہ  ٢۵۶٢جو مرد اپنی بےوی کو طالق دے ضروری ھے کہ بالغ ھو اگرچہ دس سالہ لﮍکے کا
طالق دينا صحتسے خالی نھيں ھے ليکن ضروری ھے کہ احتياط کی رعايت کی جائے اور)ضروری ھے
کہ( عاقل ھو اور اپنے اختيار سے طالق دے اور اگر اسے اپنی بےوی کو طالق دينے پر مجبور کيا جائے
اور طالق دے تو طالق باطل ھے اورطالق دينے کا اراده بھی ضروری ھے ل ٰہذا اگر طالق کا صيغہ مزاحا ً
کھے تو طالق صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۵۶٣ضروری ھے کہ عورت طالق کے وقت حےض و نفاس کے خون سے پاک ھو اور
شوھر نے اس پاکی ميں اس کے ساته نزدےکی نہ کی ھو اور ان دو شرائط کی تفصيل آئنده مسائل ميں بيان
ھوگی۔
مسئلہ  ٢۵۶۴عورت کو تےن صورتوں ميں حےض و نفاس کی حالت ميں طالق دينا صحيح ھے:
 (١اس کے شوھر نے نکاح کے بعد اس سے نزدےکی نہ کی ھو۔
 (٢معلوم ھو کہ حاملہ ھے اور اگر معلوم نہ ھو اور اس کو اس کا شوھر حےض کی حالت ميں
طالق دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ حاملہ تھی تو احتياط واجب ھے کہ اسے دوباره طالق دے۔
 (٣غائب ھونے کی وجہ سے مرد معلوم نہ کرسکتا ھو کہ اس کی بےوی حےض و نفاس سے
پاک ھے يا نھيں۔
مسئلہ  ٢۵۶۵اگر عورت کو خون حےض سے پاک سمجھتے ھوئے طالق دے اور بعد ميں معلوم
ھو کہ طالق ديتے وقت وه حالت حےض ميں تھی تو اس کی طالق باطل ھے اور اگر اسے حالت حےض
مينسمجھتے ھوئے طالق دے اور بعد ميں معلوم ھو کہ وه پاک تھی تو طالق صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢۵۶۶جس شخص کو معلوم ھو کہ اس کی بےوی حالت حےض يا نفاس ميں ھے اگر وه
غائب ھوجائے مثالً سفر پر چال جائے اور طالق دينا چاھے اور اس کی حالت پر اطالع حاصل کرنا ممکن
نہ ھو تو ضروری ھے کہ جب تک اسے اپنی بےوی کے پاک ھونے کا ےقےن يا اطمينان نہ ھو جائے
صبر کرے اور بعد ميں اسے طالق دے۔
مسئلہ  ٢۵۶٧اگر کوئی غائب شخص اپنی بےوی کو طالق دينا چاھے تو اگر اپنی بےوی کے بارے
ميں معلوم کرسکتا ھو کہ حےض يا نفاس کی حالت ميں ھے يا نھيں تو ضروری ھے کہ جس طريقے سے
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بھی اسے ےقےن يا اطمينان حاصل ھو اس کے ذريعے معلوم کرے اور اگر معلوم نہ کرسکتا ھو تو اپنی
غيبت کے ايک مھينے بعد اسے طالق دے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۵۶٨اگر کوئی شخص اپنی بےوی سے جبکہ وه حےض و نفاس سے پاک ھو ھم بستری
کرے اور اسے طالق دينا چاھے تو ضروری ھے کہ اتنا انتظار کرے کہ وه دوباره حےض دےکھنے کے
بعد پاک ھوجائے ليکن وه بےوی جو نو سال کی نہ ھوئی ھو يا معلوم ھو کہ حاملہ ھے اگر ان کو نزدےکی
کرنے کے بعد طالق دے تو اشکال نھيں ھے اور اگر يائسہ ھو تب بھی يھی حکم ھے اور يائسہ کے معنی
مسئلہ نمبر  ۴۴١ميں بيان ھو چکے ھيں۔
مسئلہ  ٢۵۶٩اگر ايسی عورت سے ھم بستری کرے جو حےض و نفاس سے پاک ھو اور اس پاکی
کے دوران اسے طالق دے دے تو اگر بعد ميں معلوم ھوجائے کہ بوقت طالق حاملہ تھی تو احتياط واجب
کی بنا پر اسے دوباره طالق دے۔
مسئلہ  ٢۵٧٠اگر ايسی عورت سے ھم بستری کرے جو حےض ونفاس سے پاک ھو اور پھر غائب
ھوجائے مثالً سفر کرے تو اگر سفر ميں اسے طالق دينا چاھے اور اس کی حالت کے بارے ميں اطالع
حاصل نہ کرسکتا ھو تو ضروری ھے کہ ايک مھينہ صبر کرے۔
مسئلہ  ٢۵٧١اگر مرد اپنی ايسی بےوی کو طالق دينا چاھے جسے پيدائشی طور پر يا کسی
عارضی وجہ سے حےض نہ ٓاتا ھو تو جب سے اس نے اس عورت سے ھمبستری کی ھے تےن ماه تک
اس سے ھم بستری کرنے سے اپنے ٓاپ کو روکے رکھے اور اس کے بعد اس کو طالق دے۔
مسئلہ  ٢۵٧٢ضروری ھے کہ طالق صحيح عربی صيغے اور لفظ ”طالق“ سے پﮍھی جائے اور
دو عادل مرد اسے سنيں اور اگر شوھر خود صيغہ طالق جاری کرنا چاھے اور اس کی بےوی کا نام مثالً
اط َمةُ طَا ِل ٌ
ق“ يعنی مےری بےوی فاطمہ ٓازاد ھے اور اگر کسی دوسرے
فاطمہ ھو تو ےوں کھے ”زَ وْ َجتِ ْی فَ ِ
ُ
ُ
َ
ﱢ
َ
ٌ
اط َمة طالِق“ اور جب عورت معين ھو تو نام ذکر کرنا
کو وکيل کرے تو وه وکيل کھے ” َزوْ َجة م َوکلِی ف ِ
ضروری نھيں ھے۔
٢۶٩
مسئلہ  ٢۵٧٣جس عورت کے ساته متعہ کيا گيا ھو مثالً ايک ماه يا ايک سال کے لئے اس سے عقد
کيا گيا ھو تو اس کی طالق نھيں ھے اور اس کی جدائی اس طرح ھے کہ يا مدت تمام ھوجائے يا مرد اسے
مدت بخش دے مثالً کھے ميں نے تجھے مدت بخشی اور گواه قرار دينا اور عورت کا حےض و نفاس سے
پاک ھونا الزم نھيں ھے۔
طالق کی عدت
مسئلہ  ٢۵٧۴نو سال سے کم عمر عورت اور يائسہ عورت کی کوئی عدت نھيں ھے ،يعنی اگرچہ
شوھر نے اس سے ھم بستری کی ھو وه طالق کے فوراً بعد ھی کسی سے شادی کرسکتی ھے۔
مسئلہ  ٢۵٧۵جس عورت کی عمر نو سال ھوگئی ھو اور وه يائسہ بھی نہ ھو اگر اس کا شوھر اس
سے ھم بستری کرے اور طالق دے دے تو طالق کے بعد ضروری ھے کہ عدت رکھے اور ايسی ٓازاد
عورت کی عدت جو مستقےم اور متعارف طريقے پر حےض دےکھتی ھو يعنی ايسی عورت نھيں ھے جو
تےن يا چار مھينے ميں ايک بار حےض دےکھتی ھے ،يہ ھے کہ جب وه طھارت کے عالم ميں ھو اور
اس پاکی کے دوران اس کے شوھر نے اس سے ھمبستری نہ کی ھو اور اس پاکی ميں ھی طالق دے دے
جب کہ وه طالق کے بعد بھی چاھے ايک لمحہ ھی سھی ،پاک رھی ھو ،تو اس کی عدت يہ ھے کہ اتنا
صبر کرے کہ دوباره حےض دےکھنے کے بعد پاک ھوجائے اور جےسے ھی تےسرا حےض دےکھے
اس عورت کی عدت تمام ھوجائے گی۔ ل ٰہذا اب وه نکاح کرسکتی ھے ليکن اگر اس سے نزدےکی کئے بغير
طالق دی ھو تو عدت نھيں ھے يعنی وه فوراً نکاح کرسکتی ھے۔
مسئلہ  ٢۵٧۶جس عورت کو حےض نہ ٓاتا ھو اور اس کی عمر ان عورتوں کی عمر ھو جن کو
حےض ٓاتا ھے تو اگر اس کا شوھر ھم بستری کرنے کے بعد اس کو طالق دے تو ضروری ھے کہ طالق
سے تےن مھينے تک عدت رکھے۔
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مسئلہ  ٢۵٧٧جس عورت کی عدت تےن ماه ھو اگر اسے ابتدائے ماه ميں ھی طالق دی جائے تو
تےن قمری مھينے يعنی جب سے چاند نظر ٓايا ھے اس وقت سے لے کر تےن ماه تک عدت رکھے اور اگر
مھينے کے درميان اسے طالق ھوئی ھو تو مھينے کے باقی ايام ،اس کے بعد دو مھينے اور اس کے عالوه
جتنے دن پھلے ماه سے کم تھے اتنے چوتھے مھينے سے گذارے اور احتياط واجب کی بنا پر چوتھے
مھينے اتنے دن عدت رکھے کہ ان کامجموعہ پھلے مھينے کے ناقص دنوں کے ساته تےس ھوجائے،مثالً
بےسويں دن غروب کے وقت طالق دے اور يہ مھينہ انتےس دن کا ھو تو ضروری کہ اس ماه کے باقی نو
دن ،اس کے بعد دو ماه اور پھر چوتھے مھينے کے بےس اور احتياط واجب کی بنا پرچوتھے مھينے کے
اکےس دن عدت ميں گذارے ۔
مسئلہ  ٢۵٧٨اگر حاملہ عورت کو طالق دی جائے اور اس کا بچہ زنا سے نہ ھو تو اس کی عدت
بچہ پيدا ھونا يا ساقط ھونا ھے۔ ل ٰہذا اگر مثالً طالق کے ايک گھنٹہ بعد اس کا بچہ پيدا ھو تو اس کی عدت
تمام ھوجائے گی۔
مسئلہ  ٢۵٧٩جس عورت کی عمر نو سال ھوجائے اور وه يائسہ نہ ھو اور اس کا مثالً ايک ماه يا
ايک سال کے لئے متعہ ھوجائے تو اگر اس کا شوھر اس سے ھم بستری کرلے اور اس کی مدت پوری
ھوجائے يا شوھر اسے مدت بخش دے تو ضروری ھے کہ دو حےض کی مقدار ميں عدت رکھے اور نکاح
نہ کرے اور حےض نہ ٓاتا ھو تو پےنتالےس روز عدت رکھے اور اگر حاملہ ھو تو اس کی عدت يہ ھے
کہ بچہ پيداھوجائے يا ساقط ھوجائے اور احتياط مستحب يہ ھے کہ بچہ جننے اور پےنتالےس دن ميں سے
جو زياده ھو اتنی مدت تک عدت ميں رھے۔
مسئلہ  ٢۵٨٠طالق کی عدت اس وقت شروع ھوتی ھے جب طالق کا صيغہ مکمل ھوجائے چاھے
عورت کو معلوم ھو کہ اسے طال ق ھوئی ھے يا معلوم نہ ھو۔ ل ٰہذا اگر عدت تمام ھونے کے بعد اسے معلوم
ھو کہ اسے طالق دے دی گئی تھی تو ضروری نھيں ھے کہ دوباره عدت رکھے۔
اس عورت کی عدت جس کا شوھر مر گيا ھو
مسئلہ  ٢۵٨١جس عورت کا شوھر مر گيا ھو اگر حاملہ نہ ھو تو ضروری ھے کہ چار مھينے
دس دن عدت رکھے يعنی نکاح کرنے سے گرےز کرے چاھے اس کے شوھر نے اس سے نزدےکی کی
ھو يا نہ کی ھو اور چاھے نابالغ ھو يا بالغ ھو اور چاھے يائسہ ھو يا يائسہ نہ ھو اور چاھے اس کا عقد
نکاح دائمی ھو يا موقت ھو۔
٢٧٠
اور اگر حاملہ ھو تو ضروری ھے کہ بچہ متولد ھونے تک عدت رکھے ،ليکن اگر چار ماه اور
دس دن گزرنے سے پھلے ھی اس کا بچہ متولد ھوجائے تو ضروری ھے کہ شوھر کی وفات سے چار
مھينے دس دن تک عدت رکھے۔اور اسے وفات کی عدت کہتے ھيں۔
مسئلہ ٓ ٢۵٨٢ازاد عورت جو عده وفات ميں ھو اس پر بدن اور لباس ميں زےنت حرام ھے مثالً
سرمہ لگانا،عطر استعمال کرنا اور رنگےن لباس پھننا۔ البتہ يہ حکم نابالغ اور پاگل عورت پر نھيں ھے اور
ولی پر انھيں روکنا واجب نھيں ھے اور جس عورت سے متعہ کيا گيا ھو اور اس کی مدت دو دن يا اس
سے کم ھو اس پر زےنت کرنا حرام نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۵٨٣اگر عورت کو ےقےن ھو کہ شوھر مر گيا ھے اور وه عدت پوری کرنے کے بعد
نکاح کرے پھر معلوم ھو کہ اس کا شوھر بعد ميں مرا تھا تو ضروری ھے کہ دوسرے شوھر سے جدا
ھوجائے اور حاملہ ھونے کی صورت ميناحتياط واجب کی بنا پر بچہ پيدا ھونے تک جو طالق کی عدت
ھوتی ھے ،دوسرے شوھر کے لئے طالق کی عدت رکھے اور اس کے بعد پھلے شوھر کے لئے وفات کی
عدت رکھے جبکہ اگر حاملہ نہ ھو تو پھلے شوھر کے لئے عدت وفات اور بعد ميندوسرے شوھر کے لئے
وطی بالشبھہ کی عدت رکھے جو کہ طالق کی عدت کی طرح ھے۔
مسئلہ  ٢۵٨۴وفات کی عدت کی ابتدا اس وقت سے ھوتی ھے جب عورت کو شوھر کے مرنے کی
اطالع ملے۔
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مسئلہ  ٢۵٨۵اگر عورت کھے کہ اس کی عدت مکمل ھوگئی ھے تو اس کی بات قبول کی جائے
گی بشرطےکہ طالق يا شوھر کے مرنے کے بعد اتنا عرصہ گزرگيا ھو کہ جس عرصہ ميں عدت کا مکمل
ھونا ممکن ھو۔
طالق بائن اور طالق رجعی
مسئلہ  ٢۵٨۶طالق بائن وه طالق ھے جس ميں مرد اپنی بيوی کو طالق دينے کے بعد رجوع کرنے
کا حق نھيں رکھتا ھے يعنی اسے عقد نکاح کے بغير اپنے پاس پلٹا نھيں سکتا ھے اور اس کی پانچ قسميں
ھيں:
 (١اس عورت کی طالق جس کے نو سال مکمل نہ ھوئے ھوں
 (٢يائسہ عورت کی طالق
 (٣اس عورت کی طالق جس کے شوھر نے نکاح کے بعد اس سے نزدےکی نہ کی ھو
 (۴اس عورت کی تےسری طالق جسے تےن دفعہ طالق دی گئی ھو
 (۵طالق خلع و مبارات
ان کے احکامات بعد ميں ذکر ھوں گے اور ان کے عالوه طالق رجعی ھے يعنی جب تک عورت
عدت ميں ھے اس کا شوھر رجوع کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۵٨٧جس نے اپنی بےوی کو طالق رجعی دی ھو اس پر حرام ھے کہ اسے اس گھر سے
نکالے جس ميں طالق کے وقت موجود تھی ليکن بعض صورتوں ميں جےسے فحاشی اور عورت کے زنا
کرنے کی صورت ميں اسے گھر سے باھر نکالنے ميناشکال نھيں ھے اور عورت پر بھی حرام ھے کہ
شوھر کی اجازت کے بغير غےر ضروری کاموں کے لئے گھر سے باھر نکلے۔
رجوع کرنے کے احکام
مسئلہ  ٢۵٨٨طالق رجعی ميں مرد دو طرح سے اپنی بےوی کی طرف رجوع کرسکتا ھے:
 (١کوئی ايسا لفظ کھے کہ جس سے اس کا اراده يہ ھو کہ وه اسے اپنی زوجيت ميں پلٹا رھا
ھے نہ يہ کہ خبردے کہ اس نے اسے اپنی زوجيت ميں پلٹا ليا ھے۔
 (٢رجوع کے قصد سے کوئی ايسا کام کرے جس سے معلوم ھوجائے کہ اس نے رجوع کرليا
ھے جےسے چھونا اور بوسہ لےنا۔اور نزدےکی کرنے سے بھی رجوع متحقق ھوجاتا ھے اور اگر چہ
قصد رجوع سے نہ ھو۔
مسئلہ  ٢۵٨٩رجوع کرنے کے لئے ضروری نھيں ھے کہ مرد گواه رکھے ليکن گواه رکھنا افضل
ھے اور اسی طرح عورت کو بھی خبر دينا ضروری نھيں ھے بلکہ اگر کسی کے علم ميں الئے بغير
ٰ
دعوی کرے کہ ميں نے رجوع کرليا ھے تو اگر
رجوع کرے تب بھی اس کا رجوع صحيح ھے اور اگر
٢٧١
عدت ميں ھو تو ثابت کرنا الزم نھيں ھے اور اگر عدت تمام ھونے کے بعد ھو تو ضروری ھے کہ ثابت
کرے۔
مسئلہ  ٢۵٩٠جس مرد نے اپنی بےوی کو طالق رجعی دی ھو اگر بےوی سے مال لے کر اس بات
پر صلح کرلے کہ رجوع نھيں کرے گا تو واجب ھے کہ صلح کی قرارداد کے مطابق عمل کرے ،ليکن اگر
رجوع کرے تو رجوع صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢۵٩١اگر ٓازاد عورت کو دو مرتبہ طالق دے اور ھر مرتبہ رجوع کرے يا اسے دو مرتبہ
طالق دے کر ھر مرتبہ اس سے عقد کرے يا ايک طالق کے بعد رجوع اور دوسری کے بعد عقد کرے تو
تےسری طالق کے بعد عورت اس پر حرام ھوجائے گی ليکن اگر تےسری طالق کے بعد کسی اور مرد
سے نکاح کرے تو چند شرائط کے ساته پھال شوھر حالل ھوجائے گا يعنی اب اس سے دوباره نکاح
کرسکتی ھے اور وه شرائط درج ذيل ھيں:
 (١دوسرے شوھر کے ساته عقد دائمی کرے اور اگر مدت واال عقد)متعہ( کرے مثالً ايک مھينہ
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يا ايک سال کے لئے عقد کرے اور اس سے جدا ھوجائے تو پھالشوھر اس سے عقد نھيں کرسکتا ھے۔
 (٢دوسرا شوھر اس کے ساته ٓاگے سے نزدےکی کرے اور اس طرح دخول کرے کہ دونوں
جماع کی لذت محسوس کريں۔
 (٣دوسرا شوھر اسے طالق دے يا مر جائے۔
 (۴دوسرے شوھر کی عدت طالق يا عدت وفات تمام ھوجائے۔
 (۵احتياط واجب کی بنا پر دوسرا شوھر بالغ ھو۔
طالق خلع
مسئلہ  ٢۵٩٢جس عورت کو اپنے شوھر سے کراہت ھو اور خوف ھو کہ وه اس کے واجب حقوق
کی رعايت نہ کرسکے گی اور حرام ميں مبتال ھوجائے گی اور وه اپنے شوھر کو مھر يا کوئی دوسرا مال
بخشے کہ وه اسے طالق دے دے تو اس طالق کو طالق خلع کہتے ھيں۔
مسئلہ  ٢۵٩٣اگر شوھر خود طالق خلع کا صيغہ پﮍھنا چاھے تو مثالً اگر اس کی بےوی کا نام
اط َمةُ َخلَ ْعتُ ٰھا ع َٰلی مٰ ا بَ َذلَ ْ
ت“ يعنی مےری بےوی فاطمہ کو
فاطمہ ھو تو ما ل لےنے کے بعد کھےَ ” :زوْ َج ِتی ٰف ِ
اس مال کے بدلے جو اس نے ديا ھے طالق خلع ديتاھوں۔
َ
اور احتياط مستحب کی بنا پر خلع پر مشتمل جملے کے بعد ” ِھ َی طالِ ٌ
ق“ بھی کھے ،البتہ بےوی
معين ھونے کی صورت ميں نام لےنا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۵٩۴اگر عورت کسی کو وکيل کرے کہ اس کا مھر شوھر کو بخشے اور شوھر بھی اسی
کو وکيل بنائے کہ اس کی بيوی کو طالق دے تو اگر مثالً شوھر کا نام محمد اور بےوی کا نام فاطمہ ھو تو
وکيل طالق کا صيغہ اس طرح پﮍھے” :ع َْن ُم َو ﱢکلَ ِتی ٰفا ِط َمةَ بَ َذلَ ُ
ے ْخلَ َعھَا َعلَيہ“ اور
ت َم ْھ َرھَا لِ ُم َو ﱢکلِی ُم َح ﱠم ٍد لِ َ
اس کے بعد فوراً بعد احتيا ط کی بنا پر مواالت عرفی ختم ھونے سے پھلے کھےَ ” :زوْ َجةُ ُم َو ﱢکلِی َخلَ ْعتُھَا
َلی َما بَ َذلَ ْ
ت“ اور اگر عورت کسی کو وکيل کرے کہ مھر کے عالوه کوئی چيز شوھر کو بخشے تاکہ وه
ع ٰ
طالق دے تو ضروری ھے کہ وکيل” َمھ َْرھَا“ کے لفظ کے بجائے اس چيز کو ذکر کرے ،مثالً اگر ہزار
روپے دئے ھوں تو ضروری ھے کہ کھے” :بَ َذ ْل ُ
ت اَ ْلفَ رُوْ بِيَ ٍة“
طالق مبارات
مسئلہ  ٢۵٩۵اگر مياں بےوی دونوں ايک دوسرے سے کراھيت رکھتے ھوں اور بےوی مرد کو
طالق دينے کے لئے مال دے تو اس طالق کو مبارات کہتے ھيں۔
مسئلہ  ٢۵٩۶اگر شوھر مبارات کا صيغہ جاری کرنا چاھے اور مثالً ا س کی بےوی کا نام فاطمہ
اط َمةَ ع َٰلی َما بَ َذلَ ْ
ت فَ ِھ َی طَالِ ٌ
ق“ يعنی ميں اور مےری بےوی فاطمہ اس مال
ھو تو کھے” :بَا َرا ْٔ
ت ُ◌ َزوْ َجتِ ْی فَ ِ
کے بدلے مينجو اس نے مجھے ديا ھے ايک دوسرے سے جدا ھوتے ھيں تو وه ٓازاد ھے ،اور اگر کسی
اط َمةَ ع َٰلی َما بَ َذلَ ْ
ت فَ ِھ َی طَالِ ٌ
ق“ يا
اور کو وکيل کرے تو ضروری ھے کہ وکيل کھے ”بَا َرا ْٔ
ت ُ◌ َزوْ َجةَ ُم َو ﱢکلِ ْی فَ ِ
َلی َما بَ َذلَ ْ
ت فَ ِھ َی طَالِ ٌ
ق“ اور ذکر کئے گئے صيغوں ميں ”فَ ِھ َی
کھے” :ع َْن قِبَ ِل ُم َو ﱢکلِ ْی بَا َرا ْٔ
اط َمةَ ع ٰ
ت ُ◌ َزوْ َجتَہُ فَ ِ
ت“ کے بجائے ”بِ َما بَ َذلَ ْ
َلی َما بَ َذلَ ْ
طَالِ ٌ
ت“
ق“ کو ذکر کرنے کا لزوم احتياط واجب کی بنا پر ھے اور اگر ”ع ٰ
کھے تو بھی کوئی حرج نھيں ھے۔
٢٧٢
مسئلہ  ٢۵٩٧ضروری ھے کہ طالق خلع و مبارات کے صيغے صحيح عربی ميں پﮍھے جائيں،
ليکن اگر عورت شوھر کو اپنا مال بخشنے کے لئے اردو ميں کھے” :ميں نے طالق حاصل کرنے کے لئے
فالں مال تمھيں بخش ديا“ تو کوئی حرج نھيں ھے اور اگر مرد عربی ميں طالق نہ دے سکتا ھو تو احتياط
واجب ھے کہ وکيل کرے اور اگر وکيل بھی نہ کرسکتا ھو تو جس لفظ سے بھی جو عربی صيغے کے
مترادف ھو طالق خلع يا مبارات دے ،صحيح ھے۔
ق خلع کی عدت کے دوران اپنا مال واپس مانگ لے تو شوھر رجوع
مسئلہ  ٢۵٩٨اگر عورت طال ِ
کرسکتا ھے اور عقد کے بغير اسے دوباره اپنی زوجہ بنا سکتا ھے۔
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مسئلہ  ٢۵٩٩شوھر جو مال طالق مبارات کے لئے ليتا ھے ضروری ھے کہ مھر سے زياده نہ ھو
ليکن اگر طالق خلع ميں مھرسے زياده ھو تو کوئی حرج نھيں ھے۔
طالق کے متفرق احکام
مسئلہ  ٢۶٠٠اگر نا محرم عورت کو اپنی بےوی سمجه کر اس سے نزدےکی کرے تو ضروری
ھے کہ عورت عدت رکھے چاھے عورت کو معلوم ھو کہ اس کا شوھر نھيں ھے يا گمان ھو کہ اس کا
شوھر ھے۔
مسئلہ  ٢۶٠١اگر ايسی عورت سے زنا کرے جس کے بارے ميں معلوم ھو کہ وه اس کی بےوی
نھيں ھے تو اس کے لئے عدت رکھنا ضروری نھيں ھے ،چاھے اسے معلوم ھو کہ يہ مےرا شوھر نھيں
ھے يا گمان ھو کہ شوھرھے۔
مسئلہ  ٢۶٠٢اگر کوئی مرد کسی عورت کو دھوکہ دے کر اپنے شوھر سے طالق دلوائے اور وه
عورت اس کی بےوی بن جائے تو طالق اور عقد صحيح ھيں ليکن دونوں نے گناه عظےم کيا ھے۔
مسئلہ  ٢۶٠٣جب بھی عورت عقد کے ضمن ميں شوھر سے شرط کرے کہ اگر شوھر سفر
پرجائے يا چه مھينے تک اسے خرچہ نہ دے تو اس کو طالق کا حق حاصل ھوگا تو يہ شرط باطل ھے
ليکن اگر شرط کرے کہ اگر شوھر سفر پر جائے يا چه مھينے کا خرچہ نہ دے تو اس کی جانب سے
بےوی اپنی طالق کے لئے وکيل ھوگی اور کيفيت يہ ھو کہ طالق مشروط ھو ،وکالت مشروط نہ ھو تو
شرط صحيح ھے اور جب شرط حاصل ھوجائے اور خود کو طالق دے تو طالق صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢۶٠۴جس عورت کا شوھر گم ھوگيا ھو اگر وه دوسرے شخص سے نکاح کرنا چاھے تو
ضروری ھے کہ عادل مجتھد کے پاس جائے اور اس کے بتائے ھوئے طريقے پر عمل کرے۔
مسئلہ  ٢۶٠۵جو شخص دائمی پاگل ھو اس کے باپ اور دادا مصلحت کا خيال رکھتے ھوئے اس
کی بےوی کو طالق دے سکتے ھيں۔
مسئلہ  ٢۶٠۶باپ اور دادا اپنے نابالغ بچے کی دائمی بےوی کو طالق نھيں دے سکتے ھيں اور
اگر باپ يا دادا اپنے نابالغ بچے کا کسی عورت سے متعہ کريں تو بچے کی مصلحت کا خيال رکھتے ھوئے
اس عورت کی مدت بخش سکتے ھيں اگرچہ بچے کے بالغ ھونے کا کچه زمانہ متعہ کی مدت کا ھو
جےسے چوده سالہ بچے کا کسی عورت سے دو سال کے لئے متعہ کيا گيا ھو۔
مسئلہ  ٢۶٠٧اگر مرد کے لئے شريعت کے معين کرده طريقے سے دو افراد کی عدالت ثابت ھو
جائے اور ان کے سامنے عورت کو طالق دے تو جس شخص کے نزدےک ان کی عدالت ثابت نہ ھو وه
شخص بھی عدت تمام ھونے کے بعد اس عورت سے اپنا يا کسی اور کا عقد کرسکتا ھے،اگرچہ احتياط
مستحب يہ ھے کہ وه اس عورت سے نکاح نہ کرے اور نہ ھی کسی اور کے ساته اس کا نکاح کروائے۔
مسئلہ  ٢۶٠٨اگر کوئی شخص اپنی بےوی کو بتائے بغير طالق دے تو اگر اس کا خرچہ اسی
طرح ديتا رھے جےسے اس کے بےوی ھوتے وقت ديتا تھا اور مثالً ايک سال کے بعد کھے کہ ميں ايک
سال پھلے تجھے طالق دے چکا ھوں اور شرعا ً ثابت بھی کردے تو جس عرصہ ميں وه اس کی بےوی
نھيں تھی ،اس عرصہ ميں ديا ھوا نفقہ اگر عورت نے استعمال نہ کيا ھو تو اس کا مطالبہ کرسکتا ھے ليکن
وه چيزيں جو يہ استعمال کرچکی ھے ان کا مطالبہ نھيں کرسکتا۔

توضيح المسائل

غصب کے احکام
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غصب يہ ھے کہ انسان ظلم کرتے ھوئے کسی کے مال يا حق پر مسلط ھوجائے۔ ايسا کرنا بﮍے
گناھوں ميں سے ھے کہ اگر کوئی انجام دے تو قيامت کے دن سخت عذاب ميں مبتال ھوگا۔
٢٧٣
پےغمبر اکرم)ص( سے مروی ھے کہ جو بھی کسی سے ايک بالشت زمين غصب کرے تو اس
زمين کو اس کے سات طبقوں کے ساته طوق کی مانند اس کی گردن ميں ڈال ديا جائے گا۔
مسئلہ  ٢۶٠٩اگر انسان عام لوگوں کے لئے بنائی گئی مسجد،مدرسہ،پل اور دوسری جگھوں سے
لوگوں کو استفاده نہ کرنے دے تو اس نے ان کا حق غصب کياھے۔ يھی حکم اس وقت بھی ھے جب کوئی
شخص مسجد ميں اپنے لئے کسی جگہ کا انتخاب کرے اور دوسرا شخص اسے اس جگہ سے استفاده نہ
کرنے دے۔
مسئلہ  ٢۶١٠جو شخص کوئی چيز قرض خواه کے پاس گروی رکھواتا ھے ضروری ھے کہ
وه چيزاسی کے پاس رھے تاکہ قرضہ ادا نہ کرنے کی صورت ميں وه اپنا قرضہ اس سے حاصل کرلے،
ل ٰہذا اگر قرضہ ادا کرنے سے پھلے اس سے وه چيز چھےن لے تو اس نے اس کا حق غصب کيا ھے۔
مسئلہ  ٢۶١١جو مال کسی کے پاس گروی رکھا گيا ھو اگر کوئی تےسرا شخص اسے غصب
کرلے تو اس چيز کا مالک اور قرض خواه دونوں ھی غصب کرنے والے سے اس چيز کا مطالبہ کرسکتے
ھيں۔ اب اگر وه چيز ا س سے لے ليں تو پھر بھی وه گروی ھی رھے گی اور اگر وه چيز تلف ھوگئی ھو
اور اس کا معاوضہ ليں تو وه معاوضہ بھی اس چيزکی طرح گروی رھے گا۔
مسئلہ  ٢۶١٢اگر انسان کوئی چيزغصب کرلے تو ضروری ھے کہ اس کے مالک کو واپس
کرے اور اگر وه چيز تلف ھوجائے تو اس کا عوض دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢۶١٣اگر غصب شده چيز سے کوئی نفع حاصل ھو مثالً اگر غصب شده بھےڑ سے بچہ پيدا
ھو تو وه مالک کی ملکيت ھوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے مکان غصب کيا ھو تو اگرچہ اس ميں رھائش
اختيار نہ کی ھو تب بھی اس کا کرايہ ادا کرنا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢۶١۴اگر کسی بچے يا دےوانے سے اس کے مال ميں سے کوئی چيز غصب کرلے تو
ضروری ھے کہ اس کے ولی کو لوٹائے اور اگر تلف ھوگئی ھو تو ضروری ھے کہ اس کا عوض دے۔
مسئلہ  ٢۶١۵جب دو ٓادمی مل کر کسی چيز کو غصب کريں تو اگرھر شخص ٓادھے حصے پر
مسلط ھو تو دونوں ٓادھے ٓادھے حصے کے ضامن ھيں اور اگر دونوں پورے پر مسلط ھوں تو ھر ايک
پورے کا ضامن ھے۔
ً
مسئلہ  ٢۶١۶اگر غصب شده چيز کسی اور چيز سے مخلوط کردے مثال غصب کئے ھوئے
گندم کو جو سے مخلوط کردے تو اگر ان کو جدا کرنا ممکن ھو ،چاھے باعث زحمت ھو ،ضروری ھے کہ
جدا کرکے مالک کو واپس کرے۔
ً
مسئلہ  ٢۶١٧اگر انسان ايسی چيزغصب کرے جس ميں کوئی کام کيا گيا ھو مثال وه سونا جس سے
گوشواره بنايا گيا ھو اور اسے خراب کردے تو ضروری ھے کہ ا س کے ما ّدے کے ساته اس کام اور
صفات کی قيمت بھی مالک کو دے اور اگر خرابی کے بعد ما ّده کی قيمت اس کی پھلی والی قيمت سے کم
ھوگئی ھو تو ضروری ھے کہ دونوں قيمتوں کا فرق بھی ادا کرے اور اگر کھے کہ اسے پھلے کی طرح
بناديتا ھوں ،تو مالک کے لئے قبول کرنا ضروری نھيں ھے اور مالک بھی اسے پھلے کی طرح کا بنانے
پر مجبور نھيں کرسکتا ۔
مسئلہ  ٢۶١٨اگر غصب شده چيز کو اس طرح بدل دے کہ پھلے سے بہتر ھوجائے مثالً غصب
کئے ھوئے سونے کا گوشواره بنادے اور مالک کھے کہ اسی طرح واپس کرو ،تو ضروری ھے کہ واپس
دے دے اور اپنی محنت کی اجرت نھيں لے سکتا۔ اسی طرح مالک کی اجازت کے بغير يہ حق بھی نھيں
رکھتا کہ اسے پھلی حالت ميں لے ٓائے اور اگر بغير اجازت اسے پھلی حالت ميں لے ٓائے تو اس صفت کی
قيمت کا ضامن ھونا محل اشکال ھے اور احوط يہ ھے کہ مصالحت کرے۔
مسئلہ  ٢۶١٩اگر غصب شده چيز کو اس طرح بدل دے کہ وه پھلے سے بہتر ھوجائے اور
مالک کھے کہ اس کو پھلی صورت ميں تبديل کرو تو واجب ھے کہ اسے پھلی شکل ميں لے ٓائے اور اگر
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تبديلی کی وجہ سے اس کی قيمت پھلی قيمت سے کم ھوجائے تو ضروری ھے کہ قيمت کا فرق بھی مالک
کو دے۔
مسئلہ  ٢۶٢٠اگر غصب کی ھوئی زمين ميں زراعت کرے يا درخت لگائے تو زراعت،درخت اور
پھل اس کی ملکيت ھے۔ ھاں ،اگر مالک اپنی زمين ميں اس غاصب کی زراعت اور درخت رکھنے پر
راضی نہ ھو تو ضروری ھے کہ غاصب فوراً اپنی زراعت اور درخت زمين سے اکھاڑ لے چاھے نقصان
ھی کيوں نہ ھو اور ضروری ھے کہ جتنی مدت زراعت اور درخت اس زمين ميں رھے ھيں اس کا کرايہ
٢٧۴
ادا کرے بلکہ اس سے بھی پھلے کی مدت يعنی جب سے غصب کيا ھے اس وقت کا کرايہ بھی دے اور جو
خرابياں زمين ميں پيدا ھوگئی ھيں انھيں ٹھےک کرے مثالً درختوں کی جگہ پُر کرے اور اگر ان چيزوں
کی وجہ سے زمين کی قيمت پھلے کی نسبت کم ھو گئی ھو تو ضروری ھے کہ اس کا فرق بھی دے اور
غاصب ،زمين کے مالک کو مجبور نھيں کرسکتا کہ زمين اسے بيچ دے يا کرائے پر دے اور زمين کا
مالک بھی اس کو مجبور نھيں کرسکتا کہ يہ درخت اور زراعت اسے بيچ دے۔
مسئلہ  ٢۶٢١اگر زمين کا مالک اس بات پر راضی ھو جائے کہ کھيتی اور درخت اس کی زمين
پر باقی رھيں تو غصب کرنے والے کے لئے ضروری نھيں ھے کہ انھيں زمين سے اکھاڑے ،ليکن
ضروری ھے کہ غصب کرنے کے وقت سے راضی ھونے تک کا کرايہ زمين کے مالک کو دے۔
مسئلہ  ٢۶٢٢اگر غصب شده چيز تلف ھوجائے اور وه چيز قےمی ھو يعنی ايسی ھو کہ اس صنف
کی اشياء کی خصوصيات ميں ان کی اھميت اور عقالء کی دلچسپی کے اعتبار سے معموالً فرق موجود ھو
جےسے حےوانات ،تو ضروری ھے کہ اس کی قيمت ادا کرے اور اگر اس کی بازاری قيمت غصب سے
لے کر ادا کرنے تک مختلف ھوں تو احتياط واجب کی بنا پر غصب سے لے کر تلف کی مدت تک کی
قيمتوں ميں سے سب سے زياده والی قيمت ادا کرے اور احتياط مستحب ھے کہ غصب سے لے کر ادائيگی
کرنے تک کی قيمتوں ميں سے سب سے زياده والی قيمت ادا کرے۔
مسئلہ  ٢۶٢٣اگر غصب شده چيز تلف ھوجائے اور مثلی ھو يعنی اس صنف کی اشياء کی
خصوصيات ميں ان کی اھميت اور عقالء کی دلچسپی کے اعتبار سے معموالً فرق موجود نہ ھو جےسے
گندم و جو کی طرح دانے دار چيزيں تو نوعی اور صنفی خصوصيات ميں اسی غصب شده چيز کی مثل ادا
کرے مثالً اگر بارش سے سينچی گئی گندم غصب کرے تو اس کے بدلے پانی کے ذريعے سينچی گئی گندم
نھيں دے سکتا۔ اسی طرح اگر بارش سے سينچی گئی اعلی گندم غصب کرے تو گھٹيا گندم نھيں دے سکتا۔
مسئلہ  ٢۶٢۴اگر بھےڑ جےسی کوئی چيز غصب کرے اور وه تلف ھوجائے تو اگر اس کی
بازاری قيمت تبديل نہ ھوئی ھو ليکن جتنا عرصہ اس کے پاس رھی ھو اس عرصہ ميں صحت مندھوگئی
ھو تو ضروری ھے کہ صحت مندبھےڑ کی قيمت دے۔
مسئلہ  ٢۶٢۵اگر غصب شده چيز کو کوئی دوسرا اس سے غصب کرلے اور وه چيز تلف ھوجائے
تو مالک کو حق ھے کہ ان دونوں ميں سے جس سے چاھے پورے مال کا عوض يا بعض کا عوض لے
سکتا ھے پس اگر پھلے غاصب سے عوض لے لے تو پھلے نے جو کچه ديا ھے اس کا مطالبہ دوسرے
سے بھی کرسکتا ھے ،البتہ اگر دوسرے سے عوض لے لے تو وه پھلے سے مطالبہ نھيں کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۶٢۶اگر خريدو فروخت ميں ايسا معاملہ واقع ھو جس ميں معاملہ کی شرائط ميں سے کوئی
ايک شرط موجود نہ ھو جےسے جس چيز کی مقدار معلوم ھونا ضروری تھا اسے مقدار جانے بغير
فروخت کرے تو معاملہ باطل ھے اور اگر بيچنے اور خريدنے واال معاملے سے قطع نظر کرتے ھوئے
اس بات پر راضی ھوجائيں کہ ان ميں سے ھر ايک دوسرے کے مال ميں تصرف کرے تو اس ميں کوئی
اشکال نھيں ھے ورنہ جو چيز انھوں نے ايک دوسرے سے لی ھے ضروری ھے کہ ايک دوسرے
کوواپس کرديں اور اگر ھر ايک کا مال دوسرے کے ھاته ميں تلف بھی ھو جائے تو ضروری ھے کہ اس
کا عوض دے چاھے انھيں معاملے کے باطل ھونے کا معلوم تھا يا نھيں ،ل ٰہذا اگرتلف شده مال مثلی ھو تو
اس کا مثل دے اور اگر قےمی ھو تو تلف ھوتے وقت کی قيمت دے اگرچہ احوط يہ ھے کہ مال ھاته ميں
لےنے سے لے کر تلف ھونے تک کی قيمتوں ميں سے سب سے زياده والی قيمت دے اور اس سے زياده
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احوط يہ ھے کہ مال ھاته ميں لےنے سے لے کر قيمت ادا کرنے تک کی قيمتوں ميں سے سب سے زياده
والی قيمت دے۔
مسئلہ  ٢۶٢٧جب بھی مال فروخت کرنے والے سے ديکھنے يا اپنے پاس رکھنے کے لئے مال لے
تاکہ پسند ٓانے کی صورت ميں اسے خريدسکے اور يہ مال تلف ھوجائے تو اس مال کے عوض کے ضامن
ھونے کا حکم لگانا محل اشکال ھے اور احوط يہ ھے کہ مصالحت کرے۔
گرا پﮍا مال پانے کے احکام
مسئلہ  ٢۶٢٨اگر انسان کو حيوان کے عالوه کوئی ايسا گراپﮍا مال ملے جس ميں اس کے مالک کی
شناخت کی کوئی عالمت ،چاھے اسی اعتبار سے کہ وه مال چند معين افراد ميں سے ايک کا ھے ،موجود
 ۶چنے کے برابر سکے دار چاندی سے کم ھو تو اس کے  /نہ ھو اور اس کی قيمت ايک درھم يعنی ١٢
لئے جائز ھے کہ اسے اٹھا کر اپنی ملکيت ميں لے لے اور اس کے مالک کے بارے ميں جستجو کرنا بھی
٢٧۵
ضروری نھيں ،البتہ احتياط مستحب يہ ھے کہ وه مال اس کے مالک کی جانب سے کسی فقير کو صدقہ دے
دے۔
مسئلہ  ٢۶٢٩اگر کوئی ايسا مال ملے جس ميں مالک کی کوئی نشانی ھو اور اس مال کی قيمت ايک
درھم سے کم ھو تو اگر اس کا مالک معلوم ھو ،چاھے اسی اعتبار سے کہ وه مالک چند معين افراد ميں
سے ايک ھے تو جب تک اس کی رضايت کا يقين نہ ھوجائے اس کی اجازت کے بغير نھيناٹھا سکتا ،جب
کہ اگر اس کا مالک کسی بھی اعتبار سے معلوم نہ ھو تو اسے اپنے لئے اٹھا سکتا ھے ،البتہ احتياط واجب
کی بنا پر ضروری ھے کہ اس کا مالک مل جانے کے بعد اگر وه چيز باقی ھے تو وھی چيز ورنہ اس کا
عوض مالک کو دے۔
مسئلہ  ٢۶٣٠اگر انسان کو مالک کی عالمت رکھنے والی کوئی چيز ملے ،چاھے اس کا مالک
مسلمان ھو يا ايسا کافر ھو کہ جس کا مال محترم ھوتا ھے اور اس چيز کی قيمت بھی ايک درھم تک پھنچ
جائے تو ضروری ھے کہ چيز ملنے والے دن سے لے کر ايک سال تک لوگوں کے اجتماع کے مقام پر
اس کے بارے ميں اعالن کرے۔
مسئلہ  ٢۶٣١انسان اگر خود اعالن نہ کرنا چاھے تو کسی قابل اطمينان فرد سے کہہ کر بھی اعالن
کروا سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢۶٣٢اگر ايک سال تک اعالن کے باوجود مالک نہ ملے اور وه مال بھی حرم مکہ کے
عالوه کسی اور مقام سے مال ھو تو چاھے تو وه اسے اپنے پاس سنبھال کر رکه سکتا ھے کہ جب بھی اس
کامالک ملے گا اسے دے دے گا اور چاھے تو اسے مالک کی طرف سے کسی فقير کو صدقہ دے دے يا
خود اسے لے لے ،ليکن جب بھی اس کا مالک ملے اس کا حق ھوگا کہ وه يہ مال مانگ لے۔ البتہ اگر وه
مال حرم ميں مال ھو تو ضروری ھے کہ اسے مالک کی طرف سے فقرا کو صدقہ دے دے۔
مسئلہ  ٢۶٣٣اگر انسان نے ايک سال تک اعالن کے بعد بھی اس چيز کا مالک نہ ملنے کی صورت
ميں اپنے پاس اصل مالک کے لئے سنبھال کر رکھا ھو اور وه چيز تلف ھوجائے تو اگر اس چيز کی
حفاظت ميں کوتاھی بھی نہ کی ھو اور زياده روی بھی نہ کی ھوتو ضامن نھيں ھے ،ليکن اگر اسے اپنے
لئے ليا ھو اور وه چيز تلف ھوجائے تو مالک کے ملنے اور مطالبہ کرنے کی صورت ميں ضامن ھے،
جبکہ اگر مالک کی طرف سے صدقہ کرچکا ھو تو مالک کی مرضی ھے کہ وه اس صدقہ پر راضی ھو
جائے يا اپنے مال کا عوض صدقہ دينے والے سے لے لے اور صدقے کا ثواب صدقہ دينے والے کو مل
جائے ۔
مسئلہ  ٢۶٣۴جس شخص کو مال مال ھو اور اس نے مذکوره طريقے کے مطابق اعالن نہ کروايا
ھو تو گنھگار ھونے کے باوجود اس کی ذمہ داری ختم نھينھوئی اور ضروری ھے کہ بتالئے گئے
طريقے پر عمل کرے۔
مسئلہ  ٢۶٣۵اگر کسی پاگل يا بچے کو کوئی ايسی چيز ملے جس کا اعالن کرنا ضروری ھے تو
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ولی اعالن کرنے کے مذکوره طريقے پر عمل کر سکتا ھے ،ليکن اگر ولی وه چيز اس پاگل يا بچے سے
لے لے تو پھر اس پر اعالن کرنا واجب ھو جائے گا اور ايک سال گزرنے پر بھی اگر مالک نہ ملے تو
ولی کو چاہئے کہ يا تو اس کو اصل مالک کے لئے سنبھال کر رکھے يا پاگل يا بچے کے لئے لے لے يا
اصل مالک کی طرف سے صدقہ دے دے اور اگر بعد ميں اس کا مالک ملے اور صدقے پر راضی نہ ھو
تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ ولی اپنے مال ميں سے اس کا عوض دے۔
مسئلہ  ٢۶٣۶اگر انسان اعالن کرنے کے سال کے دوران ھی مالک کے ملنے سے نا اميد ھوجائے
تو ملے ھوئے مال کو اپنی کی ملکيت ميں لينا تو اشکال رکھتا ھے ليکن اگرچاھے تو اصل مالک کی طرف
سے صدقہ دے سکتا ھے ،البتہ احتياط واجب يہ ھے کہ حاکم شرع سے اجازت لے۔
مسئلہ  ٢۶٣٧اگر اعالن کے سال کے دوران ھی مال تلف ھوجائے جب کہ مال کی حفاظت کرنے
ميں کوتاھی يا زياده روی کی ھو تو ضامن ھے ورنہ ضامن نھيں۔
مسئلہ  ٢۶٣٨اگر ايسا مال ملے جس کی قيمت تو ايک درھم تک پھنچ جاتی ھو ليکن اس کی پہچان
ممکن نہ ھو ،مثالً اس ميں عالمت تو ھو ليکن ايسی جگہ سے ملی ھو کہ يقين ھو کہ وھاں اعالن کرنے
سے اس کا مالک نھيں ملے گا ،يا سرے سے اس ميں کوئی عالمت ھی نہ ھو تو پھلے دن سے ھی اس کے
مالک کی طرف سے صدقہ دے سکتا ھے جو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ حاکم شرع کی
اجازت سے ھو۔
٢٧۶
مسئلہ  ٢۶٣٩اگر انسان کو کوئی چيز ملے جسے اپنی سمجه کر اٹھالے اور بعد ميں پتہ چلے کہ وه
اس کی نھيں تھی تو گذشتہ مسائل ميں گمشده چيزوں کے بارے ميں بتالئے گئے سارے احکام اس پر الگو
ھونگے۔
مسئلہ  ٢۶۴٠اعالن کرتے وقت ضروری نھينھے کہ ملنے والی چيز کی جنس کا بھی تذکره کرے
 ،بلکہ اگر اتنا بھی کہہ دے کہ مجھے ايک چيز ملی ھے تو کافی ھے مگر يہ کہ جس کی وه چيز ھے اس
پر تاثير کے اعتبار سے جنس کا اعالن کئے بغير کوئی فائده نہ ھو۔
مسئلہ  ٢۶۴١اگر کسی کو کوئی چيز ملے اور دوسرا کھے کہ يہ ميری ھے اوراس ميں موجود
نشانيوں کا تذکره بھی کردے تب بھی صرف اسی صورت ميں اسے وه چيز دے سکتا ھے جب اسے
اطمينان ھوجائے کہ يہ اس کی ھے۔ البتہ ان عالمتوں کا تذکره ضروری نھيں ھے جن کی طرف عام طور
پر مال کے مالک کی بھی توجہ نھيں ھوتی۔
مسئلہ  ٢۶۴٢اگر کسی کو ملی ھوئی چيز کی قيمت ايک درھم تک پھنچ رھی ھو ليکن وه شخص
اعالن نہ کرے بلکہ اسے مسجد وغيره ميں رکه دے اور وه چيز تلف ھوجائے يا کوئی اور شخص اسے اٹھا
لے تو ضامن وھی شخص ھوگا جسے وه چيز ملی تھی۔
مسئلہ  ٢۶۴٣اگر انسان کو پھل اور سبزيجات وغيره جيسی کوئی چيز ملے جو ايک سال تک باقی
رھنے کے قابل نہ ھو تو احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ جب تک انھيں کوئی نقصان نہ پھنچے،
سنبھال کر رکھے۔ اب اگر اس کا مالک نہ ملے تو حاکم شرع يا اس کے وکيل کی اجازت سے اور اگر ان
ميں سے کوئی نہ ھوتو ممکنہ صورت ميں دو عادل مومنين کی اجازت سے اس کی قيمت معلوم کرکے
اسے بيچ دے يا خود خريد لے اور اس کی قيمت سنبھال کر رکه دے اور احتياط واجب يہ ھے کہ چيز
ملنے سے ايک سال تک اعالن کرے اور اگر اس کا مالک نہ ملے تو مسئلہ نمبر  ٢۶٣٢ميں ذکر شده
طريقے پر عمل کرے۔
مسئلہ  ٢۶۴۴جو چيز انسان کو پﮍی ھوئی ملی ھو اور وه وضو و نماز کے وقت انسان کے پاس ھو
تو اگر انسان کا اراده يہ ھو کہ اس کے مالک کو ڈھونڈ کر اسے دے دے گا تو کوئی حرج نھيں ورنہ اس
چيز ميں تصرف کرنا چاھے اپنے پاس رکھنے کا تصرف ھی ھو ،حرام ھے  ،البتہ صرف اس لئے کہ وه
چيز اس کے پاس ھے اس کے وضو و نماز باطل نھيں ھو جائيں گے۔
مسئلہ  ٢۶۴۵اگر کسی شخص کا جوتا چوری ھو جائے اور اس کی جگہ اسے دوسرا جوتا پﮍا ھوا
ملے اور اسے يقين ھوجائے يا قرائن سے اطمينان آجائے کہ چھوڑا ھوا جوتا اسی جوتا اٹھانے والے
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شخص کا ھے اور وه اس بات پر بھی راضی ھے کہ يہ شخص اپنے جوتے کے عوض اس کا جوتا اٹھالے،
تو يہ شخص اپنے جوتے کے عوض ميں وه جوتا اٹھا سکتا ھے۔يھی حکم اس وقت بھی ھوگا جب اسے
معلوم ھو کہ اس کا جوتا ناحق اور ظلم کرتے ھوئے اٹھايا گيا ھے ،البتہ اس صورت ميں ضروری ھے کہ
چھوڑے ھوئے جوتے کی قيمت اس کے اپنے جوتے سے زياده نہ ھو ورنہ قيمت کی اضافی مقدار ميں
مجھول المالک کا حکم جاری ھوگا۔مذکوره دوصورتونکے عالوه چھوڑے ھوئے جوتے ميں مجھول
المالک کا حکم جاری ھوگا۔
مسئلہ  ٢۶۴۶اگر انسان کے پاس مجھول المالک کا مال ھويعنی معلوم نہ ھو کہ اس کا مالک ،چاھے
چند معين کے افراد کے درميان ھی سھی ،کون ھے اور اس مال کو گرا پﮍا مال نہ کھا جا سکے تو
ضروری ھے کہ اس کے مالک کے بارے ميں اس وقت تک جستجو کرے جب تک اس کے ملنے سے نا
اميد نہ ھو جائے اور مايوسی کے بعد ضروری ھے کہ اسے فقرا کو صدقے کے طور پر دے دے جو کہ
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ حاکم شرع کی اجازت سے ھواور اگر بعد ميں اس کا مالک مل
بھی جائے تو ضامن نھيں ھے۔
جانوروں کو ذبح اور شکار کرنے کے احکام
مسئلہ  ٢۶۴٧اگر حالل گوشت جانور کو  ،چاھے جنگلی ھو يا پالتو ،گردن سے يا کسی اور طريقہ
سے جس کی تفصيل بعد ميں ٓائے گی ،تذکيہ کيا جائے تو جان نکلنے کے بعد اس کا بدن پاک اور مندرجہ
ذيل موارد کے سوا گوشت حالل ھے :
 (١ايسا حالل گوشت چار پايہ اور اس کی نسل جس کے ساته کسی بالغ شخص نے بد فعلی کی
ھو۔ اگر بد فعلی کرنے واال نابالغ ھو تو بھی احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
٢٧٧
 (٢وه حےوان جو انسانی نجاست کھانے کا عادی ھو جب کہ شريعت ميں معين شده طريقے
کے مطابق اس کا استبرا نہ کيا گيا ھو۔
 (٣وه بکری کا بچہ جس کی ہڈياں سو ٔرنی کا دوده پی کر مضبوط ھوئی ھوں۔ اور اس کی نسل
احتياط واجب کی بنا پر بھےڑ کے بچے کا بھی يھی حکم ھے۔
 (۴وه بکری يا بھيﮍ کا بچہ جس نے سو ٔرنی کا دوده پيا ھو ليکن اس کی ہڈياں اس سے
مضبوط نہ ھوئی ھوں جبکہ شريعت ميں معين طريقے کے مطابق ان کا استبرا نہ کيا گيا ھو۔
مسئلہ  ٢۶۴٨حالل گوشت جنگلی جانور مثالً ھرن ،چکور اور پھاڑی بکری اور ايسے حالل گوشت
جانور جو پالتو ھوں ليکن کسی وجہ سے جنگلی بن گئے ھوں مثالً وه پالتو گائے اور اونٹ جو بھاگ جانے
کی وجہ سے جنگلی ھو گئے ھوں ،اگر ان کو ٓائنده ذکر ھونے والے طريقے کے مطابق شکار کيا جائے تو
وه پاک اور حالل ھيں البتہ حالل گوشت پالتو جانور مثالً پالتو بھےڑ،بکری  ،مرغی اور وه حالل گوشت
جنگلی جانور جو تربيت کرنے سے پالتو ھوگيا ھے،شکار کرنے کی وجہ سے پاک اور حالل نھيں ھوتے۔
مسئلہ  ٢۶۴٩حالل گوشت جنگلی جانور اسی صورت ميں شکار کرنے سے پاک اور حالل ھوتا
ھے جب وه بھاگ يا اڑ سکتا ھو ل ٰہذا ھرن کا بچہ جو بھاگ نھيں سکتا يا چکور کا بچہ جو اڑ نھيں سکتا،
شکار کرنے سے پاک اور حالل نھيں ھوگا اور اگرھرن اور اس کے نہ بھاگ سکنے والے بچے کو ايک
ھی تےر سے شکار کريں تو ھرن حالل اور بچہ حرام ھوگا۔
مسئلہ  ٢۶۵٠اگر مچھلی جےسا خون جھنده نہ رکھنے واال حالل گوشت جانور ،آئنده بيان کئے
جانے والے تذکيہ کے طريقے کے عالوه کسی اور وجہ سے مرجائے تو پاک ھے ليکن اس کا کھانا حرام
ھے۔
مسئلہ  ٢۶۵١اگر سانپ جےسے خون جھنده نہ رکھنے والے حرام گوشت جانور کو ذبح کيا جائے
تو حالل نھيں ھوگا ليکن اس کا مردار پاک ھے ۔
مسئلہ  ٢۶۵٢کتّا اور سورذبح يا شکار کرنے سے پاک نھيں ھوتے اور ان کا گوشت کھانا بھی حرام
ھے۔ اور وه حرام گوشت جانور جو بھےڑئے اور چيتے کی طرح درندے اور گوشت خور ھيں اگر انھيں
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آئنده بيان کئے جانے والے طريقے کے مطابق ذبح کيا جائے يا تےر وغيره سے ان کا شکار کيا جائے تو
وه پاک ھيں ليکن ان کا گوشت حالل نھيں ھوگا اور اگر شکاری کتے کے ذريعے ان کا شکار کيا جائے تو
ان کا پاک ھونا محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢۶۵٣ھاتھی،رےچه،اور بندر کو اگر آئنده بيان کئے جانے والے طريقے کے مطابق ذبح يا
تےر وغيره سے شکار کيا جائے تو پاک ھيں ليکن چوھے جےسے چھوٹے جانور جو زمين کے اندر
رہتے ھيں اگر وه خون جھنده رکھتے ھوں اور ان کی جلد قابل استفاده نہ ھو ،ذبح يا شکار کرنے سے پاک
نھيں ھوتے ھيں اور اگر ان کی کھال قابل استفاده ھو تو ان کا پاک ھونا محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢۶۵۴اگر زنده جانور کے شکم سے مرده بچہ باھر نکلے يا نکاال جائے تو اس کا گوشت
کھانا حرام ھے۔
جانوروں کے ذبح کرنے کا طريقہ
مسئلہ  ٢۶۵۵حےوان کو ذبح کرنے کا طريقہ يہ ھے کہ اس کی گردن ميں موجود مری يعنی
کھانے کی نالی ،حلقوم يعنی سانس کی نالی اور اس پر محيط دو بﮍی رگوں کو جنھيں چار رگ کھا جاتا
ھے ،گلے کے ابھار کی نچلی جانب سے مکمل طور پر کاٹ ديا جائے اور انھيں صرف کھول دينا کافی
نھيں ھوگا ۔
مسئلہ  ٢۶۵۶اگر چار رگوں ميں سے بعض کو کاٹ ديں اور حےوان کے مرنے تک صبر کريں
اور اس کے بعد باقی کو کاٹيں تو حالل اور پاک نھيں ھوگا اور يھی حکم احتياط واجب کی بنا پر اس وقت
بھی ھے جب چاروں رگوں کو جانور کے مرنے سے پھلے کاٹيں ليکن ان کو معمول کے مطابق ايک ساته
نہ کاٹيں۔
مسئلہ  ٢۶۵٧اگر بکری کی گردن کے کچه حصے کو بھيﮍيا اس طرح نوچ لے کہ چار رگيں باقی
ھوں يا بدن کے کسی حصے کو نوچ لے ليکن بکری زنده ھو تو بعد ميں آنے والی شرائط کے مطابق ذبح
کرنے کی صورت ميں حالل اور پاک ھوجائے گی اور اگر بکری کی گردن اس طرح نوچے کہ گردن کی
جن چار رگوں کو کاٹنا ضروری ھے وه باقی نہ بچيں تو يہ بکری حرام ھوجائے گی۔ ھاں ،اگر کچه رگوں
٢٧٨
کو اس طرح نوچے کہ اس سے اوپر يا نيچے سے اس رگ کو کاٹنا ممکن ھو تو اس حےوان کا حالل ھونا
محل اشکال ھے۔
جانور ذبح کرنے کی شرائط
مسئلہ  ٢۶۵٨جانور ذبح کرنے کی چندشرائط ھيں:
 (١جانور ذبح کرنے والے کے لئے ضروری ھے کہ وه مسلمان مرد،عورت يا مسلمان کا
ممےز بچہ ھو جو اچھائی اور برائی کو سمجھتا ھے اور اگر کفار،نواصب،خوارج اور وه غالت جو کافر
کے حکم ميں ھيں جيسے حضرت امےرالمومنےن عليہ السالم کو خدا ماننے والے افراد ،حےوان کو ذبح
کريں تو وه حےوان حالل نھيں ھوگا۔
 (٢حےوان کا گال کسی لوھے کی چيز سے ذبح کريں اور لوھا نہ ملنے کی صورت ميں
شےشے يا تيز پتھر جےسی تيز دھار والی چيز سے چار رگوں کو کاٹا جاسکتا ھے ليکن اس صورت ميں
احتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ جانور ايسی حالت ميں ھو کہ اگر اسے ذبح نہ کيا جائے تو
مرجائے يا کسی وجہ سے اس کو ذبح کرنا ضروری ھو۔
 (٣ذبح کرتے وقت جانور کے بدن کا اگال حصہ رو بہ قبلہ ھو اور جو شخص جانتا ھو کہ
جانور کو روبقبلہ ذبح کرنا ضروری ھے اگر عمداً جانور کو روبقبلہ نہ کرے تو جانور حرام ھوجائے گا۔
ھاں ،اگر بھول جائے يا مسئلہ نہ جانتا ھو يا قبلہ معين کرنے ميں غلطی کرے يا قبلہ کی سمت نہ جانتا ھو
يا جانور کو قبلہ رخ نہ کرسکتا ھو اور ذبح کرنا ضروری ھو تو کوئی اشکال نھيں ھے۔
 (۴جب جانور کو ذبح کرنے لگے يا چھری اس کی گردن پر رکھے تو ذبح کرنے کی نيت سے
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خدا کا نام لے اور بسم ﷲ يا ﷲ اکبر اور ان جےسے ذکر کافی ھيں بلکہ صرف ﷲ کھنا بھی کافی ھے اور
اگر ذبح کے قصدکے بغير خدا کا نام لے تو يہ حےوان پاک نھيں ھوگا اور اس کا گوشت حرام ھے ليکن
اگر بھول کر خدا کا نام نہ لے تو اشکال نھيں اور احتياط مستحب ھے کہ جب بھی ياد ٓائے خدا کا نام لے اور
ٰ
َلی( ٓا ِخ ِره“۔
َلی اَ ﱠو ِلہ َو )ع ٰ
ﷲع ٰ
کھےِ ” :بس ِْم ّ ِ
 (۵حےوان ذبح ھونے کے بعد حرکت کرے اگرچہ وه اپنی ٓانکه يا دم جےسی چيز کو حرکت
دے يا اپنے پاؤں زمين پر مارے اور يہ حکم اس وقت ھے جب ذبح کرتے وقت جانور کا زنده ھونا
مشکوک ھو ورنہ ضروری نھيں ھے۔ يہ بھی واجب ھے کہ اس حيوان کے بدن سے اس کے اعتبار سے
معمول اور متعارف مقدار مينخون نکلے۔
 (۶احتياط واجب کی بنا پر پرندوں کے عالوه باقی جانوروں ميں روح نکلنے سے پھلے جانور
کی گردن جدا نہ کرے بلکہ يہ کام پرندوں ميں بھی محل اشکال ھے۔ ليکن اگر غفلت يا چاقو کے تيز ھونے
کی وجہ سے سر جدا ھوجائے تو اشکال نھيں ھے۔
اسی طرح احتياط واجب کی بنا پر اس سفيد رگ کو بھی جو گردن کے مھروں سے دم تک جاتی
ھے اور جسے حرام مغز کہتے ھے ،عمداً جدا نہ کرے ۔
 (٧احتياط واجب کی بنا پر ذبح کرنے کی جگہ سے ذبح کرے اور گ ّدی سے ذبح نہ کرے۔ اسی
طرح احتياط واجب کی بنا پر جائز نھيں ھے کہ چاقو رگوں کے نيچے گھونپ کر باھر کی جانب رگوں کو
جدا کرے۔
اونٹ نحر کرنے کا طريقہ
مسئلہ  ٢۶۵٩اگر اونٹ کو نحر کرنا چاھيں تاکہ مرنے کے بعد پاک اور حالل ھو تو ضروری ھے
کہ حےوان ذبح کرنے کی شرائط کے ساته لوھے کی چھری يا لوھے کی کوئی اور چيز جو تيز ھو ،سےنہ
اور گردن کے درميانی حصے ميں گھونپ دے۔
مسئلہ  ٢۶۶٠جب چھری اونٹ کی گردن ميں گھونپناچاھيں تو بہتر ھے کہ اونٹ کھﮍا ھو ليکن اگر
اس نے اپنے زانو زمين پر رکھے ھوں يا پھلو کے بل اس طرح ليٹا ھوا ھو کہ اس کے بدن کا اگال حصہ
روبقبلہ ھو اور اس کی گردن کی نشيب والی جگہ ميں چھری گھونپ دی جائے تو کوئی اشکال نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۶۶١اگر اونٹ کی گردن کے نشيب ميں چھرا گھونپنے کے بجائے اسے ذبح کريں يا
بکری اور گائے جےسے جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے نحر کريں تو ان کا گوشت حرام اور بدن نجس
ھے ،ليکن اگر ذبح کرنے کے بعد اونٹ زنده ھو اور اس کی گردن کے نشيب والے حصے ميں چھرا
٢٧٩
گھونپ ديا جائے تو اس کا گوشت حالل اور بدن پاک ھے اور اگر بکری اور گائے جےسے جانور کو نحر
کرنے کے بعد مرنے سے پھلے ذبح کرديا جائے تو حالل اور پاک ھيں۔
مسئلہ  ٢۶۶٢اگر حےوان سرکش ھو جائے اور اس کو شريعت کے معين شده طريقہ سے ذبح کرنا
ممکن نہ ھو يا کنويں ميں گرنے کی وجہ سے احتمال ھو کہ وھيں مرجائے گا اور اس کو وھاں شرعی
طريقہ سے ذبح کرنا ممکن نہ ھو تو اس کے جس حصے کو بھی تلوار،نےزه يا خنجر جےسی چيز سے
زخم لگايا جائے اور اسی زخم کی وجہ سے مرجائے تو حالل ھوجائے گا اور اس کا روبقبلہ ھونا
ضرورری نھيں ھے ليکن ضروری ھے کہ حےوان ذبح کرنے کی دوسری شرائط موجود ھوں۔
وه چيزيں جو حےوان ذبح کرتے وقت مستحب ھيں
مسئلہ  ٢۶۶٣حےوان ذبح کرنے ميں چند چيزيں مستحب ھيں:
 (١بکرا ذبح کرتے وقت اس کے ٓاگے کی دو اور پےچھے کی ايک ٹانگ باندھی جائے اور
گائے ذبح کرتے وقت اس کی چاروں پےر بندھے ھوئے ھوں اور دم کھلی ھو اور بےٹھے ھوئے اونٹ کو
نحر کرتے وقت اس کے دونوں اگلے پےر نيچے سے زانو يا بغل کے نيچے تک ايک دوسرے سے بندھے
ھوئے ھوں اور پےچھے والے پےر کھلے رھيں اور مستحب ھے کہ پرندے کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ
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ديا جائے تاکہ وه پھﮍپھﮍا سکے۔
 (٢جانور کو ذبح کرنے واال شخص قبلہ رخ ھو۔
 (٣جانور کو ذبح کرنے سے پھلے اس کے سامنے پانی رکھا جائے۔
 (۴ايسا انتظام کريں کہ جانور کو تکلےف کم سے کم ھو ،مثالً چھری اچھی طرح تيز کريں اور
جانور کو جلدی جلدی ذبح کريں۔
وه چيزيں جو جانور کو ذبح کرنے ميں مکروه ھيں
مسئلہ  ٢۶۶۴چند چيزيں جانور ذبح کرنے ميں مکروه ھيں:
 (١بنا بر مشھور روح نکلنے سے پھلے حےوان کی کھال اُتارنا اور احتياط واجب يہ ھے کہ
اس کام کو ترک کرديا جائے۔
 (٢جانور کو ايسی جگہ ذبح کرنا جھاں اس جےسا کوئی دوسرا جانور اسے دےکه رھا ھو
جےسے بھےڑ،بکری اور اونٹ کو دوسرے بھےڑ،بکری اور اونٹ کے سامنے ذبح کرنا جبکہ وه اسے
دےکه رھے ھوں۔
 (٣حيوان کو رات کے وقت ذبح کرنا ،مگر يہ کہ اس کے مرجانے کا خوف ھو۔ يھی حکم
جمعہ کے دن زوال سے پھلے کا ھے ،البتہ اگر ضروری ھو تو کوئی حرج نھيں۔
 (۴انسان اپنے پالے ھوئے جانور کو خود ذبح کرے۔
اسلحہ سے شکار کرنے کے احکام
مسئلہ  ٢۶۶۵اگر حالل گوشت رکھنے والے جنگلی جانور کا اسلحے سے شکار کيا جائے اور وه
مرجائے تو پانچ شرائط کے ساته وه حالل ھوجاتا ھے اور اس کا بدن پاک ھوتا ھے:
 (١شکار ميں استعمال کيا جانے واال اسلحہ چھری اور تلوار کی طرح کاٹنے واال ھو يا نيزے
اور تير کی طرح تيز ھو۔ اگر جال لکﮍی يا پتھر وغيره سے جانور کا شکار کيا جائے تو جانور پاک نھيں
ھوتااور اس کا کھانا بھی حرام ھے۔اگر جانور کو گولی سے شکار کيا جائے اور گولی ايسی تيز ھو کہ
جانور کے بدن ميں گھس جائے اور اسے چير دے تو جانور پاک اور حالل ھے ليکن اگر گولی تيز نہ ھو
بلکہ پريشر کی وجہ سے جانور کے بدن ميں گھس کر اسے ماردے يا اپنی حرارت کی وجہ سے جانور
کے بدن کو جالدے اور جانور اس وجہ سے مر جائے تو جانور کا پاک اور حالل ھونا محل اشکال ھے۔
 (٢شکاری مسلمان ھو يا مسلمان کا ايسا بچہ ھو جو اچھے اور برے کی پہچان رکھتا ھو۔ ل ٰہذا
کفار يا وه افراد جو کافر کے حکم ميں ھيں جيسے نواصب ،خوارج يا غالت مثالً وه افراد جو امير المومنين
عليہ السالم کو خدا مانتے ھيں ،اگر کسی جانور کو شکار کريں تو وه جانور حالل نھيں ھوگا۔
 (٣اسلحہ حيوان کو شکار کرنے کے لئے ھی استعمال کيا گيا ھو۔ ل ٰہذا اگر کسی جگہ کا نشانہ
ليا ھو اور اتفاقا ً کسی جانور کو لگ جائے تو وه جانور پاک نھيں ھوگااور اس کا کھانا بھی حرام ھوگا۔
٢٨٠
 (۴اسلحہ استعمال کرتے وقت خدا کا نام لے۔ اگر جان بوجه کر خدا کا نام نہ لے تو شکار حالل
نھيں ھوگا۔ ھاں ،اگر بھول جائے تو کوئی حرج نھيں۔
 (۵جانور کے پاس اس وقت پھنچے جب يا جانور مر چکا ھو يا اس کو ذبح کرنے کا وقت نہ
بچا ھو۔ ھاں ،اگر اتنا وقت بچا ھو اور اسے ذبح نہ کرے يھاں تک کہ جانور مر جائے تو شکار حرام ھوگا۔
مسئلہ  ٢۶۶۶اگر دو آدمی شکار کريں جب کہ ان ميں سے ايک قصد کرے اور دوسرا نہ کرے يا
ايک مسلمان ھو اور دوسرا کافر يا ان ميں سے ايک خدا کا نام لے اور دوسرا عمداً خدا کا نام نہ لے تو
جانور حالل نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ٢۶۶٧اگر جانور گولی لگنے کے بعد پانی ميں گر جائے اور انسان جانتا ھو کہ جانور گولی
اور پانی دونوں کی وجہ سے مرا ھے تو جانور حالل نھيں ھوگابلکہ اگر يہ يقين نہ ھو کہ جانور صرف
گولی کی وجہ سے مرا ھے تو بھی حالل نھيں ھوگا۔
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مسئلہ  ٢۶۶٨اگر غصبی کتے يا اسلحے سے جانور کا شکار کرے تو شکار حالل بھی ھوگا اور
اس کی ملکيت ميں بھی آجائے گاليکن ايک تو وه گنھگار ھے اور يہ بھی ضروری ھے کہ اسلحہ يا کتے
کی اجرت اس کے مالک کو دے۔
مسئلہ  ٢۶۶٩اگر تلوار يا کسی بھی ايسی چيز سے جس سے شکار صحيح ھے ،مسئلہ نمبر ٢۶۶۵
ميں ذکر شده تمام شرائط کے ساته کسی جانور کا شکار کرے اور حيوان کے اس طرح دو ٹکﮍے کردے کہ
جانور کا سر اور گردن ايک حصے ميں آجائے اور وه جانور کے پاس اس وقت پھنچے جب جانور مر چکا
ھو تو دونوں حصے حالل ھوں گے۔ يھی حکم اس وقت بھی ھے جب جانور زنده ھو ليکن اس کوذبح کرنے
کا وقت نہ بچا ھو۔ ليکن اگر ذبح کرنے کا وقت بچا ھو اور يہ ممکن ھو کہ جانور ابھی کچه دير اور زنده
رھے گاتو جس حصے ميں سر اور گردن نھيں ھيں وه حصہ تو حرام ھے اور سرو گردن والے حصے کو
اگر شريعت ميں مقرره طريقے کے مطابق ذبح کر ديا جائے تو حالل ورنہ حرام ھے۔
مسئلہ  ٢۶٧٠اگر لکﮍی ،پتھر يا اور کسی ايسی چيز سے جس سے شکار صحيح نھيں ھے جانور
کے دو حصے کردے تو سروگردن کے بغير واال حصہ تو حرام ھے اور جس حصے ميں سر و گردن ھے
اگر وه حصہ زنده ھو اور اس بات کا امکان ھو کہ جانور ابھی کچه دير اور زنده رھے گا اور اس کو
شريعت کے مقرره طريقے کے مطابق ذبح کر ديا جائے تو وه حصہ حالل ھو گا ورنہ وه بھی حرام ھوگا۔
مسئلہ  ٢۶٧١اگر کسی جانور کے بدن سے شکار يا ذبح کرنے کے بعد زنده بچہ نکلے تو شريعت
کے مقرر کرده طريقے سے ذبح کردينے پر وه بچہ حالل ورنہ حرام ھوگا۔
مسئلہ  ٢۶٧٢اگر کسی جانور کا شکار کيا جائے يا اسے ذبح کيا جائے اور اس کے بدن سے مرده
بچہ نکلے تو اگر اس بچے کی خلقت مکمل ھو چکی ھو اور اس کے بدن پر بال يا اون آ چکے ھوں اور
اس کے مرنے کا سبب بھی اس کی ماں کا شکار ھوجانا يا ذبح ھوجانا ھو اور اس بچے کو ماں کے پيٹ
سے نکالنے ميں معمول سے زياده تاخير بھی نہ کی گئی ھو تو وه بچہ پاک اورحالل ھوگا۔
شکاری کتے کے ساته شکار کرنا
مسئلہ  ٢۶٧٣کتا اگر کسی حالل گوشت جنگلی جانور کا شکار کرے تو چه شرائط کے ساته وه
جانور پاک اور حالل ھوگا:
 (١کتے کی تربيت اس انداز سے کی گئی ھو کہ جب بھی اسے شکار کے لئے بھيجا جائے چال
جائے اور جب بھی اسے روک ليا جائے رک جائے۔ اور احتياط واجب کی بنا پر اس کی عادت يہ ھو کہ
مالک کے پھنچنے سے پھلے شکار کو نہ کھاتا ھو ليکن اگر وه خون پينے کا عادی ھو يا کبھی کبھی
گوشت کھاتا ھو تو کوئی حرج نھيں ھے۔
 (٢اسے شکار کے لئے بھيجا جائے ۔ ل ٰہذا اگر کتا خود سے شکار کے پيچھے جائے اور اس کا
شکار کرلے تو اس کا کھانا حرام ھے ،بلکہ اگر کتا خود سے شکار کے لئے جائے اور پيچھے سے مالک
آواز لگائے تاکہ کتا اور رفتار سے شکار تک پھنچے اور کتا بھی مالک کی آواز کی وجہ سے تيزی
دکھائے ،پھر بھی احتياط واجب يہ ھے کہ اس شکار کو نہ کھايا جائے۔
 (٣کتے کو شکار پر بھيجنے واال يا مسلمان ھو يا مسلمان کا ايسا بچہ ھو جو بھلے برے کی
تميز رکھتا ھو۔ل ٰہذا اگر کافر ،ناصبی ،خارجی يا ايسا غالی جو کافر کے حکم ميں ھو ،کتے کو شکار پر
بھيجے تو اس کتے کا کيا ھوا شکار حرام ھے۔
٢٨١
 (۴کتے کو بھيجتے وقت خدا کا نام لے ۔ ل ٰہذا اگر جان بوجه کر خدا کا نام نہ لے تو وه شکار
حرام ھے۔ ھاں ،اگر نام لينا بھول جائے تو کوئی حرج نھيں۔
 (۵شکار کيا ھوا جانور کتے کے دانتوں سے لگے ھوئے زخم کی وجہ سے مرے۔ ل ٰہذا اگر کتا
شکار کا گال گھونٹ دے يا شکار بھاگنے کی وجہ سے يا خوف کے مارے مر جائے تو حالل نہ ھوگا۔
 (۶کتے کو شکار پر بھيجنے واال خود شکار کے پاس اس وقت پھنچے جب شکار مر چکا ھو
يا زنده تو ھو ليکن اتنا وقت نہ ھو کہ اسے ذبح کيا جا سکے ،البتہ اس کی شرط يہ ھے کہ اس نے شکار
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کے پاس جانے ميں سستی نہ کی ھو۔ ل ٰہذا گر شکار کے پاس اس وقت پھنچے جب اسے ذبح کرنے جتنا
وقت باقی ھو اور وه اس کوذبح نہ کرے يھاں تک کہ وه جانور مر جائے تو وه شکار حالل نہ ھوگا۔
مسئلہ  ٢۶٧۴کتے کو شکار پر بھيجنے واالاگر اس وقت پھنچے جب اسے ذبح کرنا ممکن تو ھو
ليکن مثالً چاقو نکالنے يا ايسے ھی کسی کام ميں سستی برتے بغير ھی وقت گزر جائے اور جانور مر
جائے تو وه حالل ھے۔ ھاں ،اگر اس کے پاس کوئی ايسی چيز ھی نہ ھو جس سے حيوان کو ذبح کيا
جاسکے اور حيوان مر جائے تو وه حالل نہ ھوگا۔ البتہ اگر ايسی صورتحال ميں کتے کو اس پر چھوڑ دے
کہ وه اسے مار دے تو حالل ھوگا۔
مسئلہ  ٢۶٧۵اگر کچه کتوں کو بھيجے جو مل کر جانور کا شکار کريں ،جب کہ ان سب ميں مسئلہ
نمبر  ٢۶٧٣ميں بيان شده شرائط موجود ھوں تو شکار حالل ھوگا اور اگر ان ميں سے ايک ميں بھی وه
ساری شرائط نہ ھوں تو شکار حرام ھوگا۔
مسئلہ  ٢۶٧۶اگر کتے کو کسی جانور کے شکار کے لئے بھيجے اور کتا کسی اور جانور کا شکار
کر لے تو وه جانور حالل اور پاک ھوگا۔نيز اگر اس جانور کے ساته کسی اور جانور کا شکار کر لے تو
دونوں حالل اور پاک ھوں گے۔
مسئلہ  ٢۶٧٧اگر چند افراد مل کر کتے کو شکار کے لئے بھيجيں اور ان ميں سے ايک بھی کافر
ھو يا اس پر کافر کے احکام جاری ھوتے ھوں تو وه شکار حرام ھے۔ يھی حکم اس وقت ھے جب ان ميں
سے کوئی جان بوجه کر خدا کا نام نہ لے اور اگر بھيجے جانے والے کتوں ميں سے ايک بھی تربيت شده
نہ ھو جيسا کہ مسئلہ نمبر  ٢۶٧٣ميں بتايا گيا ھے ،تو وه شکار حرام ھوگا۔
مسئلہ  ٢۶٧٨اگر شکاری کتے کے عالوه کوئی جانور جيسے باز يا کوئی اور جانور کسی جانور کا
شکار کرے تو وه شکار حالل نھيں ھے۔ ھاں ،اگر اس جانورکے پاس ايسے وقت ميں پھنچ جائے کہ ابھی
حيوان زنده ھو اور شريعت کی معين کرده طريقے کے مطابق اسے ذبح کر ديا جائے تو وه جانور حالل
ھوگا۔
مچھلی کا شکار
مسئلہ  ٢۶٧٩اگر چھلکوں والی مچھلی کو پانی سے اس وقت نکال ليا جائے جب وه ابھی زنده
ھواور پانی سے باھر آکر مرے تو وه پاک ھے اور اس کا کھانا حالل ھے۔جبکہ اگر پانی ميں مر جائے تو
پاک ھے ليکن اس کا کھانا حرام ھے۔ھاں ،اگر مچھيرے کے جال ميں مر جائے تو اس کا کھانا حالل ھے۔
البتہ بغير چھلکوں کی مچھلی حرام ھے ،چاھے اسے پانی سے زنده ھی نکاال جائے اور پانی سے باھر
جان دے ۔
مسئلہ  ٢۶٨٠اگر مچھلی پانی سے باھر آگرے يا موج اسے پانی سے باھر اچھال دے يا پانی زمين
ميں چال جائے اور مچھلی ره جائے اور کوئی شخص اس کے مرنے سے پھلے اسے ھاته يا کسی اور
وسيلے سے پکﮍ لے تو مرنے کے بعد وه مچھلی حالل ھوگی۔
مسئلہ  ٢۶٨١مچھيرے کا مسلمان ھونا يا مچھلی پکﮍتے وقت اس پر خدا کا نام لينا ضروری نھيں۔
ھاں ،يہ ضروری ھے کہ مسلمان نے اسے مچھلی پکﮍتے ھوئے ديکھا ھو يا کسی اور طريقے سے اسے
يقين ھو يا اس کے پاس شرعی دليل ھو کہ مچھلی کو پانی سے زنده حالت ميں پکﮍا گيا ھے يا پانی کے
اندر ھی مچھيرے کے جال ميں مری ھے۔
مسئلہ  ٢۶٨٢ايسی مرده مچھلی جس کے بارے ميں معلوم نہ ھو کہ اسے پانی سے زنده پکﮍا گيا
ھے يا مرده ،اگر کسی مسلمان کے ھاته ميں ھو تو حالل ھے اور اگر کسی کافر کے ھاته ميں ھو جب کہ
اس نے اسے کسی مسلمان سے نہ ليا ھو توچاھے وه يہ کھے کہ ميں نے اسے زنده پکﮍا ھے ،حرام ھے،
مگر يہ کہ شرعی گواھی آجائے يا کوئی قابل اعتماد شخص جس کی بات کے برخالف بات کا گمان نہ ھو،
اس بات کی گواھی دے کہ اسے اس نے پانی سے زنده پکﮍا ھے۔
٢٨٢
مسئلہ  ٢۶٨٣زنده مچھلی کھانا جائز ھے اگرچہ احوط يہ ھے کہ اس سے پرھيز کيا جائے۔
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مسئلہ  ٢۶٨۴اگر زنده مچھلی کو بھونا جائے يا پانی سے باھر ،جان دينے سے پھلے ھی اسے مار
ديا جائے تو اسے کھانا جائز ھے ليکن احتياط مستحب يہ ھے کہ اسے کھانے سے پرھيز کيا جائے۔
مسئلہ  ٢۶٨۵اگر مچھلی کو پانی کے باھر دو حصوں ميں کاٹ ديا جائے اور اس کا ايک حصہ اسی
کيفيت ميں جب ابھی زنده ھو پانی ميں گر جائے تو احتياط کی بنا پر پانی سے باھر ره جانے والے حصے
کو کھانا جائز نھيں۔
ٹڈی کا شکار
مسئلہ  ٢۶٨۶اگر ٹڈی کو ھاته سے يا کسی اور طريقے سے زنده پکﮍ ليا جائے تو وه مرجانے کے
بعد حالل ھوجاتی ھے۔يہ ضروری نھيں ھے کہ اسے پکﮍنے واال مسلمان ھو يا اسے پکﮍتے وقت خدا کانام
لے۔ البتہ اگر کسی کافر کے ھاته ميں مرده ٹڈی ھو جسے اس نے کسی مسلمان سے نہ ليا ھو اور يہ بھی
معلوم نہ ھو کہ اس نے اسے زنده پکﮍا ھے يا نھينتو وه حرام ھے چاھے کافر کا کھنا ھو کہ اس نے اسے
زنده پکﮍا ھے ،مگر يہ کہ اس مسلمان کے پاس شرعی گواھی آجائے يا ايک قابل اعتماد شخص جس کی
بات کے برخالف بات کا گمان نہ ھو ،گواھی دے دے کہ کافر نے اسے زنده پکﮍا ھے۔
مسئلہ  ٢۶٨٧ايسی ٹڈی کھانا حرام ھے جس کے پر نہ نکلے ھوں اور ابھی پرواز کے قابل نہ ھوئی
ھو۔

توضيح المسائل

کھانے پےنے کی چيزونکے احکام
مسئلہ  ٢۶٨٨گھريلو مرغی،کبوتر اور مختلف قسم کی چﮍےوں کا گوشت حالل ھے۔ اور بلبل،
مےنا اور چنڈول چﮍےوں ھی کی اقسام ھيں۔
چمگادڑ ،مور ،کوّے کی تمام اقسام اور ھر وه پرنده جو شاھےن ،عقاب اور باز کی مانند پنجے
رکھتا ھو يا اڑتے وقت پروں کو حرکت کم ديتا ھو اور سےدھا زياده رکھتا ھو ان کا گوشت حرام ھے۔ اسی
طرح ھر اس پرندے کا گوشت بھی حرام ھے جس کا پوٹا ،سنگدانہ اور پاؤں کی پشت کا کانٹا نہ ھو ليکن
اگر يہ معلوم ھو کہ اڑتے وقت اس کا پروں کو حرکت دينا سےدھا رکھنے کے مقابلے ميں زياده ھے تو
اس صورت ميں اس کا گوشت حالل ھے۔
اور ابابيل اور ھد ھد کو مارنا اور ان کا گوشت کھانا مکروه ھے۔
مسئلہ  ٢۶٨٩اگر زنده جانور کے جسم سے ايک ايسے حصّے کو جدا کيا جائے جو روح رکھتا ھو
جےسے چربی يا گوشت تو وه حصّہ نجس اور حرام ھے۔
مسئلہ  ٢۶٩٠حالل گوشت حےوانات کے کچه اجزا حرام ھيں اور ان کی تفصيل کچه اس طرح
ھے:
 (١خون  (٢فضلہ)پاخانہ(  (٣عضو تناسل  (۴شرمگاه  (۵بچہ دانی
 (۶غدود  (٧بيضے  (٨وه چيزجو بھےجے ميں ھوتی ھے اور چنے کے دانے کی شکل کی
ھوتی ھے۔
ّ
 (٩حرام مغز جو رےڑه کی ہڈی ميں ھوتا ھے  ( ١٠پِتہ  ( ١١تلی
 ( ١٢مثانہ)پيشاب کی تھيلی( ٓ ( ١٣انکه کا ڈھيال
احتياط واجب کی بنا پر اس چربی سے جو رےڑه کی ہڈی کے دونوں طرف ھوتی ھے اور اس
چيز سے جو سُم کے درميان ميں ھوتی ھے ،جسے ذات االشاجع کہتے ھيں ،اجتناب کرے۔ يہ احتياط چربی
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ميں زياده تاکےد کے ساته ھے۔ اور پرندوں ميں خون و فضلہ جو کہ ےقےنا ً حرام ھيں ،کے عالوه مذکوره
باال اشياء ميں سے جو بھی چيز موجود ھو ،احتياط واجب يہ ھے کہ ا س کے کھانے سے پرھےز کيا
جائے۔
مسئلہ  ٢۶٩١حرام گوشت جانور کا پيشاب پےنا حرام ھے۔ يھی حکم حالل گوشت جانور کے
پيشاب کا ھے اور ھر اس چيز کا کھانا و پےنا جائز نھيں ھے جس سے انسان کی طبےعت نفرت کرے،
ليکن ضرورت پﮍنے پر اونٹ،گائے اور بھےڑ کے پيشاب کو بےماری سے شفا کی خاطر پےنے ميں
کوئی حرج نھيں ھے۔
٢٨٣
مسئلہ  ٢۶٩٢مٹی کھانا حرام ھے اور اسی طرح سے احتياط واجب کی بنا پر زمين کے ديگر اجزاء
مثالً خاک،ريت اور پتھر کا کھانا بھی حرام ھے ،البتہ داغستان کی مٹی اور ارمنی مٹی کو عالج کی غرض
سے کھانے ميں اس صورت ميں کوئی حرج نھيں جب عالج اسے کھانے ميں ھی منحصر ھو۔ عالج کی
غرض سے تربت حضرت سےد الشھداء عليہ السالم کی اتنی تھوڑی مقدار کھانے ميں کوئی حرج نھيں
ھے جو ايک معمولی چنے کی مقدار سے زياده نہ ھو اور بہتر يہ ھے کہ تربت کو مثالً پانی ميں حل کرليا
جائے تاکہ مٹی ختم ھوجائے اور پھر بعد ميں اس پانی کو پی ليا جائے۔
مسئلہ  ٢۶٩٣ناک کا پانی اور سےنہ کے بلغم وغيره جو منہ ميں ٓاجائيں اس کا نگلنا حرام نھيں ھے۔
اسی طرح جو غذا خالل کرتے وقت دانتوں کے درميان سے نکلے اگر طبےعت انسان اس سے نفرت نہ
کرے تو اس کے نگلنے ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢۶٩۴ايسی چيز کا کھانا جو انسان کی موت کا سبب بنے يا انسان کے لئے سخت نقصان کا
باعث ھو حرام ھے۔
مسئلہ  ٢۶٩۵گھوڑے ،خچر اور گدھے کے گوشت کا کھانا مکروه ھے اور اگر کوئی ان سے وطی
کرلے تو خود وه حےوان ،اس کی نسل اور اس کے دوده کا پےنا حرام ھوجاتا ھے اور پيشاب اور ليد نجس
ھوجاتی ھے اور ضروری ھے کہ ايسے جانوروں کو دوسرے شھر ميں لے جاکر بيچ ڈاال جائے اور وطی
کرنے والے کے لئے الزم ھے کہ اس جانور کی قيمت اس کے مالک کو دے
اور اگر حالل گوشت جانور مثالً گائے يا بھےڑ سے وطی کی جائے تو ان کا پيشاب اور گوبر
نجس ھوجاتا ھے اور اس کے گوشت کا کھانا اور دوده کا پےنا بھی حرام ھے اور اسی طرح اس کی نسل
کا حکم ھے اور ضروری ھے کہ فوراً اس حےوان کو قتل کرکے جالديا جائے اور وطی کرنے والے کے
لئے الزم ھے کہ اس جانور کی قيمت اس کے مالک کو دے۔
مسئلہ  ٢۶٩۶اگر بکری کا دوده پيتا بچہ سو ٔرنی کا دوده اتنی مقدار ميں پی لے کہ اس کی ہڈياں
اس کے دوده سے مضبوط ھوجائيں تو وه خود اور اس کی نسل حرام ھوجاتی ھے اور احتياط واجب کی بنا
پر شےرخوار بھيﮍکے بچے کابھی يھی حکم ھے۔ ھاں ،اس مقدار سے کم پےنے کی صورت ميں احتياط
واجب کی بنا پر اس وقت حالل ھوگا جب اس کا استبرا کيا جائے۔ ان جانوروں کا استبرا يہ ھے کہ سات دن
تک بکری يا بھےڑ کے تھنوں سے دوده پيئيں اور اگر انھيں دوده کی احتياج نہ ھو تو سات دن تک گھاس
کھائيں۔
اس حےوان کا بھی گوشت حرام ھے جس نے انسانی نجاست کھانے کی عادت کرلی ھو اور اگر
اس کا استبرا کيا جائے تو حالل ھوجاتا ھے اور اس کے استبرا کی کےفيت مسئلہ نمبر  ٢٢۶ميں بيان کی
جاچکی ھے۔
مسئلہ  ٢۶٩٧شراب او ديگر منشيات کا پےناحرام ھے۔ اس کی مذمت ميں بہت سی روايات ٓائی ھيں
اور ان ميں سے بعض کا مضمون تقرےبا ً يہ ھے کہ :پروردگار کی نافرمانی نشہ ٓاور چيز پےنے سے
زياده کسی دوسری چيز سے نھيں ھوئی ھے۔ امام جعفرصادق عليہ السالم سے پوچھا گيا کہ شراب کا
پےنا زياده گناه کا سبب بنتا ھے يا نماز کا ترک کرنا؟ ٓاپ عليہ السالم نے فرمايا شراب کا پےنا اس لئے کہ
شراب پےنے والے کی ايسی حالت ھوجاتی ھے کہ اپنے پروردگار کو نھيں پہچانتا۔
حضرت رسول اکرم)ص( سے مروی ھے کہ شراب ھر گناه کی ابتدا ھے۔
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بعض روايتوں ميں شراب پےنے کو زنا اور چوری سے زياده بدتر شمار کيا گيا ھے اور خدا نے
شراب کو اس لئے حرام کيا ھے کہ يہ ام الخبائث اور ھر برائی کی ابتدا ھے۔
شراب پےنے واال اپنی عقل کھو بےٹھتا ھے ،اس لئے اسے اپنے پروردگار کی پہچان نھيں رہتی
اور وه ھر طرح کے گناه کا ارتکاب ،کسی بھی عزت کی پامالی ،کسی بھی قرےبی رشتہ دار سے قطع رحم
اور کسی بھی برائی کو انجام دے ديتا ھے۔
مسئلہ  ٢۶٩٨ايسے دستر خوان پر بےٹھنا جھاں شراب پی جارھی ھو اس وقت حرام ھے جب انسان
کو انھيں کا ايک فرد سمجھا جائے اور ايسے دستر خوان سے کوئی چيز کھانا بھی حرام ھے۔
مسئلہ  ٢۶٩٩ھر مسلمان پر واجب ھے کہ وه دوسرے مسلمان کو جو بھوک يا پياس کے سبب
قرےب المرگ ھو روٹی اور پانی دے اور اس کو مرنے سے بچائے۔

٢٨۴
کھانے اور پےنے کے مستحبات اور مکروھات
وه روايات جن پر فتوی دينے کے سلسلے ميں اعتماد کيا گيا ھے گرچہ وه مستحب اور مکروه
شرعی کو بيان نھيں کررھی ھيں بلکہ اس فائده اور نقصان کو بيان کررھی ھيں جو ان امور)يعنی مستحب
کے بجاالنے اور مکروه سے بچنے( پر مترتب ھوتے ھيں۔
مسئلہ  ٢٧٠٠کھانا کھانے کے سلسلے ميں چند چيزيں مستحب ھيں
(١کھانا کھانے سے پھلے دونوں ھاته دھوئے۔
(٢کھانا کھالےنے کے بعد اپنے دونوں ھاته دھوئے اور رومال سے خشک کرے۔
(٣ميزبان سب سے پھلے کھانا کھانا شروع کرے اور سب کے بعد کھانے سے ھاته کھےنچے اور
کھانا کھانے سے قبل سب سے پھلے ميزبان اپنے ھاته دھوئے اور اس کے بعد جو شخص اس کے دائيں
طرف بےٹھا ھو وه دھوئے اور اسی طرح سلسلہ وار دھوئيں يھانتک کہ نوبت اس شخص تک ٓاجائے جو
اس کے بائيں طرف بےٹھا ھو اور کھانا کھانے کے بعد جو شخص ميزبان کے دائيں طرف بےٹھا ھو سب
سے پھلے وه ھاته دھوئے اور اسی طرح دھوتے چلے جائيں يھاں تک کہ نوبت ميزبان تک پھنچ جائے۔
(۴کھانا کھانے کی ابتدا ميں بسم ﷲ الرحمن الرحےم پﮍھے ليکن اگر دسترخوان پر کئی قسم کے
کھانے ھوں تو ان ميں سے ھر غذا کی ابتدا ميں بسم ﷲ پﮍھنا مستحب ھے۔
(۵کھانا سےدھے ھاته سے کھائے۔
(۶تےن انگلےوں يا اس سے زياده سے کھائے اور دو انگلےوں سے نہ کھائے۔
(٧اگر چند لوگ ايک دسترخوان پر بےٹھے ھوں تو ھر ايک اپنے سامنے سے کھائے۔
(٨چھوٹے چھوٹے لقمہ بنائے۔
(٩دستر خوان پر زياده دير بےٹھے اور کھانا کھانے کو طول دے۔
( ١٠کھانے کو اچھی طرح چبائے۔
( ١١کھانا کھالےنے کے بعد پروردگار کی حمد کرے۔
( ١٢انگلےوں کو چاٹے۔
( ١٣کھانا کھالےنے کے بعد مسواک کرے ،البتہ انار،رےحان اور سرکنڈه کی لکﮍی سے اور
کھجور کے درخت کے پتے سے خالل نہ کرے۔
( ١۴جو غذا دسترخوان سے باھر گرجائے اسے جمع کرے اور کھالے اگر جنگل ميں کھانا کھائے
تو مستحب ھے کہ جو کچه گرے اسے پرندوں اور جانوروں کے لئے چھوڑ دے۔
( ١۵دن اور رات کی ابتدا ميں کھانا کھائے اور دن کے درميان اور رات کے درميان ميں کھانا نہ
کھائے۔
 ( ١۶کھانا کھانے کے بعد پيٹه کے بل لےٹے اور داياں پاؤں بائيں پاؤں پر رکھے۔
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( ١٧کھانا شروع کرتے وقت اور کھالےنے کے بعد نمک چکھے۔
( ١٨پھل کھانے سے پھلے انھيں پانی سے دھولے۔
مسئلہ  ٢٧٠١کھانا کھاتے وقت چند چيزيں مکروه ھيں:
 (١بھرے پيٹ پر کھاناکھانا۔
(٢بہت زياده کھانا۔
(٣کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف دےکھنا۔
(۴گرم کھانا کھانا۔
(۵جو چيز کھايا پی رھا ھو اسے پھونک مارنا۔
(۶دسترخوان پر روٹی رکه دينے کے بعد کسی اور چيز کا انتظار کرنا۔
(٧روٹی کو چھری سے کاٹنا۔
(٨روٹی کو کھانے کے برتن کے نيچے رکھنا۔
(٩ہڈی سے چپکے ھوئے گوشت کو ےوں کھانا کہ ہڈی پر بالکل گوشت باقی نہ رھے۔
( ١٠پھل کا چھلکا اتارنا۔
( ١١پھل پورا کھانے سے پھلے پھےنک دينا۔
٢٨۵
مسئلہ  ٢٧٠٢پانی پےنے ميں چند چيزيں مستحب ھيں:
(١پانی چوسنے کے طرز پر پئے۔
(٢دن ميں کھﮍے ھوکر پئے۔
(٣پانی پےنے سے پھلے بسم ٰ ّ
ﷲ الرحمن الرحيم اور پےنے کے بعد الحم ُد ِ ٰ ّ کھے۔
(۴پانی تےن سانسوں ميں پئے۔
(۵پانی خواھش کے ساته پئے۔
(۶پانی پےنے کے بعد حضرت امام حسےن عليہ السالم اور ان کے اھل بيت عليھم السالم کو ياد
کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھےجے۔
مسئلہ  ٢٧٠٣زياده پانی پےنا ،مرغن کھانے کے بعد پانی پےنا،اور رات کو کھﮍے ھو کر پانی
پےنا مذموم شمار کيا گيا ھے۔ نےز بائيں ھاته سے پانی پےنا اور اسی طرح کوزے کی ٹوٹی ھوئی جگہ
سے اور اس جگہ سے پےنا جھاں کوزے کا دستہ ھو مذموم شمار کيا گيا ھے۔
نذر و عھد کے احکام
مسئلہ  ٢٧٠۴نذر يہ ھے کہ انسان خدا )کی رضا( کے لئے اپنے آپ پر واجب کرلے کہ وه کسی
اچھے کام کو بجاالئے گا اور کوئی ايسا کام جس کا نہ کرنابہتر ھو ترک کردے گا۔
مسئلہ  ٢٧٠۵نذر ميں ضروری ھے کہ صيغہ پﮍھا جائے اور عربی ميں پﮍھنا ضروری نھيں ھے
تعالی کے لئے مجه پر ضروری
پس اگر انسان ےوں کھے ”اگر مےرا مرےض صحت ياب ھوگيا تو ﷲ
ٰ
ھے کہ ميں دس روپے فقير کودوں“ تو اس کی نذر صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٧٠۶نذر کرنے والے کے لئے ضروری ھے کہ بالغ و عاقل ھو اور اپنے اراداه و اختيار
سے نذر کرے۔ لہذا ،اگر کوئی غصے ميں ٓانے کے سبب بے اختيار نذر کرے يا اسے نذر کرنے پر مجبور
کيا جائے تو اس کی نذر صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ ُ ٢٧٠٧مفَلﱠس يعنی جس شخص کوحاکم شرع نے اپنے اموال ميں تصرف سے روک ديا ھو يا
سفيہ يعنی وه شخص جو اپنے مال کو فضول کاموں ميں خرچ کرتا ھے ،اگرنذر کرے کہ کسی فقير کو
مال ديں گے تو نذر صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٧٠٨اگر شوھر اپنی بيوی کو نذر کرنے سے روکے تو وه ايسے کسی کام کی نذر نھيں
کرسکتی ھے جس کا پورا کرنا شوھر کے حقوق کے منافی ھو بلکہ اس صورت ميں شوھر کی اجازت کے
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بغير نذر باطل ھے اور ايسی نذر کے صحيح ھونے ميں اشکال ھے جو عورت اپنے مال ميں شوھر کی
اجازت کے بغير کرے جب کہ نذر حج،زکات ،ماں باپ سے حسن سلوک اور رشتہ داروں سے صلہ رحم
کے عالوه ھو۔
مسئلہ  ٢٧٠٩اگر عورت شوھر کی اجازت سے نذر کرے تو شوھر نہ ھی اس کی نذر کو ختم
کرسکتا ھے اور نہ ھی اسے نذر پر عمل کرنے سے روک سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٧١٠اگر بےٹا باپ کی اجازت کے بغير يا باپ کی اجازت سے نذر کرے تو ضروری
ھے کہ اسے پورا کرے ليکن اگر ماں باپ اس عمل کو بجاالنے سے روک ديں جس کی اس نے نذر کی ھو
تو اس کی نذر صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٧١١انسان اس کام کے لئے نذر کرسکتا ھے جس کا انجام دينا اس کے لئے ممکن ھو
ل ٰہذا اگر کوئی شخص مثالً پےدل کربال نہ جاسکتا ھو اور پےدل کربال جانے کی نذر کرے تو اس کی نذر
صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٧١٢اگر کوئی شخص کسی حرام يا مکروه کام کو بجاالنے يا کسی واجب يا مستحب کام
کو ترک کرنے کی نذر کرے تو اس کی نذر صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٧١٣اگر کوئی شخص کسی مباح کام کو بجاالنے يا ترک کرنے کی نذر کرے جبکہ اس کام
کا بجاالنا يا ترک کرنا ھر اعتبار سے مساوی ھو تو اس کی نذر صحيح نھيں ھے  ،اور اگر اس کام کا
بجاالنا ايک لحاظ سے بہتر ھو اورانسان اسی لحاظ کا قصد کرتے ھوئے نذر کرے مثالً يہ نذر کرے کہ غذا
تناول کروں گا تاکہ عبادت ميں توانائی مل سکے تو اس کی نذر صحيح ھے اور اسی طرح اگر اس کام کو
ترک کرنا ايک لحاظ سے بہتر ھو اور انسان اسی کو مدنظر رکھتے ھوئے نذر کرے کہ اس کام کو ترک
٢٨۶
کردوں گا مثالً چونکہ تمباکو صحت کے لئے نقصان ده ھے اس لئے نذرکرے کہ اسے استعمال نھيں کرے
گا تو اس کی نذر صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٧١۴اگر انسان نذر کرے کہ اپنی واجب نمازوں کو ايسی جگہ پﮍھے گا جھاں بغير کسی
وجہ کے نماز پﮍھنے سے ثواب ميں اضافہ نھيں ھوتا ھے مثالً يہ کہ نذر کرے کہ نماز کمرے ميں پﮍھے
گا تو اگر وھاں نماز پﮍھنا کسی لحاظ سے بہتر ھو مثالً يہ کہ کمرے ميں تنھائی ھے جس کی وجہ سے
حضور قلب پيدا ھوگا تو اس کی نذر اس لحاظ کو مدنظر رکھنے کی وجہ سے صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٧١۵اگر انسان کسی عمل کو بجاالنے کی نذر کرے تو جس طرح نذر کی ھو اسی طريقے
سے بجاالنا ضروری ھے۔ ل ٰہذا اگر نذر کرے کہ مھينے کی پھلی تارےخ کو صدقہ دے گايا روزه رکھے گا
تو اگر اس دن سے پھلے يا بعد ميں اس عمل کو بجاالئے تو يہ کافی نھيں ھے اور اسی طرح اگر نذر کرے
کہ جب اس کا مرےض صحت ياب ھوجائے گا تو وه صدقہ دے گاتو اگر مرےض کی صحت يابی سے
پھلے صدقہ دے دے تو يہ کافی نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٧١۶اگر روزه رکھنے کی نذر کرے ليکن اس کا وقت معين نہ کرے پس اگر ايک دن
روزه رکه لے تو يہ کافی ھے اور اگر نماز پﮍھنے کی نذر کرے اور اس کی تعداد اور خصوصيات معين
نہ کرے تو ايک دو رکعتی نماز پﮍه لينا کافی ھے اور اگر صدقہ دينے کی نذر کرے اور صدقہ کی جنس
اور مقدار معين نہ کرے تو اگر ايک ايسی چيز دے دے کہ کھا جائے کہ صدقہ دے ديا ھے تو پھر ا س نے
اپنی نذر کو پورا کرليا ھے اور اگر نذر کرے کہ قربةً الی ﷲ کوئی کام بجاالئے گا تو ايک نماز بجاالنے
سے يا ايک روزه رکھنے سے يا کوئی چيز صدقہ دينے سے نذر پوری ھو جائے گی۔
مسئلہ  ٢٧١٧اگر کوئی شخص کسی مخصوص دن ميں روزه رکھنے کی نذر کرے تو اسی دن
روزه رکھنا ضروری ھے اور جان بوجه کر اس دن روزه نہ رکھنے کی صورت ميں قضا کے عالوه کفاره
بھی دينا ضرروی ھے اور يہ کفاره قسم توڑنے کا کفّاره ھے جسے مسئلہ نمبر  ٢٧٣۴ميں بيان کيا جائے
گا ليکن اس دن وه اس بات کا اختيار رکھتا ھے کہ سفر پر چال جائے اور روزه نہ رکھے اور اگر اس دن
سفر کی حالت ميں ھو تو ضروری نھيں ھے کہ کسی مقام پر دس دن ٹھھرنے کا اراده کرے اور روزه
رکھے اور اگر سفر يا مرض کی وجہ سے روزه نہ رکھے تو قضا کرنا ضروری ھے۔ اسی طرح اگر
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حےض کی وجہ سے روزه نہ رکھے تو احتياط واجب کی بنا ء پر قضا کرنا ضروری ھے اور بھر حال
دونوں صورتوں ميں کفّاره واجب نھينھے۔
ّ
مسئلہ  ٢٧١٨اگر انسان حالت اختيار ميناپنی نذر پر عمل نہ کرے تو کفاره دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٧١٩اگر انسان يہ نذر کرے کہ ايک وقت معين تک کسی عمل کو انجام نھيں دے گاتو اس
وقت معين کے گذرنے کے بعد وه اس عمل کو بجا ال سکتا ھے ور اگر بھولے سے يا مجبوراً وقت معين
کے گذرنے سے پھلے اس عمل کو انجام دے دے تو کوئی حرج نھيں ھے ليکن يہ پھر بھی ضروری رھے
گا کہ اس وقت تک اس عمل کو انجام نہ دے اور اگر معينہ وقت کے گذرنے سے پھلے دوباره بغيرکسی
عذر کے اس عمل کو انجام دے تو کفّاره دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٧٢٠اگر کوئی شخص کسی عمل کو انجام نہ دينے کی نذر کرے ليکن کوئی وقت معين
نہ کيا ھو تو اگر بھولے سے يا مجبوراً يا غفلت کی وجہ سے اس عمل کو انجام دے دے تو اس پر کفّاره
واجب نھيں ھے ليکن بعد ميں جب بھی اختياراً اس عمل کو بجاالئے تو کفّاره دينا ضروری ھے۔
مسئلہ  ٢٧٢١اگر کوئی شخص نذر کرے کہ ھر ہفتے ايک معين دن مثالً ھر جمعہ کو روزه
رکھوں گا تو اگر اس جمعہ کو عےد فطر يا قربان ٓاجائے يا جمعہ کے دن کوئی عذر پےش ٓاجائے مثالً سفر
کرلے يا مرےض ھوجائے تو ضروری ھے کہ اس دن روزه نہ رکھے اور اس کی قضا بجاالئے اور اگر
حےض کی وجہ سے روزه نہ رکھے تو احتياط واجب کی بنا پر يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٢٧٢٢اگر کوئی شخص نذر کرے کہ ايک معينہ مقدار ميں صدقہ دے گاپس اگر وه صدقہ
دينے سے پھلے مرجائے تو اس کے مال ميں سے اتنی مقدار صدقہ دينا ضروری نھيں ،ليکن بالغ ورثاء
کے لئے احتياط مستحب يہ ھے کہ وه اپنے حصے ميں سے اتنی مقدار ميت کی طرف سے صدقہ دے ديں۔
مسئلہ  ٢٧٢٣اگر کوئی شخص کسی خاص فقير کو صدقہ دينے کی نذر کرے تو وه صدقہ کسی اور
شخص کو نھيں دے سکتا اور اگر وه فقير مر جائے تو احتياط مستحب يہ ھے کہ اس کے ورثاء کو دے۔
مسئلہ  ٢٧٢۴اگر کوئی شخص نذر کرے کہ ائمہ عليھم السالم ميں سے کسی ايک مثالً حضرت امام
حسےن عليہ السالم کی زيارت کرے گا تواگر وه کسی دوسرے امام عليہ السالم کی زيارت کے لئے جائے
٢٨٧
تو يہ کافی نھيں ھے اور اگر کسی عذر کے سبب اس امام عليہ السالم کی زيارت کو نہ جاسکے تو اس پر
کچه بھی واجب نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٧٢۵اگر کوئی شخص زيارت کی نذر کرے اور زيارت کے غسل اور نماز کی نذر نہ
کرے تو اس کے لئے انھيں بجاالنا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٧٢۶اگر کوئی شخص ائمہ عليھم السالم يا ان کی اوالد ميں سے کسی ايک کے حرم کے
لئے مال خرچ کرنے کی نذر کرے اور کوئی خاص َمصرف مد نظر نہ رکھے تو ضروری ھے کہ اس مال
کو حرم کی تعمےر،روشنی اور قالےن وغيره جيسے امور پر خرچ کرے۔
مسئلہ  ٢٧٢٧اگر کوئی شخص خود امام عليہ السالم کے لئے کوئی چيز نذر کرے تو جس م ّد ميں
خرچ کرنے کا قصد کيا ھو اسی ميں خرچ کرنا ضروری ھے اور اگر معين َمصرف کا قصد نہ کيا ھو تو
ضروری ھے کہ ايسی جگہ خرچ کرے جس کی امام عليہ السالم سے نسبت ھو مثالً اس امام عليہ السالم
کے تنگ دست زائرےن پر خرچ کرے يا اس امام عليہ السالم کے حرم کے اخراجات ميں صرف کردے
مثالً تعمےر وغيره ميں يا ايسی جگہ خرچ کرے جو امام عليہ السالم کی تعظےم و تکرےم کا سبب بنے
اور احتياط مستحب يہ ھے کہ اس کے ثواب کو بھی اسی امام عليہ السالم کے لئے ھديہ کردے اور اگر
کوئی چيز کسی امام عليہ السالم کی اوالد کے لئے نذر کرے تب بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٢٧٢٨جس بھےڑ کو صدقہ کے لئے يا ائمہ عليھم السالم ميں سے کسی ايک کے لئے نذر
کيا گيا ھو اگر وه نذر کے مصرف ميں الئے جانے سے پھلے دوده دے دے يا بچہ جنے تو نذر کرنے واال
اس دوده اور بچے کا مالک ھوگا البتہ بھےڑ کی اون اور جس مقدار ميں وه فربہ ھوجائے وه نذر کا حصہ
ھے۔
مسئلہ  ٢٧٢٩جب بھی کوئی شخص يہ نذر کرے کہ اگر مرےض تندرست ھوگيا يا اس کا مسافر
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واپس ٓاگيا تو وه ايک کام کو انجام دے گا۔ پس اگر پتہ چلے کہ نذر کرنے سے پھلے ھی مرےض تندرست
ھوگيا ھے يا مسافر واپس ٓاگيا ھے تو نذر پر عمل کرنا ضروری نھيں ھے۔
ےد سے کريں گے تو
مسئلہ  ٢٧٣٠اگر ماں يا باپ نذر کرے کہ وه اپنی بےٹی کی شادی کسی س ّ
مکلف ھونے کے بعد لﮍکی اس بارے ميں خود مختار ھے اور والدين کی نذر کی کوئی اھميت نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٧٣١جب بھی کوئی شخص خدا سے عھد کرے کہ اگر اس کی شرعی حاجت پوری
ھوجائے تو وه کوئی نےک عمل انجام بجاالئے گا تو حاجت کے پورا ھوجانے کے بعد نےک عمل کا انجام
دينا ضروری ھے۔ نےز اگر وه کوئی حاجت نہ ھوتے ھوئے عھد کرے کہ عمل خےر کو بجاالئے گا تو
اس عمل کا بجاالنا اس پر واجب ھوجائے گا۔ يھی حکم احتياط واجب کی بنا پر دونوں صورتوں ميں اس
وقت بھی ھے جب وه ايک مباح عمل ھو۔
مسئلہ  ٢٧٣٢عھد ميں بھی نذر کی طرح صيغہ پﮍھا جائے گا اور ضروری ھے کہ جس چيز کا
عھد کيا گيا ھو وه مرجوح)ھر وه کام جس کا نہ کرنا بہتر ھو( نہ ھو ليکن جس چيز کا عھد کياگيا ھو اس کا
راجح ھونا)ھر وه کام جس کا انجام دينا اس کے ترک کرنے سے بہتر ھو( جس طرح کہ مشھور علما کا
نظريہ ھے،محل اشکال ھے۔
ّ
مسئلہ  ٢٧٣٣اگر کوئی شخص اپنے عھد پر عمل نہ کرے تو اس کے لئے کفاره دينا ضروری ھے
يعنی ايک غالم آزاد کرے يا ساٹه فقيروں کو پيٹ بھر کر کھانا کھالئے يا دو مھينہ مسلسل روزه رکھے۔
قسم کھانے کے احکام
مسئلہ  ٢٧٣۴اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ کسی کام کو انجام دے گا يا کسی کام کو ترک کرے
گا مثالً قسم کھائے کہ روزه رکھے گا يا تمباکو استعمال نھيں کرے گا ،تو اگر جان بوجه کر مخالفت کرے
تو کفاره دينا ضروری ھے يعنی ايک غالم ٓازاد کرے يا دس فقيروں کو پيٹ بھر کر کھانا کھالئے يا دس
فقيروں کو لباس پھنائے اور اگر ان ميں سے کسی ايک کو بھی انجام نہ دے سکتا ھو تو تين روز مسلسل
روزه رکھے۔
مسئلہ  ٢٧٣۵قسم کے لئے چند شرائط ھيں :۔
 (١ضروری ھے کہ قسم کھانے واال بالغ و عاقل ھو اور اپنے اراده و اختيار کے ساته قسم
کھائے۔ ل ٰہذا بچے ،پاگل ،مست اور اس شخص کا قسم کھانا صحيح نھيں ھے جسے مجبور کيا گيا ھو اور
اگر کوئی شخص غصے کے عالم ميں بغير کسی ارادے کے قسم کھائے تو اس کا بھی يھی حکم ھے۔ سفيہ
٢٨٨
ﱠ
ُ
َ
اور مفلس کا قسم کھانا اس صورت ميں صحيح نھيں ھے جب اس کی وجہ سے مال ميں تصرف کرنا
ضروری ھو رھا ھو۔
 (٢ضروری ھے کہ انسان جس کام کو انجام دينے کی قسم کھا رھا ھو وه حرام يا مکروه نہ
ھو اور جس کو ترک کرنے کی قسم کھا رھا ھو واجب يا مستحب نہ ھو۔ اور کسی ايسی قسم پر عمل واجب
ھونا محل اشکال ھے جو کسی ايسے مباح کام کے بارے ميں ھو جس کا انجام دينا يا نہ دينا دين و دنيا ميں
کوئی فائده نہ رکھتا ھو ۔
 (٣قسم کھانے واال ﷲ
تعالی کے ناموں ميں سے کسی ايسے نام کی قسم کھائے جو اس کی ذات
ٰ
کے عالوه کسی اور کے لئے استعمال نہ ھوتا ھو مثالً خدا اور ﷲ۔ اور اگر کسی ايسے نام کی قسم کھائے
جو غير خدا کے لئے بھی استعمال ھوتا ھو ليکن خدا کے لئے اس قدر استعمال ھوتا ھو کہ جب بھی کوئی
وه نام لے تو خدا کی ذات ذھن ميں ٓاتی ھو مثالً اگر کوئی خالق اور رازق کی قسم کھائے تو يہ قسم بھی
صحيح ھے بلکہ اگر کسی ايسے نام کی قسم کھائے جو خدا اور غير خدا دونوں کے لئے بوال جاتا ھو اور
خدا کا قصد کرے تب بھی احتياط واجب يہ ھے کہ اس قسم پر عمل کرے۔
 (۴قسم کھانے واال قسم کے الفاظ زبان پر الئے اور اگر قسم کو لکھے يا دل ميں اراده کرے
تو يہ صحيح نھيں ھے ليکن اگر گونگا شخص اشارے سے قسم کھائے تو صحيح ھے۔
 (۵قسم پر عمل کرنا اس کے لئے ممکن ھو اور اگر قسم کھانے کے وقت عمل کرنا ممکن ھو
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ليکن بعد ميں عاجز ھو جائے تو اس وقت سے اس کی قسم ختم ھو جائے گی اور اگر نذر يا قسم يا عھد پر
عمل کرنا ناقابل برداشت مشقت کا باعث بنے تو بھی يھی حکم ھے۔
مسئلہ  ٢٧٣۶اگر باپ بيٹے کو يا شوھر بيوی کو قسم کھانے سے روکے تو ان کی قسم صحيح نھيں
ھے۔
مسئلہ  ٢٧٣٧اگر بيٹا باپ کی اجازت کے بغير اور بيوی شوھر کی اجازت کے بغير قسم کھائے تو
باپ اور شوھر ان کی قسم توڑ سکتے ھيں بلکہ ظاھر يہ ھے کہ باپ اور شوھر کی اجازت کے بغير ان کی
قسميں صحيح نھيں ھيں۔
مسئلہ  ٢٧٣٨اگر انسان بھولے سے ،مجبوری ميں يا غفلت کی وجہ سے اپنی قسم پر عمل نہ کرے
تو اس پر کفاره واجب نھيں ھے اور اگر اسے مجبور کيا جائے کہ وه اپنی قسم پر عمل نہ کرے تو بھی اس
کے لئے يھی حکم ھے اور وه قسم جو وسواسی شخص کھاتا ھے مثالً يہ کھے کہ وﷲ ميں ابھی نماز ميں
مشغول ھوتا ھوں اور وسواس کی وجہ سے مشغول نہ ھوسکے تو اگر اس کا وسواس اس قسم کا ھو کہ قسم
پر عمل نہ کرنا اس کے اختيار ميں نہ ھو تو اس پر کوئی کفاره نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٧٣٩اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ ميں جو کچه کہہ رھا ھوں وه سچ ھے پس اگر اس کی
بات سچی ھو تو اس کا قسم کھانا مکروه ھے اور اگر اس کی بات جھوٹی ھو تو اس کا قسم کھانا حرام ھے
اور يہ بﮍے گناھونميں سے ھے۔ ليکن اگر وه اپنے ٓاپ کو يا کسی مسلمان کو ظالم کے شر سے نجات
دالنے کی خاطر جھوٹی قسم کھائے تو اس ميں کوئی حرج نھيں ھے بلکہ بعض اوقات تو جھوٹی قسم کھانا
واجب ھو جاتا ھے۔
ھاں اگر توريہ کرسکتا ھو يعنی قسم کھاتے وقت اس طرح نيت کرے کہ جھوٹ نہ ھو تو احتياط
واجب يہ ھے کہ توريہ کرے مثالً اگر ظالم شخص کسی کو اذيت پہچانا چاھے اور انسان سے پوچھے کہ
کيا تم نے فالں شخص کو ديکھا ھے؟ اور انسان نے اسے ا يک گھنٹہ پھلے ديکھا ھو تو وه کھے کہ ميں
نے اسے نھيں ديکھا ھے اور اراده يہ کرے کہ پانچ منٹ پھلے نھيں ديکھا ھے۔
احکام وقف
مسئلہ  ٢٧۴٠اگر کوئی شخص کسی چيز کو وقف کر دے تو وه خود يا دوسرے افراد نہ ھی اس
چيز کو بخش سکتے ھيں اور نہ ھی اسے بيچ سکتے ھيں اور کوئی بھی اس وقف شده مال ميں سے ميراث
نھيں پاتا۔ ليکن بعض صورتوں ميں کہ جن کا ذکر مسئلہ نمبر  ٢١٢٢اور  ٢١٢٣ميں ھوچکا ھے وقف
شده چيز کا بيچنا صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٧۴١وقف کا صيغہ عربی زبان ميں پﮍھنا ضروری نھيں بلکہ اگر کوئی شخص مثال
کے طور پر يوں کھے ”ميں نے اپنے گھر کو وقف کر ديا“ تو يہ کافی ھے۔ اسی طرح عمل سے بھی وقف
ثابت ھو جاتا ھے مثالً کوئی شخص وقف کی نيت اور ارادے سے چٹائی مسجد ميں ڈال دے يا کسی عمارت
کو مسجد کے ارادے سے بنائے۔ اور عمومی وقف شده چيزيں مثالً مسجد اور مدرسہ يا وه چيز جو فقراء يا
٢٨٩
سادات وغيره کے لئے وقف کی جائے ،ايسے وقف کے صحيح ھونے کے لئے کسی کے قبول کرنے کی
شرط نھيں ھے بلکہ ايسے وقف ميں جو مخصوص لوگوں کے لئے ھو مثالً اوالد کے لئے ان ميں بھی اقوی
يہ ھے کہ قبول کرنا معتبر نھيں ھے گرچہ احتياط قبول کرنے ميں ھے۔
مسئلہ  ٢٧۴٢اگر کوئی شخص اپنی کسی چيز کو وقف کرنے کے لئے معين کرے اور وقف کا
صيغہ پﮍھنے سے پھلے اراده بدل دے يا مر جائے تو وقف واقع نھيں ھوگا۔
مسئلہ  ٢٧۴٣جو شخص کسی مال کو وقف کر رھا ھے اس کے لئے ضروری ھے کہ اس مال کو
وقف کا صيغہ پﮍھنے کے وقت سے ھميشہ کے لئے وقف کر دے اور اگر مثال کے طور پر يہ کھے کہ يہ
مال ميرے مرنے کے بعد وقف ھے تو يہ صحيح نھيں ھے کيونکہ وقف کے پﮍھے جانے کے وقت سے
اس کی موت تک يہ چيز وقف نھيں ھوئی ھے اور اگر يہ کھے کہ يہ مال دس سال تک وقف ھے اور پھر
نھيں ھے يا يہ کھے کہ يہ مال دس سال تک وقف ھے پھر پانچ سال وقف نھيں ھے پھر دوباره وقف ھو
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جائے گا تو بھی صحيح نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٧۴۴خصوصی وقف )جس ميں وقف خاص افراد کے لئے ھو( اس وقت صحيح ھوگا جب
وقف کرنے واال مال کو اُن افراد کے سپرد کر دے جن کے لئے وقف کيا گيا ھے يا ان کے وکيل يا ولی کے
سپرد کر دے ليکن اگر کسی چيز کو اپنے نابالغ بچوں کے لئے وقف کرے اور پھر ان کی جانب سے
)بطور ولی( اس چيز کو اپنی تحويل اور اختيار ميں لے لے تو وقف صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٧۴۵عمومی وقف شده چيزوں مثالً مدارس و مساجد وغيره ميں قبضہ دينے کی شرط نھيں
ھے گرچہ احوط ھے۔ قبضہ لينے کا مطلب يہ کہ مثالً مسجد کے وقف ميں کوئی ايک شخص وھاں نماز
پﮍھے يا قبرستان کے وقف ميں کوئی شخص وھاں دفن ھو جائے۔
مسئلہ  ٢٧۴۶وقف کرنے والے کا بالغ ھونا ضروری ھے اور ايسے مميز بچے کا وقف کرنا جسے
ولی کی جانب سے اجازت ھو جب کہ وقف ميں مصلحت ھو اور وقف شده چيز کی مقدار معمول کے
مطابق ھو تو ايسے وقف کا صحيح ھونا بعيد نھيں ھے۔ اسی طرح ضروری ھے کہ وقف کرنے واال عاقل
ھواور اراده کے ساته وقف کرے اور يہ بھی کہ کسی نے اسے مجبور نہ کيا ھو اور شرعا ً وه اپنے مال ميں
تصرف کرنے کا حق رکھتا ھو۔ل ٰہذا سفيہ يعنی وه شخص جو اپنے مال کو فضول کاموں ميں خرچ کرتا ھے
اور اسی طرح ُمفَلﱠس يعنی وه شخص جسے حاکم شرع نے اپنے مال ميں تصرف کرنے سے روک ديا ھو،
اگر يہ لوگ کسی چيز کو وقف کريں تو يہ وقف نافذالعمل نھيں ھوگا مگر يہ کہ ولی يا اس کے قرض خواه
اسے اجازت دے ديں۔
مسئلہ  ٢٧۴٧اگر کوئی شخص کسی مال کو ماں کے بطن ميں موجود بچے کے لئے جو ابھی دنيا
ميں نہ ٓايا ھو وقف کرے تو اس وقف کے صحيح ھونے ميں اشکال ھے ليکن اگر کوئی مال ايسے لوگوں
کے لئے وقف کيا جائے جو ابھی موجود ھوں اور پھر اِن کے بعد اُن لوگوں کے لئے وقف کيا جائے جو بعد
ميں پيدا ھونگے تو اگر چہ وقف کرتے وقت ماں کے بطن ميں بھی موجود نہ ھوں پھر بھی وقف صحيح
ھے مثالً اگر کوئی شخص کسی چيز کو اپنی اوالد کے لئے وقف کرے کہ ان کے بعد اس کے پوتوں کے
لئے وقف ھوگی اور ھر گروه کے بعد ٓانے واال گروه اس وقف سے استفاده کرے تو وه وقف صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٧۴٨اگر کوئی شخص کسی چيز کو اپنے آپ پر وقف کرے مثالً کوئی دکان وقف کر دے تا
کہ اس کی ٓامدنی اس کے مرنے کے بعد اس کے مقبرے پر خرچ کی جائے تو يہ وقف صحيح نھيں ھے
ليکن اگر مثال کے طور پر وه کوئی مال فقراء کے لئے وقف کردے اور پھر خود بھی فقير ھو جائے تو
وقف کے منافع سے استفاده کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٧۴٩اگر وقف کرنے واال وقف شده چيز کے لئے کسی کو متولی بنائے تو اس شے کا
اختيار اسی متولی کے لئے ھے جسے وقف کرنے والے نے معين کيا ھے اور اگر کسی کو متولی نہ بنائے
اور مال کو مخصوص افراد مثالً اپنی اوالد کے لئے وقف کيا ھو تو بالغ ھونے کی صورت ميں وه لوگ اس
سے استفاده کرنے ميں خود مختار ھيں اور اگر نابالغ ھوں تو اس سلسلے ميں اختيار ان کے ولی کے پاس
ھوگا ليکن ايسے تصرفات ميں حا ِکم شرع کی اجازت ضروری ھے جن کا تعلق وقف شده چيز کی بہتری يا
ٓائنده نسلوں کی بھالئی سے ھو۔
مسئلہ  ٢٧۵٠اگر مثال کے طور پر کوئی شخص کسی مال کو فقراء يا سادات کے لئے وقف کرے يا
اس نيت سے وقف کرے کہ اس سے ملنے واال نفع بطور خيرات ديا جائے تو اگر اس نے وقف شده چيز
کے لئے متولی معين نہ کيا ھو تو اس کا اختيار حا ِکم شرع کو ھے۔
٢٩٠
مسئلہ  ٢٧۵١اگر کوئی شخص کسی جگہ کو مخصوص افراد مثالً اپنی اوالد کے لئے وقف کرے کہ
ايک پشت کے بعد دوسری پشت اس سے استفاده کرتی رھے تو اگر وقف کا متولی اس مال کو کرائے پر
دے دے اور مر جائے تو اجاره باطل نھيں ھوتا ھے۔ ليکن اگر اس جگہ کا کوئی متولی نہ ھو اور جن افراد
کے لئے وقف کيا گيا ھو ان ميں سے پھال گروه اس مال کو کرائے پر دے دے اور کرائے کی مدت کے
مابين وه گروه مرجائے تو اگر دوسرا گروه اس اجارے کے جاری رھنے کی اجازت نہ دے تو اجاره باطل
ھو جائے گا اور اگر کرايہ دار نے پوری مدت کا کرايہ ادا کر رکھا ھو تو پھلے گروه کی موت کے وقت
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سے اجارے کی مدت کے خاتمے تک کا کرايہ وه اُن کے مال ميں سے لے سکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٧۵٢اگر وقف شده جائيداد خراب ھو جائے تب بھی وه وقف شده ھی رہتی ھے مگر يہ کہ
وقف کسی خاص مقصد کے لئے کيا گيا ھو۔ ايسی صورت ميں اس مقصد کے فوت ھوتے ھی وقف ختم ھو
جائے گا جيسے کسی گھر کو رھنے کے لئے وقف کيا جائے پس جيسے ھی يہ مقصد فوت ھوگا وقف باطل
ھو جائے گا اور اس چيز کو وقف کرنے والے يا اس کے نہ ھونے کی صورت ميں اس کے ورثاء کی
طرف پلٹا ديا جائے گا ۔
مسئلہ  ٢٧۵٣اگر کسی جائيداد کا کچه حصّہ بطور مشاع وقف شده ھو اور کچه حصہ وقف نہ ھو تو
اگر اس وقف شده حصّے کا کوئی معين متولی ھو تو وه اور غير وقف شده حصّہ کا مالک اھل خبره کی
رائے کے مطابق اس جگہ کی تقسيم کرسکتے ھيں اور متولی نہ ھونے کی صورت ميں حاکم شرع اور
غير وقف شده حصّہ کا مالک اس جگہ کو تقسيم کريں گے۔
مسئلہ  ٢٧۵۴اگر وقف شده چيز کا متولی اس ميں خيانت کرے تو حاکم شرع اس کے ساته ايک امين
شخص کو معين کرے گا جو اسے خيانت کرنے سے روکے اور اگر يہ ممکن نہ ھو تو حاکم شرع اس
متولی کے بجائے کسی ديانتدار متولی کو معين کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٧۵۵جو قالين امام بارگاه کے لئے وقف کی گئی ھو اسے نماز پﮍھنے کے لئے مسجد ميں
نھيں لے جايا جاسکتا ھے گرچہ وه مسجد امام بارگاه کے قريب ھی ھو۔
مسئلہ  ٢٧۵۶اگر کسی جائيداد کو مسجد کی مرمت کے لئے وقف کرے جب کہ اس مسجد کو مرمت
کی ضرورت نہ ھو اور توقع بھی نہ ھو کہ مسجد کو مرمت کی ضرورت پﮍے گی اس طرح سے کہ اس
جائيداد کی ٓامدنی کو مسجد کی مرمت کے لئے سنبھالنا غير عقالئی ھو تو ايسے وقف کا صحيح ھونا محل
اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٧۵٧اگر کوئی شخص کسی جائيداد کو وقف کرے تا کہ اس کی ٓامدنی کو مسجد کی مرمت
پر خرچ کيا جائے اور امام جماعت اور مسجد کے موذن کو ديا جائے تو اگر معلوم ھو يا اطمينان ھو کہ ھر
ايک کے لئے کتنی مقدار معين کی ھے تو اس طريقے سے استعمال کرنا ضروری ھے اور اگر يقين يا
اطمينان نہ ھو تو ضروری ھے کہ پھلے مسجد کی مرمت کرائی جائے اور اگر کچه بچ جائے تو احتياط
واجب يہ ھے کہ امام جماعت اور موذن اس رقم کی تقسيم ميں ايک دوسرے سے مصالحت کرليں۔
وصيت کے احکام
مسئلہ  ٢٧۵٨وصيت يہ ھے کہ انسان تاکيد کرے کہ اس کے مرنے کے بعداس کے لئے فالں فالں
کام کئے جائيں يايہ کھے کہ اس کے مرنے کے بعداس کے مال کی کچه مقدار فالں شخص کی ملکيت
ھوگی يا يہ کہ يوں کھے کہ اس کے مال کی کچه مقدار کا کسی کو مالک بنا ديا جائے يااسے وقف
کردياجائے يانيک کاموں ميں صرف کياجائے يااپنی اوالدکے لئے اوران لوگوں کے لئے جواس کی کفالت
ميں ھوں کسی شخص کونگراں اورسرپرست مقررکرے۔جس شخص کووصيت کی جائے اسے وصی کہتے
ھيں ۔
مسئلہ  ٢٧۵٩جوشخص بول نہ سکتاھواگروه اشارے سے اپنامقصدسمجھادے تووه ھرکام کے لئے
وصيت کرسکتاھے بلکہ جوشخص بول سکتاھواگروه بھی اس طرح اشارے سے وصيت کرے کہ اس
کامقصدسمجه ميں ٓاجائے تووصيت صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٧۶٠اگرايسی تحريرملے جس پرمرنے والے کے دستخط يا مھر ثبت ھو تو اگروه
تحريرمرنے والے کے مقصد کو سمجھا رھی ھو اور يہ معلوم ھو کہ اس نے يہ تحرير وصيت کی غرض
سے لکھی ھے تواس کے مطابق عمل کرنا ضروری ھے ۔
مسئلہ  ٢٧۶١ضروری ھے کہ وصيت کرنے واال عاقل ھواور اسے وصيت کرنے پرمجبورنہ
کيا گيا ھو۔ دس سالہ بچے کی وصيت اس کے ايک تھائی مال ميں اس وقت نافذالعمل ھوگی جب وه
٢٩١
مميزھو،اس کی وصيت عقالئی ھواوروصيت رشتہ داروں يانيک کا موں کے بارے ميں ھو اور احتياط
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

واجب يہ ھے کہ سات سالہ مميزبچے کی وصيت پرکسی ايسے مصرف ميں جومناسب ھواس کے مال کی
کچه مقدار کوخرچ کرکے وصيت پرعمل کياجائے۔ سفيہ کی وصيت پر عمل کرنا اگر مال ميں تصرف
پرموقوف ھوتواس کی وصيت نافذنھيں ھوگی ۔
مسئلہ  ٢٧۶٢جس شخص نے خودکشی کے قصدسے مثالاپنے ٓاپ کوزخمی
کرلياھويازھرکھالياھواوراسی کے سبب وه مر جائے اس کی وصيت اپنے مال کے بارے ميں صحيح نھيں
ھے۔ البتہ اگر اس کام سے پھلے ھی وصيت کر چکا ھو تو صحيح ھے۔
مسئلہ  ٢٧۶٣اگر انسان وصيت کرے کہ اس کے مال ميں سے ايک چيز کسی دوسرے کی ھوگی تو
اس صورت ميں جب کہ وه دوسرا شخص و صيت کو قبول کرلے خواه اس کا قبول کرنا وصيت کرنے
والے کی زندگی ميں ھی کيوں نہ ھو وه وصيت کرنے والے کے مرنے کے بعد اس چيز کا مالک بنے گا
بلکہ ظاھر يہ ھے کہ قبول کرنے کوئی شرط نھيں ھے۔ ھاں ،اگر وه وصيت کو ٹھکرا دے تو يہ چيز
وصيت کے نافذھونے ميں رکاوٹ ھے ۔
مسئلہ  ٢٧۶۴جب بھی انسان اپنے ٓاپ ميں موت کی نشانيانديکھے تو ضروری ھے کہ لوگوں کی
امانتو ں کے سلسلے ميں اپنی اس ذمہ داری کے مطابق عمل کرے جومسئلہ نمبر  ٢٣٩۵ميں بيان کيا گيا
ھے اور اگر لوگوں کا مقروض ھو اور قرض واپس کرنے کا وقت ٓاچکا ھو اور قرض خواه مطالبہ بھی
کررھا ھو تو ضروری ھے کہ انھيں قرضہ اداکردے اور اگروه خود قرضہ اداکرنے کے قابل نہ ھو يا
قرض کی ادائيگی کا وقت نہ ٓايا ھو يا قرض خواه ابھی مطالبہ نہ کر رھا ھو تو ضروری ھے کہ اس بات کا
اطمينان حاصل کرے کہ قرض ادا کر ديا جائے گا چاھے اس کے لئے وصيت کرے اور اس پر کسی کو
گواه بنائے۔
مسئلہ  ٢٧۶۵جو شخص اپنے ٓاپ ميں موت کی نشانيانديکه رھا ھو اگر زکات وخمس اور ر ّدمظالم
اس کے ذمے واجب االدا ھو ں اور وه انھيں فوراً ادا نہ کرسکتا ھو تو اگر اس کے پاس اپنا مال ھو يا
احتمال ھو کہ کوئی دوسر اشخص ان چيزوں کی ادائيگی کر دے گا تواس کے لئے ضروری ھے کہ
وصيت کرے اور اگر اس پر حج واجب ھو تو اس کے لئے بھی يھی حکم ھے ۔
مسئلہ  ٢٧۶۶جو شخص اپنے ٓاپ ميں موت کی نشانياں ديکه رھاھو اگر اس کی نماز اور روزے
قضاھوئے ھوں توضروری ھے کہ ان کے بجاالنے کے بارے ميں وصيت کرے مثاليہ کہ وصيت کرے کہ
اس کے مال سے ان عبادات کی ادائيگی کے لئے کسی کو اجير بنايا جائے اور اگر مال نہ ھو ليکن اس بات
کا احتمال ھو کہ کوئی شخص بال معاوضہ ان عبادات کو بجاالئے گا تب بھی اس کے لئے وصيت کرنا
ضروری ھے اوراگر اس کی قضانمازيں اورروزے اسی تفصيل کے مطابق جو مسئلہ نمبر  ١٣٩٨ميں
گزری ،بﮍے بيٹے پر ھوں تواسے اطالع دينا ضروری ھے ۔
مسئلہ  ٢٧۶٧جو شخص اپنے ٓاپ ميں موت کی نشانياں ديکه رھا ھواگر اس کا مال کسی کے پاس
ھو يا ايسی جگہ چھپايا ھو جس کا ورثاء کو علم نہ ھوتو اگر ال علمی کی وجہ سے ورثاء کا حق ضائع
ھورھا ھو تو ضروری ھے کہ انھيں اطالع دے اوراپنے نابالغ بچوں کے لئے نگراں اور سر پرست
مقررکرنا ضروری نھيں ھے ليکن اس صورت ميں جب کہ نگران کے نہ ھونے سے بچوں کا مال ضا يع
ھورھا ھو يا خود بچے ضائع ھو رھے ھوں توضروری ھے کہ ان کے لئے ايک امين نگران کو مقررکرے
۔
مسئلہ  ٢٧۶٨ضروری ھے کہ وصی عاقل ھو اور احوط يہ ھے کہ بالغ بھی ھو ليکن اگر کسی
نابالغ کو وصی کے ساته اس طرح مال ديا جائے کہ وه بالغ ھونے کے بعد اس وصی کے ساته شامل ھوکر
کاموں کی انجام دے تو اس ميں کوئی حرج نھيں ھے ۔اورمسلمان کے وصی کامسلمان ھونااس وقت
ضروری ھے جب وصی بنناکسی دوسرے مسلمان پرحق واليت ثابت کررھاھوجيسے موصی کے نابالغ
مسلمان بچوں کانگراں اورولی بننا۔
اور ان امورميں جووصيت کرنے والے کے عالوه کسی اورسے متعلق ھوں،جيسے واجبات کی
ادائيگی اورنابالغ بچوں کے مال ميں تصرف وغيره  ،وصی کاقابل اطمينان ھوناضروری ھے۔ ليکن وه
امورجوموصی سے مربوط ھوں اورواجبات ميں سے نہ ھوں جيسے موصی کايہ وصيت کرناکہ اس کے
ايک تھائی مال کونيک کاموں ميں خرچ کياجائے  ،ايسے امورميں وصی کاقابل اطمينان ھوناضروری نھيں
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ھے ۔
٢٩٢
مسئلہ  ٢٧۶٩اگرکوئی شخص کچه لوگوں کواپناوصی معين کرے تواگراس نے اجازت دی ھوکہ ان
مينسے ھرايک اکيال بھی وصيت پرعمل کرسکتاھے توضروری نھيں ھے کہ وه وصيت انجام دينے ميں
ايک دوسرے سے اجازت ليں اوراگروصيت کرنے والے نے ايسی کوئی اجازت نہ دی ھوتوخواه اس نے
سب کومل کروصيت پرعمل کرنے کوکھاھويانہ کھا ھو ،سب کے لئے ضروری ھے کہ وه ايک دوسرے
کی رائے کے مطابق وصيت پرعمل کريں اوراگرکسی شرعی عذر نہ ھونے کے باوجودوه لوگ ايک ساته
وصيت پرعمل کرنے پرتيارنہ ھوں توحاکم شرع انھيں اس کام پر مجبور کرے گا اور اگر وه لوگ حاکم
شرع کی اطاعت نہ کريں ياکوئی عذرشرعی رکھتے ھوں توحاکم شرع ان ميں سے کسی ايک شخص کے
بجائے دوسرے کومعين کرے گا۔
مسئلہ  ٢٧٧٠اگرکوئی شخص اپنی وصيت سے پلٹ جائے مثال پھلے کھے کہ اس کاايک تھائی مال
فالں شخص کودے دياجائے اوربعدميں کھے کہ اسے نہ دياجائے تووصيت باطل ھوجاتی ھے اوراگرکوئی
شخص اپنی وصيت ميں تبديلی کرے مثالپھلے ايک شخص کواپنے بچوں کانگراں بنائے اوربعدميں کسی
اورکونگراں مقررکرے تواس کی پھلی وصيت باطل ھوجائے گی اورضروری ھے کہ اس کی دوسری
وصيت پرعمل کياجائے ۔
مسئلہ  ٢٧٧١اگروصيت کرنے واالکوئی ايساکام کرے جس سے پتہ چلے کہ وه اپنی وصيت سے
منصرف ھوگياھے ياکوئی ايساکام کرے جواس کی وصيت کے منافی ھوتووصيت باطل ھوجائےگی۔
مسئلہ  ٢٧٧٢اگرکوئی شخص وصيت کرے کہ ايک معين چيزکسی شخص کو دے دی جائے اوربعد
ميں وصيت کرے کہ اس چيزکانصف حصہ کسی اورکودياجائے توضروری ھے کہ اس چيزکے دوحصے
کئے جائيں اوران دونوں اشخاص ميں سے ھرايک کوايک حصہ دياجائے ۔
مسئلہ  ٢٧٧٣اگرکوئی شخص اپنے مال کی کچه مقدار مرض الموت ميں کسی کو بخش دے اور
وصيت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی ايک مقدار کسی کو دی جائے توضروری ھے کہ وه مال
جواس نے بخشا تھا اسے اصل مال سے نکاليں جيسا کہ مسئلہ نمبر  ٢٣٠٨ميں گذر چکا ھے ،ليکن جس
مال کے بارے ميں وصيت کی تھی اسے ايک تھائی مال سے نکاالجائے۔
مسئلہ  ٢٧٧۴اگرکوئی شخص و-صيت کرے کہ اس کے مال کاتيسراحصہ بيچا نہ جائے اوراس
سے حاصل ھونے والی ٓامدنی کوکسی کام ميں خرچ کياجائے تواس کے کھنے کے مطابق عمل
کرناضروری ھے ۔
مسئلہ  ٢٧٧۵اگرکوئی شخص مرض الموت ميں کھے کہ وه اتنی مقدارميں کسی شخص کامقروض
ھے تواگراس پريہ تھمت لگائی جا ئے کہ اس نے يہ بات ورثاء کونقصان پھنچانے کے لئے کی ھے تو اس
نے قرضے کی جو مقدار معين کی ھے وه اس کے مال کے تيسرے حصے سے دی جائے گی اوراگراس
پريہ تھمت نہ لگائی جائے تواس کااقرارنافذھے اورقرضہ اس کے اصل مال سے ادا کيا جائے گا ۔
مسئلہ  ٢٧٧۶جس شخص کے بارے ميں انسان وصيت کرے کہ کوئی چيزاسے دی جائے اس
کاوصيت کرنے کے وقت موجودھونا ضروری نھيں ھے لہذااگرکوئی انسان وصيت کرے کہ فالں چيزاس
بچے کودے دی جائے جس کے بارے ميں ممکن ھوکہ فالں عورت اس سے حاملہ ھوجائے گی تو اگروه
بچہ موصی کی موت کے بعد موجود ھو تو ضروری ھے کہ وه چيزاسے دی جائے اوراگروه بچہ موجود
نہ ھوتواس صورت ميں جبکہ موصی کی وصيت يادوسرے قرائن سے يہ سمجه ميں ٓارھاھو کہ موصی کی
نگاه ميں بچہ کی عدم موجودگی کی صورت ميں اس مال کوايک دوسرے مصرف ميں خرچ کرناضروری
ھے تو موصی کی نظرکے مطابق عمل کياجائے ورنہ وصيت باطل ھوجائے گی اورمال ورثاء کومنتقل
ھوجائے گا اوراگريہ وصيت کرے کہ اس کے مال ميں سے کوئی چيزکسی دوسرے شخص کی ھوگی پس
اگروه شخص موصی کے مرنے کے وقت موجودھوتووصيت صحيح ھے ورنہ باطل ھوجائے گی
اوروصيت شده مال ورثاء کی جانب منتقل ھوجائے گا ۔
مسئلہ  ٢٧٧٧اگرانسان کوپتہ چلے کہ کسی نے اسے وصی بناياھے ميت کے کفن ودفن کے مسئلے
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کے عالوه جس کاحکم مسئلہ نمبر  ۵۵۵ميں بيان ھوچکاھے ،تو اگروه موصی کواطالع دے دے کہ وه اس
کی وصيت پرعمل کر نے کے لئے تيار نھيں ھے توضروری نھيں ھے کہ وه اس کے مرنے کے
بعدوصيت پرعمل کرے ليکن اگرموصی کے مرنے سے پھلے انسان کويہ پتہ نہ چلے کہ اسے وصی
بناياھے ياپتہ چل جائے ليکن موصی کواس بات کی اطالع نہ دے کہ وه وصيت پرعمل کرنے کے لئے تيار
نھيں ھے تواگروصيت پرعمل کرناباعث مشقت نہ ھوتوضروری ھے کہ اس کی وصيت کوانجام دے
اوراگروصی ،موصی کے مرنے سے پھلے اس وقت اس جانب متوجہ ھوجب مرض کی شدت ياکسی
٢٩٣
دوسری رکاوٹ کی بنا پرموصی کسی اورکووصی نہ بناسکتاھوتواحتيا ط کی بنا پرضروری ھے کہ وصيت
کوقبول کرلے۔
مسئلہ  ٢٧٧٨اگرموصی کاانتقال ھوجائے تووصی وصيت کے کاموں کی انجام دھی کے لئے کسی
دوسرے شخص کومعين کرکے خودان کاموں سے کناره کشی اختيارنھيں کرسکتاھے ھاں اگروصی يہ
جانتاھوکہ مرنے والے کامقصوديہ نھيں تھاکہ وصی بذات خودان کاموں کوانجام دے بلکہ اس کامقصودفقط
يہ تھاکہ کام کردئے جائيں تواپنی طرف سے کسی دوسرے شخص کووکيل مقررکرسکتاھے ۔
مسئلہ  ٢٧٧٩اگرکوئی شخص دوافرادکواکھٹے وصی بنائے تواگران دونوں ميں سے ايک مرجائے
ياپاگل ھوجائے توحاکم شرع اس کے بجائے کسی دوسرے شخص کومعين کرے گااوراگردونوں مرجائيں
ياپاگل ھوجائيں توحاکم شرع دوسرے دواشخاص کومعين کرے گاليکن اگرايک شخص وصيت پرعمل
کرسکتاھوتودواشخاص کامعين کرناالزم نھيں ھے۔ يھی حکم اس صورت ميں بھی ھے جب ان دونوں ميں
سے کوئی ايک يادونوں کافرھوجائيں جب کہ وصی بننے کے نتيجے ميں وصی ،ولی بھی بن رھا ھو مثالً
نابالغ بچوں کی نگرانی اس کے ذمے آرھی ھو۔
مسئلہ  ٢٧٨٠اگروصی اکيال يا دوسرے سے مددلينے کے باوجود ميت کے کام انجام نہ دے سکے
توحاکم شرع اس کی مددکرنے کے لئے ايک اورشخص کومعين کرے گا۔
مسئلہ  ٢٧٨١اگرميت کے مال کی کچه مقدارتلف ھوجائے تواگروصی نے اس کی حفاظت ميں
کوتاھی کی ھومثالغيرمحفوظ جگہ پرمال کو رکه ديا ھو يا زياده روی کی ھو مثالً مرنے والے نے وصيت
کی ھوکہ مال کی اتنی مقدارفالں شھرکے فقراء کودے دے اوروه مال کودوسرے شھرلے جائے اورراستے
ميں مال تلف ھوجائے تووه ضامن ھے اوراگرحفاظت ميں کوتاھی يا زياده روی نہ کی ھو تو وه ضامن نھيں
۔
مسئلہ  ٢٧٨٢جب بھی انسان کسی شخص کووصی مقررکرے اوريہ کھے کہ اس کے مرجانے کی
صورت ميں فالں شخص وصی ھوگاتوپھلے وصی کے مرنے کے بعددوسرے وصی پرالزم ھے کہ وه
ميت کے کام کوانجام دے ۔
مسئلہ  ٢٧٨٣استطاعت کی وجہ سے واجب ھونے واال حج اور ايسا قرضہ اور حقوق مثال خمس،
ٰ
زکوة اور ر ّد مظالم ،جن کااداکرناميت کے لئے واجب ھو ،انھيں ميت کے اصل مال سے ديناضروری ھے
اگرچہ ميت نے ان چيزوں کے بارے ميں وصيت نہ کی ھواوراگروصيت کی ھوکہ ايک تھائی مال سے
انھيں اداکياجائے تووصيت پرعمل کرناضروری ھے اوراگرايک تھائی مال کافی نہ ھوتواصل مال سے
نکال لياجائے گا۔
مسئلہ  ٢٧٨۴اگرميت کامال قرضے ،واجب حج اور واجب االدا حقوق کی ادائيگی کے بعد بچ جائے
تو اگر اس نے وصيت کی ھوکہ اس کاايک تھائی مال يااس کی کچه مقدارکوايک معين مصر ف ميں
استعمال کياجائے تواس وصيت پرعمل کرناضروری ھے اوراگروصيت نہ کی ھوتوجوکچه بچے وه ورثاء
کامال ھے ۔
مسئلہ  ٢٧٨۵جن اموال کے بارے ميں ميت نے وصيت کی ھو اگر وه اس کے ايک تھائی مال سے
زياده ھو تو مال کے تيسرے حصّے سے زياده کے بارے ميں اس کی وصيت اس صورت ميں صحيح ھے
جب ورثاء کوئی ايسی بات کھيں يا ايسا کام کريں کہ معلوم ھو جائے کہ انھوں نے وصيت کے مطابق عمل
کرنے کی اجازت دے دی ھے اور ان کا صرف راضی ھونا کافی نھيں ھے اور اگر وه موصی کے مرنے
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کے کچه عرصے کے بعد اجازت ديں تو بھی صحيح ھے اور اگر بعض ورثاء اجازت دے ديں اور بعض
اجازت نہ ديں تو جنھوں نے اجازت دی ھے ان کے حصّوں کی حدتک وصيت نافذ العمل ھے۔
مسئلہ  ٢٧٨۶جن اموال کے بارے ميں ميت نے وصيت کی ھو اگر وه اس کے ايک تھائی مال سے
زياده ھو اور اس کے مرنے سے پھلے ورثاء وصيت پر عمل کرنے کی اجازت دے ديں تو اس کے مرنے
کے بعد اپنی اجازت سے نھيں پھر سکتے۔
مسئلہ  ٢٧٨٧اگر مرنے واال وصيت کرے کہ اس کے مال کے ايک تھائی حصّے سے خمس و
زکات يا اس کا کوئی اور قرضہ ادا کيا جائے اور اس کی قضا نمازوں اور روزوں کے لئے اجير مقرر کيا
جائے اور کوئی مستحب کام مثالً فقيروں کو کھانا بھی ديا جائے تو ضروری ھے کہ پھلے اس کا قرضہ
ايک تھائی مال سے ادا کيا جائے اور اگر کچه بچ جائے تو روزوں اور نمازوں کے لئے اجير مقرر کيا
جائے اور اگر پھر بھی کچه بچ جائے تو جو مستحب کام اس نے معين کيے ھوں اس پر خرچ کيا جائے اور
اگر اس کے مال کا ايک تھائی حصّہ صرف اس کے قرضے کے برابر ھو اور ورثاء بھی ايک تھائی مال
٢٩۴
سے زياده خرچ کرنے کی اجازت نہ ديں تو پھر ايک تھائی مال کو قرض ،نمازوں اور روزوں کے مابين
تقسيم کيا جائے گا اور مالی واجبات ميں کم پﮍجانے والی مقدار کو اصل ترکہ ميں سے نکاال جائے گا۔
مسئلہ  ٢٧٨٨اگر کوئی شخص وصيت کرے کہ اس کا قرضہ ادا کيا جائے اور اس کی نمازوں اور
روزوں کے لئے اجير مقرر کيا جائے اور کوئی مستحب کام بھی انجام ديا جائے تو اگر اس نے يہ وصيت
نہ کی ھو کہ يہ کام ايک تھائی مال ميں سے کئے جائيں تو ضروری ھے کہ اس کا قرضہ اس کے اصل
مال ميں سے ديا جائے اور پھر جو کچه بچ جائے اس کا ايک تھائی حصّہ نماز روزوں کی ادائيگی اور
مستحب کام کے لئے استعمال کيا جائے اور اگر ايک تھائی مال ان کاموں کے لئے کافی نہ ھو تو ورثاء کی
اجازت کی صورت ميں ضروری ھے کہ اس کی وصيت پر عمل کيا جائے۔ اور اگر ورثاء اجازت نہ ديں
تو ضروری ھے کہ نماز اور روزوں کی اجرت ايک تھائی مال سے ادا کی جائے اور پھر اگر کچه بچ
جائے تو وصيت کرنے والے نے جن مستحب کاموں کا کھا ھے اس پر خرچ کيا جائے۔
مسئلہ  ٢٧٨٩اگر کوئی شخص کھے کہ مرنے والے نے وصيت کی تھی کہ اتنی رقم مجھے دے
دی جائے تو اگر دو عادل مرد اس کے قول کی تصديق کريں يا وه قسم کھائے اور ايک عادل مرد بھی اس
کے قول کی تصديق کرے يا ايک عادل مرد اور دو عادل عورتيں يا چار عادل عورتيں اس کے قول کی
گواھی ديں تو جتنی مقدار وه طلب کر رھا ھو اسے دينا ضروری ھے اور اگر صرف ايک عادل عورت
گواھی دے تو جس چيز کا وه مطالبہ کر رھا ھو اس کا ايک چوتھائی حصّہ اسے دينا ضروری ھے اور اگر
دو عادل عورتيں گواھی ديں تو ضروری ھے کہ مطلوبہ مقدار کا ٓادھا حصّہ اور اگر تين عورتيں گواھی
ديں تو تين چوتھائی حصّہ اسے دے ديا جائے اور اگر دو کتابی کافر مرد جو اپنے مذھب ميں عادل ھوں
اس کے قول کی تصديق کريں تو اس صورت ميں جب کہ مرنے واال وصيت کرنے پر مجبور ھوگيا ھو اور
عادل مرد اور عورتيں بھی وصيت کے وقت موجود نہ ھوں ضروری ھے کہ مطلوبہ شے اسے دے دی
جائے۔
مسئلہ  ٢٧٩٠اگر کوئی شخص کھے کہ ميں ميت کا وصی ھوں کہ اس کے مال کو کسی کام ميں
خرچ کروں يا يہ کھے کہ ميت نے مجھے اپنے بچوں کا نگراں بنايا تھا تو ضروری ھے کہ اس کا قول
اسی وقت قبول کيا جائے جب دو عادل مرد اس کے قول کی تصديق کريں۔
مسئلہ  ٢٧٩١مشھور يہ ھے کہ ” :اگر مرنے واال وصيت کرے کہ اس کے مال کی اتنی مقدار
فالں شخص کی ھوگی اور وه شخص وصيت کو قبول کرنے يا ٹھکرانے سے پھلے مرجائے تو جب تک
اس کے ورثاء وصيت کو ٹھکرا نہ ديں وه اس چيز کو قبول کرسکتے ھيں“۔ ليکن بعيد نھيں ھے کہ وه
شحص اگر وصيت کرنے والے کے بعد مرا ھو تو اس کے وارثوں کو وه چيز ميراث ميں مل جائے۔ البتہ يہ
حکم اس صورت ميں ھے جب وصيت کرنے واال اپنی وصيت سے پلٹ نہ گيا ھو ورنہ اس شخص کے
ورثاء کا کوئی حق اس چيز پر نھيں رھے گا۔
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توضيح المسائل

وراثت کے احکام
مسئلہ  ٢٧٩٢جن افرادکورشتہ داری کی وجہ سے ميراث ملتی ھے ان کے تين گروه ھيں :
”پھالگروه “:ميت کے باپ ،ماں اوراوالدھيں اوراوالدنہ ھونے کی صورت ميں اوالدکی
اوالدجھانتک يہ سلسلہ نيچے چالجائے۔ ان ميں سے جودوسرے کے مقابلے ميں ميت سے زياده قريب
ھواسے ميراث ملے گی اورجب تک اس گروه ميں سے ايک شخص بھی موجودھودوسرے گرو ه کوميراث
نھيں ملتی ھے ۔
”دوسراگروه“ :دادا،دادی ،نانا،نانی،بھن اوربھائی ھيں اوربھن اوربھائی نہ ھونے کی صورت ميں
ان کی اوالداوراوالدميں سے جوبھی ميت سے قريب ترھواسے ميراث ملتی ھے ۔اورجب تک اس گروه ميں
سے ايک شخص بھی موجودھوتيسرے گروه کوميراث نھيں ملتی ھے ۔
”تيسراگروه “ :چچا،پھوپھی ،ماموں ،خالہ اوران کی اوالدھے ۔اورجب تک ميت کے چچاو ٔں
،پھوپھيوں ،مامو ٔوں اورخاالو ٔں ميں سے ايک شخص بھی زنده ھوان کی اوالد کوميراث نھيں ملتی ھے
ليکن اگرميت کے وارث صرف ايک پدری چچااورايک پدری ومادری چچاکابيٹاھوتوپدری ومادری
چچازادبھائی کوميراث ملے گی اورپدری چچاکوميراث نھيں ملے گی ۔اس صورت کے عالوه ميں احتياط
واجب يہ ھے کہ مصالحت سے تقسيم کی جائے خصوصاجب ان دونوں کے ساته دوماموں ياخالہ ھوں۔
مسئلہ  ٢٧٩٣اگرميت کے چچا،پھوپھی ،ماموں ،خالہ اوران کی اوالد در اوالد ميں سے کوئی بھی
زنده نہ ھوتوميت کے ماں باپ کے چچا،پھوپھی ،ماموں اورخالہ کوميراث ملے گی اوراگريہ نہ ھوں توان
٢٩۵
کی اوالدکوميراث ملے گی اوراگريہ بھی نہ ھوں توميت کے دادا،دادی ،نانااور نانی کے چچا،پھوپھی
،ماموناورخالہ کوميراث ملے گی اوراگريہ بھی نہ ھوں توان کی اوالدکوميراث ملے گی ۔
مسئلہ  ٢٧٩۴شوھراوربيوی عنقريب ذکرھونے والی تفصيل کے مطابق ايک دوسرے سے ميراث
پاتے ھيں ۔
پھلے گروه کی ميراث
مسئلہ  ٢٧٩۵اگرپھلے گروه ميں ميت کاصرف ايک ھی وارث ھومثالماں ،باپ ،اکلوتا بيٹا ،يا بيٹی
ھوں توميت کا تمام مال اسے ملتاھے اوراگربيٹے يا بيٹياں وارث ھوں تو مال کو يوں تقسيم کيا جائے کہ ھر
بيٹے کو بيٹی سے دگنا حصہ ملے۔
مسئلہ  ٢٧٩۶اگرميت کے وارث فقط باپ اورماں ھوں تومال کے تين حصے ھوں گے۔دوحصے
باپ کواورايک حصہ ماں کو ملے گا ليکن اگر ميت کے ايسے دوبھائی ياچاربھنيں ياايک بھائی اوردوبھنيں
ھوں کہ جوسب کے سب مسلمان ٓ ،ازاداورايک باپ کی اوالدھوں خواه ان کی ماں مشترک ھو يا عليحده
عليحده ھواوران ميں سے کوئی حمل کی صورت ميں نہ ھو تواگرچہ ماں باپ کے ھوتے ھوئے ان لوگوں
کوميراث نھيں ملے گی ليکن ان کی وجہ سے ماں کومال کاچھٹاحصہ اورباقی باپ کوملتاھے ۔
مسئلہ  ٢٧٩٧اگرميت کے وارث فقط ماں باپ ھوں اوراکلوتی بيٹی ھواورسابقہ مسئلہ ميں ذکرشده
شرائط کے ساته اس کے دوبھائی ،چاربھنيں ياايک بھائی اوردوبھنيں نہ ھوں تومال کے پانچ حصے کرکے
ماں باپ کوايک ايک اوربيٹی کوتين حصے دئے جائيں گے اوراگرگذشتہ مسئلے ميں ذکرشده شرائط کے
ساته دوبھائی ،چاربھنيں ياايک بھائی موجودھوں توماں کے مال کے چه حصے کرکے ماں باپ کوايک
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ايک ،بيٹی کوتين اور ٓاخری حصے کے چارحصے کرکے تين حصے بيٹی کو اور ايک حصہ باپ کو
دياجائے گا۔يعنی حقيقت ميں ترکہ کے چوبيس حصے ھوں گے جن ميں سے پندره حصے بيٹی کو،پانچ
حصے باپ کواورچارحصے ماں کومليں گے ۔اگرچہ احتياط مو کٔد ھے کہ باپ اور بيٹی کی رضايت سے
ترکہ کے پانچ حصے کئے جائيں ۔
مسئلہ  ٢٧٩٨اگرميت کے وارث فقط مانباپ اوراکلوتابيٹاھوں تومال کے چه حصے کرکے ماں
باپ کو ايک ايک اوربيٹے کو چارحصے مليں گے اوراگرصرف لﮍکے ياصرف لﮍکيا ں ھوں تويہ چار
حصے ان ميں برابرتقسيم کئے جائيں گے اوراگر لﮍکے اورلﮍکياں دونوں ھوں توان چارحصوں کو ان کے
درميان اس طرح تقسيم کياجائے گاکہ ھر لﮍکے کو لﮍکی سے دگنا ملے ۔
مسئلہ  ٢٧٩٩اگرميت کے وارث ماں يا باپ اوراکلوتابيٹايابيٹے ھوں تومال کے چه حصے کرکے
ايک حصہ ماں ياباپ اورپانچ حصے بيٹے کو دئے جائيں گے اوراگر چند بيٹے ھوں تو ان پانچ حصوں
کوان کے درميان برابرتقسيم کرديا جائے گا۔
مسئلہ  ٢٨٠٠اگرميت کے وارث فقط باپ ياماں اورايک بيٹا اور ايک بيٹی ھوں تومال کے چه
حصے کرکے ايک حصہ ماں يا باپ کو ملے گااورباقی اس طرح تقسيم کياجائے گا کہ بيٹے کو بيٹی سے
دگنا ملے ۔
مسئلہ  ٢٨٠١اگرميت کے وارث فقط ماں ياباپ اوراکلوتی لﮍکی ھوں تو مال کے چار حصے کر
کے ايک حصہ ماں ياباپ کو اورباقی اکلوتی بيٹی کودياجائے گا۔
مسئلہ  ٢٨٠٢اگرميت کے ورثاء ميں فقط ماں ياباپ اوربيٹياں ھوں تو مال کے پانچ حصے کرکے
ماں ياباپ کوايک اورچارحصے بيٹياں ٓاپس ميں برابر تقسيم کريں گی۔
مسئلہ  ٢٨٠٣اگرميت کی اوالدنہ ھوتواس کے بيٹے کی اوالد چاھے وه بيٹی ھی کيوں نہ ھو ميت
ً
کے بيٹے کاحصہ اوربيٹی کی اوالد چاھے وه بيٹا ھی کيوں نہ ھوميت کی بيٹی کاحصہ ليں گے مثالميت
کاايک نواسہ اورايک پوتی ھوتومال کے تين حصے کرکے ايک حصہ نواسے کواوردوحصے پوتی
کودئے جائيں گے ۔
دوسرے گروه کی ميراث
مسئلہ  ٢٨٠۴دوسرے گروه کے وه افرادجورشتہ داری کی وجہ سے کسی سے ميراث ليتے ھيں ان
ميں ميت کے دادا ،دادی ،نانا ،نانی ،بھائی اوربھنيں ھيں۔اوراگربھائی بھنيں نہ ھوں توان کی اوالد اور اوالد
در اوالد کو ميراث ملے گی۔
٢٩۶
مسئلہ  ٢٨٠۵اگرميت کاوارث فقط ايک بھائی يابھن ھوتوسارامال اسے ملے گا۔اگرمادری وپدری
بھنيں يابھائی ھوں توان ميں مال کوبطورمساوی تقسيم کياجائے گا اور اگر مادری وپدری بھنيں اوربھائی
دونوں ھونتو ھربھائی کوبھن کادگنا حصہ ملے گا۔مثال کے طور پراگرميت کے مادری وپدری دوبھائی
اورايک بھن ھوں تومال کے پانچ حصے کرکے ھربھائی کودواوربھن کوايک حصہ ملے گا۔
مسئلہ  ٢٨٠۶اگرميت کے پدری ومادری بھائی بھن ھوں تو صرف پدری بھائی بھنوں کوميراث نھيں
ملے گی۔ اوراگرپدری ومادری بھن بھائی نہ ھوں تواگرصرف ايک پدری بھائی يابھن ھوتوسارامال اسے
ملے گااوراگرچندپدری بھائی ياپدری بھنيں ھوں تومال ان ميں برابرتقسيم ھوگا۔اوراگرپدری بھائی اوربھنيں
دونوں ھوں توھربھائی کوبھن سے دگنا ملے گا۔
مسئلہ  ٢٨٠٧اگرميت کے ورثاء ميں سے فقط ايک مادری بھن يابھائی يعنی ان کااورميت کاباپ جدا
ھو ،موجود ھو تو سارا مال اسے ملے گااوراگرمادری بھنيں يابھائی ھوں يادونونھوں تومال ان ميں مساوی
طورپرتقسيم ھوگا۔
مسئلہ  ٢٨٠٨اگرميت کے مادری وپدری بھائی بھن ،پدری بھائی بھن اورايک مادری بھائی يابھن
ھوتوپدری بھائی بھن کوميراث نھينملے گی اورمال کے چه حصے کرکے ان ميں سے ايک حصہ مادری
بھن بھائی اپنے درميان مساوی طورپرتقسيم کريں گے اورباقی پدری ومادر ی بھائی بھنوں کواسی طرح
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دياجائے گاکہ ھربھائی کوبھن کادگنا حصہ ملے ۔
مسئلہ  ٢٨٠٩اگرميت کے پدری ومادری بھائی بھن ،پدری بھائی بھن اورچندمادری بھائی اوربھنيں
ھوں توپدری بھائی اور بھن کوميراث نھيں ملے گی اورمال کے تين حصے کرکے ايک حصہ مادری بھن
بھائيوں مينمساوی طورپرتقسيم کياجائے گااورباقی پدری ومادری بھائی بھنوں کے درميان اس طرح تقسيم
کياجائے گاکہ ھربھائی کوبھن سے دگنا ملے۔
مسئلہ  ٢٨١٠اگرميت کے ورثاء ميں فقط پدری بھائی بھن اورايک مادری بھائی يابھن ھوتومال کے
چه حصے کرکے ايک حصہ مادری بھائی يابھن کواورباقی پدری بھائی بھنوں ميں اس طرح تقسيم کياجائے
گاکہ ھربھائی کوبھن کادگنا ملے گا۔
مسئلہ  ٢٨١١اگرميت کے وارث فقط پدری بھن بھائی اورمادری بھائی بھن ھوں تومال کے تين
حصے کرکے ايک حصہ مادری بھن بھائيوں ميں مساوی طورپرتقسيم کياجائے گااور باقی پدری بھائی
بھنوں کواس طرح دياجائے گاکہ ھربھائی کوبھن کادگنا حصہ ملے ۔
مسئلہ  ٢٨١٢اگرميت کے ورثاء ميں فقط بھائی بھن اوربيوی ھی ھوں توبيوی کواس کے حصہ کی
ميراث ملے گی جس کی تفصيل ٓا ئنده بيان ھوگی اوربھائی بھنونکوسابقہ مسائل کی روشنی مينان کے
حصے کی ميراث ملے گی اوراگرعورت مرجائے اوراس کے وارث فقط بھائی بھن اورشوھرھونتو ٓادھی
ميراث شوھرکوملے گی ۔اور بھائی بھنوں کوسابقہ مسائل کی تفصيل کے مطابق ميراث دی جائے گی البتہ
بيوی ياشوھرکوميراث ملنے کی وجہ سے مادری بھائی بھائی بھنوں کی ميراث ميں کمی نھينکی جائے گی
بلکہ پدری ومادری ياپدری بھائی بھنوں کے حصے ميں کمی واقع ھوگی۔ مثالاگرميت کے وارث کے
شوھر،مادری بھائی بھن اورمادری وپدر ی بھن بھائی ھوں تو ٓادھامال شوھرکوملے گااوراصل مال
کاتيسراحصہ مادری بھائی بھنوں کودياجائے گااورباقی مال پدری ومادری بھائی بھنوں کاحصہ ھے
لہذااگرسارامال مثالً چه روپيہ ھوتوتين روپے شوھرکواوردوروپے مادری بھائی بھنوں کواورايک روپيہ
پدری ومادری بھن بھائيوں کودياجائے گا۔
مسئلہ  ٢٨١٣اگرميت کے بھائی بھن نہ ھوں توان کاحصہ ان کی اوالدمينتقسيم ھوگااورمادری بھن
بھائيوں کاحصہ ان کی اوالدکے درميان برابرتقسيم کياجائے گااورپدری ومادری اورپدری بھائی بھنوں کی
اوالدميں ان کاحصہ اس طرح تقسيم ھوگاکہ ھربھائی کوبھن کادگنا ملے ۔اگرچہ احتياط يہ ھے کہ ٓاپس ميں
مصالحت کی جائے ۔
مسئلہ  ٢٨١۴اگرميت کے ورثاء ميں دادا،دادی،نانااورنانی ميں سے صرف ايک ھی زنده
ھوتوسارامال اسے ملے گا۔ ميت کے دادااورناناکے ھوتے ھوئے اس کے پرنانااورپرداداکوميراث نھيں ملے
گی اوراگرميت کے وارث فقط دادا اور دادی ھوں تومال کے تين حصيھوں گے جن ميں سے دوحصے
داداکواورايک حصہ دادی کودياجائے گا اور اگر وارث فقط نانا اور نانی ھوں توان کے درميان مال
کوبطورمساوی تقسيم کياجائے گا۔
مسئلہ  ٢٨١۵اگرميت کے ورثاء ميں دادا يا دادی ميں سے ايک اورنانا يا نانی ميں سے بھی ايک
زنده ھوتومال کے تين حصے کرکے دوحصے دادايادادی کواورايک حصہ نانايانانی کوملے گا۔
٢٩٧
مسئلہ  ٢٨١۶اگردادا،دادی ،نانااورنانی ميت کے وارث ھوں تومال کے تين حصے کرکے ايک
حصہ نانانانی ميں مساوی طورپراوردوحصے دادادادی کواوراس طرح دئے جائيں گے کہ داداکودادی سے
دگنا زياده ملے گا۔
مسئلہ  ٢٨١٧اگرميت کے وارث فقط بيوی ،دادا،دادی،نانااورنانی ھوں توبيوی کواس کا حصہ ملے
گاجس کی تفصيل ٓائنده بيان ھوگی اوراصل مال کاتيسراحصہ نانانانی کے درميان برابرتقسيم کياجائے
گااورباقی دادادادی کے درميان اس طرح تقسيم کياجائے گاکہ داداکودادی کادگنا حصہ ملے گا۔اوراگروارث
شوھر،دادا،دادی،نانااورنانی ھوں توشوھرکو ٓادھامال اوردادا،دادی ،نانااورنانی کوسابقہ تفصيل کے مطابق
ميراث دی جائے گی۔
مسئلہ  ٢٨١٨جب ايک بھائی يابھن ،ياچند بھائی يا بھنيں اوردادا يا دادی يا نانا يا نانی يا ان ميں سے
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چند وارث بنيں تواس کی چند صورتيں ھيں :
 (١سب مادری ھوں يعنی نانا،نانی اورمادری بھن بھائی ھوں تواس صورت ميں ان کے درميان
مال کوبرابرتقسيم کيا جائے گا اگرچہ ان ميں کچه مرد اور کچه عورتيں ھوں ۔
 (٢سب پدری ھوں اس صورت ميں اگرسب عورتيں ياسب مردھوں توبھی مال سب ميں
برابرتقسيم کياجائے گا اور اگر مرد و عورت دونوں ھوں تو ھر مرد کو عورت سے دگنا ملے گا۔
 (٣دادادادی ھوناورپدر ی ومادری بھائی بھن ھوں اس کاحکم سابقہ صورت واالھے جوکہ
مسئلہ  ٢٨٠٩ميں بيان کيا گياھے کہ اگرپدری بھائی يابھن پدری ومادری بھائی يابھن کے ساته جمع ھوجائيں
توپدری بھائی بھنوں کوميراث نھيں ملتی ھے ۔
 (۴دادا،دادی،نانااورنانی ميں سے بعض ھوں چاھے سب مردھوں ياعورتيں يادونوں ھوں
اوراسی طرح بھائی اوربھنيں بھی ھوں تواس صورت ميں مادری رشتہ داروں يعنی مادری بھائی ،بھن
،نانااورنانی جوبھی ھوں ان کوترکہ کا تيسرا حصہ ملے گا جو اِن ميں مساوی طور پر تقسيم کياجائے
گااگرچہ بعض مرداوربعض عورتيں ھوں اورپدری رشتہ داروں کوترکہ کے تين حصوں ميں سے باقی
دوحصے اس طرح دئے جائيں گے کہ ھر مرد کو عورت کادگنا ملے اوراگرسب مرد يا عورتيں ھوں توا ن
کے درميان برابرتقسيم کيا جائے گا۔
 (۵دادايادادی اورمادری بھائی يابھن وارث بنيں تواس صورت ميں اگربھائی يابھن ايک ھی ھو
تواسے مال کا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر زياده ھو تو مال کاتيسراحصہ سب ميں برابرتقسيم کياجائے
گااوردونوں صورتوں ميں باقی مال دادا يا دادی کاھے اوراگردونوں زنده ھوں تودادا کو دادی سے دگنا ملے
گا۔
 (۶نانا يا نانی اور پدری بھائی وارث بنيں تواس صورت ميں نانايانانی کے لئے تيسراحصہ ھے
اگرچہ ان ميں سے صرف ايک ھی زنده ھواورباقی دوحصے بھائی کے لئے ھيں اگرچہ ايک ھی بھائی
ھواوراگرنانا يا نانی کے ساته پدری بھن وارث بنے توايک ھی بھن ھو تواسے ٓادھا مال ملے گا اوراگر
متعدد ھوں توتمام مال کادوتھائی انھيں ملے گا اور دونوں صورتوں ميں ناناکے لئے ايک تھائی ھے
ٰ
اقوی يہ ھے کہ يہ حصہ
۔لہذاگرايک بھن ھوفريضہ مال اداکرنے کے بعد چھٹاحصہ اضافی بچے گا۔اور
بھن کوملے گااگرچہ احوط يہ ھے کہ مصالحت کی جائے ۔
 (٧نانا،نانی ميں سے کوئی ايک يادادا اور دادی ميں سے کوئی ايک يا ان کے ساته پدری بھائی
يابھنيں وارث ھوں خواه وه ايک ھو يا کئی ھونتواس صورت ميں نانا يا نانی کے لئے تيسراحصہ ھے جو
ان دونوں کے زنده ھونے کی صورت ميں دونوں ميں برابرتقسيم ھوجائے گا چاھے يہ مرد اور عورت
ھونے کے اعتبار سے مختلف ھوں اورباقی دوحصے دادا،دادی اور پدری بھائی بھن کے لئے ھيں جو
مردوں اور عورتوں کے جمع ھونے کی صورت ميں مردوں کو عورتوں کا دگنا اور صرف مرد يا صرف
عورتيں ھونے کی صورت ميں برابرتقسيم کياجائے گا۔اوراگران دادااورنانايادادی اورنانی کے ساته مادری
بھائی يابھنيں وارث ھوں تو مادری رشتہ داروں يعنی نانا،نانی اورمادری بھن بھائيوں کے لئے تيسراحصہ
ھے جوسب ميں برابرتقسيم کياجائے گا اگرچہ بعض مرداوربعض عورتيں ھوں اوردادا،دادی کوباقی
دوحصے مليں گے اورمختلف ھونے کی صورت ميں مردوں کودگنا اورايک صنف ھونے کی صورت ميں
سب کوبرابرملے گا۔
 (٨پدری بھائی بھن ،مادری بھائی بھن اوردادااوردادی وارث ھوں تواس صورت ميں اگرايک
مادری بھن يا بھائی ھو تواسے اصل ترکہ ميں سے چھٹاحصہ ملے گا اورايک سے زياده ھوتوترکہ
کاتيسراحصہ سب ميں برابرتقسيم کياجائے گا اور باقی پدری بھائيوں يابھنوں اور دادا يا دادی کے لئے ھے۔
٢٩٨
لہذااگرسب ايک صنف ھوں تومساوی تقسيم ھوگا ورنہ مردکوعورت سے دگنا ملے گا۔اگران بھائی
اوربھنوں کے ساته نانايانانی ھونتونانايانانی  ،مادری بھائی يابھنوں کے درميان تيسراحصہ برابرتقسيم
کياجائے گااورپدری بھائی بھنوں کے لئے دوتھائی ھے کہ اگرسب ايک صنف سے ھوں تو برابر تقسيم
ھوگااور مختلف ھونے کی صورت ميں مردوں کودگنا ملے گا۔
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مسئلہ  ٢٨١٩جب ميت کے بھائی يابھن ھونتوان کی اوالدکوميراث نھيں ملے گی ليکن يہ حکم اس
وقت جاری نھيں ھوگاجب ان کوميراث دينے سے بھائی يابھن کے حصہ ميں کمی نہ ٓاتی ھو۔مثالاگرميت
کاپدری بھائی اورنانازنده ھوں توپدری بھائی کودو تھائی اور ناناکوايک تھائی ميراث ملے گی اوراس
صورت ميں اگرميت کے مادری بھائی کا بيٹا بھی ھو توبھائی کابيٹااورنانا اس تيسرے حصے مينشريک
ھوں گے ۔
تيسرے گروه کی ميراث
مسئلہ  ٢٨٢٠تيسرے گروه ميں چچا،پھوپھی ،ماموں ،خالہ اوران کی اوالد سابقہ تفصيل کے مطابق
اس صورت ميں ميراث ليں گے جب پھلے اوردوسرے گروه ميں سے ميراث کاکوئی حق دارموجود نہ ھو۔
مسئلہ  ٢٨٢١اگرميت کاوارث صرف ايک چچاياپھوپھی توسارامال اسے ملے گاچاھے يہ وارث
ميت کے باپ کا پدری ومادری يا صرف پدری يا صرف مادری رشتہ دار ھو اور اگر چند چاچے ياپھوپھياں
وارث ھوں اورسب مادری و پدری يا صرف پدری ھوں توسارامال ان ميں برابرتقسيم کياجائے
گااوراگرچچے اورپھوپھياں دونوں ھوں اورسب پدری ومادری ياپدری ھوں توچچاکوپھوپھی کادگنا ملے
گا۔مثالاگرورثاء ميں دوچاچے اورايک پھوپھی ھوں تومال کے پانچ حصے کرکے ايک حصہ پھوپھی
کواورباقی چارحصے دوچاچوں ميں برابرتقسيم کئے جائيں گے ۔
مسئلہ  ٢٨٢٢اگرميت کے وارث صرف چندمادری چاچے يامادری پھوپھياں ھوں توان ميں مال
کوبرابرتقسيم کياجائے گا۔ليکن اگرمادری چچااورپھوپھی دونوں وارث ھوں احتياط واجب کی بنا پرمال کی
تقسيم ميں مصالحت کريں ۔
مسئلہ  ٢٨٢٣اگرميت کے وارث چچااورپھوپھی ھوں اوران ميں سے بعض پدری ،بعض مادری
اوربعض پدری اورمادری ھوں توپدری چچااورپھوپھی کوميراث نھيں ملے گی ۔لہذااگرميت کاايک مادری
چچا يا پھوپھی ھو تو بنا بر مشھور ،مال کے چه حصوں ميں سے ايک حصہ مادری چچا يا پھوپھی کو اور
باقی پدری ومادری چچااورپھوپھی کو ديا جائے گا۔اوراگريہ نہ ھوں پدری چچااورپھوپھی کودياجائے
گاليکن احيتاط واجب کی بنا پرپانچ حصوں ميں سے ايک حصے مينچچا و پھوپھی پدرو مادری يا پدری
چچاوپھوپھی ،مادری چچاوپھوپھی سے مصالحت کريں اوراگرمادری چچااورپھوپھی دونوں ھوں تومال کے
تين حصے کرکے دوحصے مادری وپدری چچاوپھوپھی کو اوراگريہ نہ ھوں توپدری چچاوپھوپھی کودئے
جائيں گے اورايک حصہ مادری چچااورپھوپھی کودياجائے گااورتمام صورتوں ميں پدری ومادری
چچااورپدری چچا کو پدری ومادری ياپدری پھوپھی سے دگنا دياجائے گااوراحتياط واجب يہ ھے کہ مادری
چچااورپھوپھی ايک دوسرے کے ساته مصالحت کريں۔
مسئلہ  ٢٨٢۴اگرميت کے وارث صرف ايک ماموں يا ايک خالہ ھوں توسارامال انھيں ملے گا
اوراگرماموں اورخالہ دونوں ھوں اورسب پدری ومادری ياپدری يامادری ھوں توبنا بر مشھورمال ان کے
درميان برابرتقسيم کياجائے گا۔ليکن احتياط واجب ھے کہ خالہ اورماموں تقسيم ميں ايک دوسرے سے
مصالحت کريں ۔
مسئلہ  ٢٨٢۵اگرميت کے وارث صرف ايک مادری ماموں ياخالہ اورپدری ومادری خالہ اورماموں
ھوں اورپدری مادری ماموں وخالہ نہ ھونے کی صورت ميں پدری خالہ اورماموں ھوں تو مشھور يہ ھے
”:مال کے چه حصوں ميں سے ايک حصہ مادری ماموں ياخالہ کواورباقی پدری ومادری ياپدری خالہ اور
ماموں کودياجائے گااورجب مادری خالہ اورماموں دونوں ھوں تومال کے تين حصوں ميں سے ايک حصہ
مادری ماموں اورخالہ کواوردوحصے پدری ومادری خالہ ،ماموں يا پدری خالہ اورماموں کودئے جائيں
گے“۔ ليکن احتياط واجب ھے کہ دونوں صورتوں ميں مادری رشتہ دار ،پدری رشتہ داروں سے اسی
طرح ماموں اورخالہ بھی ايک دوسرے سے مصالحت کريں ۔
مسئلہ  ٢٨٢۶اگرميت کے وارث ايک ياچند ماموں ياايک يا چند خالہ ياماموں وخالہ اورايک
ياچندچچاياايک ياچندپھوپھياں ياچچاوپھوپھياں ھوں تو مال کے تين حصوں ميں سے ايک حصہ ماموں
ياخالہ يادونوں کو اور باقی چچا،پھوپھی يادونوں کوملے گا۔
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٢٩٩
مسئلہ  ٢٨٢٧اگرميت کے وارث ايک ماموں ياايک خالہ اورچچااورپھوپھی ھوں
تواگرچچااورپھوپھی پدری و مادری ياپدری ھوتو مال کے تين حصوں ميں سے ايک حصہ ماموں ياخالہ
کواورباقی دوحصہ مال کے تين حصہ کر کے دوحصے چچا کو اور ايک حصہ پھو پھی کو ديں گے
لہذااس )ترکہ (مال کے نوحصے ھونگے جن ميں سے تين ماموں ياخالہ کو اور چار حصے چچا کو اور
دو حصے پھوپھی کو ديں گے ۔
مسئلہ  ٢٨٢٨اگرميت کے وارث ايک ماموں يا خالہ اورايک مادری چچا يا پھوپھی اور پدری و
مادری يا پدری چچا اور پھوپھی ھوں توما ل کے تين حصے کرکے ايک حصہ ماموں ياخالہ کو دئے
جائينگے اور مشھوريہ ھے کہ”:باقی دو حصوں کے چه حصے کرکے ايک مادری چچا يا پھوپھی کو اور
باقی پدری ومادری ياپدری چچا و پھوپھی کو اس طرح ديں گے کہ چچا کو پھوپھی کا دگنا ملے۔ ل ٰہذا اگرمال
کے نوحصے کريں توتين حصے ماموں ياخالہ کواورايک حصہ مادری چچا يا پھوپھی کواورباقی پانچ
حصے پدری ومادری يا پدری چچا و پھوپھی کو ديں گے ليکن احتياط واجب ھے کہ پدری چچاوپھوپھی
پانچويں حصے ميں مادری چچاوپھوپھی سے صلح کرليں ۔
مسئلہ  ٢٨٢٩اگرميت کے ورثاء ميں کچه پدری ومادری ياپدری يامادری ماموں اورخالہ ھوں
اورچچااورپھوپھی بھی ھوں تومال کے تين حصوں ميں سے دوحصے چچاوپھوپھی کوديں گے اور
اگرچچاوپھوپھی پدری ومادری ياپدری ھوں توچچاکوپھوپھی سے دگنا ملے گااوراگرمادری ھوں تواحتياط
واجب کی بنا پرتقسيم ميں ٓاپس ميں مصالحت کريں اورباقی ايک تھائی ماموں اورخاالو ٔں کوملے
گااوراحتياط واجب کی بنا پرتقسيم ميں مصالحت کريں ۔
مسئلہ  ٢٨٣٠اگرميت کے وارث مادری ماموں ياخالہ اورچندپدری ومادری ماموں يا خالہ يا پدری
ماموں اور خالہ جبکہ پدری و مادری ماموں و خالہ نہ ھوں اور اس کے چچاو پھوپھی ھوں تومال کے تين
حصے کرکے دوحصے سابقہ دستورکے مطابق چچااورپھوپھی کے درميان تقسيم ھوں گے اوربچاھواايک
حصہ بھی سابقہ دستورکے مطابق تقسيم ھوگا۔
مسئلہ  ٢٨٣١اگرميت کے چچا،پھوپھی ،ماموں اورخالہ نہ ھوں توجومقدار چچا و پھوپھی کو ملتی
ھے ان کی اوالد کو اور جو مقدار ماموں اورخالہ کوملتی ھے ان کی اوالدکودی جائے گی ۔
مسئلہ  ٢٨٣٢اگرميت کے وارث اس کے باپ کاچچا،پھوپھی ،ماموں ،خالہ اور اس کی ماں کاچچا،
پھوپھی ،ماموں اورخالہ ھوں تو مال کے تين حصے ھوں گے۔ مشھور يہ ھے کہ ”:ان ميں سے ايک حصہ
ميت کی ماں کے چچا،پھوپھی ،ماموں اورخالہ کے درميان مساوی تقسيم ھوگااورباقی دوحصوں کے تين
حصے کرے ايک تھائی ميت کے باپ کے ماموں اورخالہ کے درميان برابرتقسيم ھوگااورباقی دوحصے
ميت کے باپ کے چچااورپھوپھی کواس طرح ديں گے کہ چچاکوپھوپھی کادگنا ملے “۔ ليکن احتياط واجب
ھے کہ ميت کی ماں کے چچا،پھوپھی ،ماموں اورخالہ اصل مال کے تيسرے حصے ميں ايک دوسرے سے
مصالحت کريں ۔اوراسی طرح باپ کے ماموں اورخالہ دوتھائی کے تيسرے حصے ميں اورميت کے باپ
کے چچااورپھوپھی ،تقسيم ميں مسئلہ نمبر  ٢٨٢٣کے طريقے کے مطابق عمل کريں ۔
مياں بيوی کی ميراث
مسئلہ  ٢٨٣٣اگربيوی مرجائے اور اس کی کوئی اوالدنہ ھو تو ٓادھا حصہ شوھر کو اور باقی
دوسرے وارثوں کوملے گا اوراگر اس موجوده شوھر يا دوسرے شوھرسے اوالدھو توسارے مال
کاچوتھائی حصہ شوھر کو اور باقی دوسرے ورثاء کو ملے گا۔
مسئلہ  ٢٩٣۴اگرمردمرجائے اوراس کی کوئی اوالدنہ ھوتوما ل کاچوتھائی حصہ بيوی کواورباقی
دوسرے ورثہ کوملے گا اور اگراس بيوی يا دوسری بيوی سے اوالدھو تومال کا ٓاٹھواں حصہ بيوی اورباقی
دوسرے ورثہ کو ملے گااوربيوی کو زمين ،گھر ،باغ ،کھيتی اوردوسری زمينوں سے ميراث نھيں ملے گی
اورنہ ھی ان کی قيمت سے اورزمين پربنی عمارت اوردرختوں سے ميراث ملے گی ليکن اگرباقی ورثہ
عمارت اوردرخت کی قيمت ديناچاھيں توعورت کے لئے اسے قبول کرنا ضروری ھے اورباغ ،زراعت
اوردوسری زمينوں پر موجود درخت ،زراعت وعمارت کابھی يھی حکم ھے ۔
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مسئلہ  ٢٩٣۵جن چيزوں سے بيوی کوميراث نھيں ملتی جيسے گھرکی زمين ،اگران ميں تصرف
کرناچاھے توضروری ھے کہ دوسرے ورثہ سے اجازت حاصل کرے۔ اسی طرح دوسرے ورثہ عورت
کے حصے ،مثالً عمارت اوردرخت ميں سے اس کاحق دئے بغير ،چاھے اس حق کی قيمت ادا کرکے ھی
سھی ،بيوی کی اجازت کے بغيراس ميں تصرف نہ کريں۔
٣٠٠
مسئلہ  ٢٩٣۶اگرعمارت ،درخت اور ان جيسی چيزونکی قيمت لگانا چاھيں تاکہ قيمت سے عورت
کا حصہ ادا کيا جائے توفرض کياجائے کہ اگريہ چيزيں خراب ھونے تک اجارے پر دئے بغير ،اس زمين
ميں باقی رھيں تواس کی کياقيمت ھے۔ اس قيمت سے عورت کاحصہ دياجائے گا۔
مسئلہ  ٢٩٣٧کاريزے کے جاری ھونے کی جگہ اوران جيسی چيزيں زمين کے حکم ميں ھيں
اوراينٹيں اوراس جيسی چيزيں جواس ميں استعمال کی گئی ھوں عمارت کے حکم ميں ھيں ۔
مسئلہ  ٢٩٣٨اگرميت کی بيوياں ايک سے زياده ھوں اوراوالدنہ ھوتومال کاچوتھاحصہ
اوراگراوالدھوتو ٓاٹھواں حصہ سابقہ طريقے کے مطابق سب بيويوں ميں برابرتقسيم کياجائے گااگرچہ شوھر
نے سب يابعض بيويوں کے ساته نزديکی نہ کی ھو۔ ليکن اگراس نے مرض الموت ميں کسی عورت سے
شادی کی ھواورنزديکی کئے بغيرمرگياھوتواس عورت کوميراث اورمھردونوں نھيں مليں گے ۔
مسئلہ  ٢٨٣٩اگرعورت مرض الموت ميں شادی کرکے مرجائے توشوھرکواس سے ميراث ملے
گی اگرچہ شوھر نے نزديکی نہ کی ھو۔
مسئلہ  ٢٨۴٠اگربيوی کواحکام طالق ميں گذری ھوئی ترتيب کے مطابق طالق رجعی دے اوروه
عدت کے دوران مرجائے توشوھرکواس سے ميراث ملے گی اوراگرشوھرعدت کے دوران مرجائے تو
بيوی کوبھی اس سے ميراث ملے گی ليکن اگرعده ختم ھونے کے بعدياطالق بائن کے عده ميں ان مينسے
کوئی مرجائے تودوسرے کوميراث نھيں ملے گی ۔
مسئلہ  ٢٨۴١اگرشوھرنے مرض ميں بيوی کوطالق دی ھواورباره قمری مھينہ گزرنے سے پھلے
مرجائے توعورت کوتين شرائط کے ساته ميراث ملے گی :
 (١اس مدت ميں شادی نہ کی ھواوراگرشادی کی ھوتواحتياط واجب کی بنا پر ضروری ھے کہ
آپس ميں صلح کريں۔
 (٢شوھرسے انس نہ ھونے کی وجہ سے اسے طالق دينے کے لئے مال نہ دياھوبلکہ اگر کچه
مال نہ بھی ديا ھو ليکن طالق بيوی کے تقاضے کی وجہ سے ھوتوبھی اسے ميراث ملنامحل اشکال ھے ۔
 (٣شوھرنے جس مر ض ميں عورت کوطالق دی ھواس مرض کے دوران ،اس مرض ياکسی
اوروجہ سے مرجائے لہذا وه اگراس مرض سے صحت ياب ھوجائے ياکسی اوروجہ سے اس کا انتقال
ھوجائے توبيوی کوميراث نھيں ملے گی ۔
مسئلہ  ٢٨۴٢شوھرنے اپنی بيوی کے پھننے کے لئے جوکپﮍے مھياکئے ھوں وه شوھرکے مرنے
کے بعدشوھر کامال ھے ،اگرچہ بيوی ان کپﮍوں کوپھن چکی ھو۔
ميراث کے متفرق مسائل
مسئلہ  ٢٨۴٣اگرباپ مرجائے تو اس کا قر ٓان ،انگوٹھی ،تلواراورپھنے ھوئے کپﮍے بﮍے بيٹے کے
ھيں۔ اگرشروع والی تين چيزيں ايک سے زياده ھوں مثالدوقر ٓان يادوانگوٹھی تواحتياط واجب ھے کہ
بﮍابيٹاان ميں دوسرے ورثاء کے ساته مصالحت کرے۔ اسی طرح کتاب ،اونٹ کے پاالن ،سواری کے اونٹ
اورتلوارکے عالوه باقی اسلحہ ميں احتياط واجب يہ ھے کہ مصالحت کرے ۔
مسئلہ  ٢٨۴۴اگرميت کے ايک سے زياده بﮍے بيٹے ھوں مثالدوبيويوں سے ايک ساته دوبيٹے
پيداھوئے ھوں توسابقہ مسئلہ ميں جوچيزيں بيان ھوئی ھيں دونوں ٓاپس ميں برابرتقسيم کريں گے ۔
مسئلہ  ٢٨۴۵اگرميت مقروض ھواوراس کاقرضہ مال کے برابريازياده ھوتوجن چيزوں کے بارے
ميں بيان ھواکہ بﮍے بيٹے کی ھيں ضروری ھے کہ ميت کے قرض ميں اداکر دی جائيں اوراگرقرض مال
سے کم ھوتوضروری ھے کہ جوچيزيں بﮍے بيٹے کوملتی ھيں ان سے قرض کوتناسب کے لحاظ سے
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اداکياجائے۔ مثالاگراس کے سارے مال کی ماليت ساٹه روپے ھوں اوران ميں سے بيس روپے ان چيزوں
کی ماليت ھوجوبﮍے بيٹے کوملی ھيں اورقرض تيس روپے ھو تو ضروری ھے کہ بﮍابيٹااپنے اختصاصی
حصے ميں سے دس روپے قر ض کی بابت اداکرے ۔
مسئلہ  ٢٨۴۶مسلمان کوکافرسے ميراث ملتی ھے ليکن کافرکومسلمان سے ميراث نھيں ملتی ھے
چاھے وه مرنے والے کاباپ يابيٹا ھی کيوں نہ ھو۔
مسئلہ  ٢٨۴٧اگرکوئی اپنے رشتہ دار کو عمدا اور ناحق قتل کرے تو قاتل ،مقتول سے ميراث نھيں
پاتا ھے۔ ليکن اگرخطا کرتے ھوئے قتل کرے مثال اگر ھوا ميں پتھر پھينکے اوراتفاقاًاس کے کسی رشتہ
دارکولگ جائے اوروه مرجائے تواس کوميراث ملے گی ليکن قتل کی ديت ميں سے ميراث لينامحل اشکال
ھے۔
٣٠١
مسئلہ  ٢٨۴٨جب بھی ميراث تقسيم کرناچاھيں تواس بچے کے لئے جو شکم مادرميں ھوکہ اگرزنده
پيداھوتو اس کوميراث ملے گی۔ تو اگر شکم ميں ايک سے زياد ه بچوں کااحتمال نہ ھو توضروری ھے کہ
ٰ
کوعليحده رکھاجائے اورباقی
ايک حصہ عل ٰيحده رکھاجائے اوراحتياط واجب کی بنا پرايک لﮍکے کے حصہ
مال کوورثہ ٓاپس ميں تقسيم کريں ليکن اگر عقالئی احتمال اس بات کا ھو کہ پيٹ ميں ايک سے زياده بچے
ھوں گے تو بنابر احتياط ضروری ھے کہ جتنا احتمال ھے اتنا حصہ عليحده رکه ديا جائے اور باقی مال
آپس ميں تقسيم کرليں مگر يہ کہ وثوق اوراطمينا ن ھوکہ محتمل کاحق ضائع نھيں ھوگاتواس صورت ميں
وه ايک سے زائدحصے کو ٓاپس ميں تقسيم کرسکتے ھيں ۔

توضيح المسائل

ملحقات
بينک سے مربوط مسائل
بينک کی دو قسميں ھيں(١ ):اسالمی بےنک) (٢غےر اسالمی بےنک
اسالمی بينک کی تےن صورتيں ھيں:
 (١پرائيويٹ بےنک
 (٢سرکاری بےنک
 (٣سرکاری اور عوامی مشترکہ بےنک
اظھر يہ ھے کہ سرکاری اور مشترکہ بےنکوں سے جائز معامالت کرنا صحيح ھے گرچہ احوط
ھے کہ ان دونوں بےنکوں سے رقم نکالنے اور اسے استعمال کرنے کے سلسلے ميں حاکم شرع سے
اجازت لے لے۔
مسئلہ  ٢٨۴٩اسالمی بےنکوں سے سود و فائده کی شرط کے ساته قرض لےنا يا انھيں قرض دينا
ً
سود اور حرام ھے ليکن انسان چند صورتوں پر عمل کرکے اپنے ٓاپ کو سود سے بچا سکتا ھے مثال قرض
لےنے واال بينک يا اس کے وکيل سے کوئی چيز بازاری بھاؤ سے ايک خاص فيصد مثالً  ١٠يا  ٢٠فيصد
زياده قيمت پر خريدے اور يہ شرط رکھے کہ بينک اس کی مطلوبہ رقم ايک خاص مدت تک اسے بطور
قرض دے گا يا مثالً يہ کہ بينک يا اس کے وکيل کو کوئی چيز بازاری بھاؤ سے ايک خاص فيصد کمتر
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قيمت پر بيچے اور شرط رکھے کہ بينک اس کی مطلوبہ رقم ايک خاص مدت تک اسے بطور قرض دے
گا۔
ً
اسی طرح بينک کو قرضہ دينے کے سلسلے ميں بھی اسی طريقے پر عمل کرسکتا ھے مثال يہ
کہ بينک کوئی چيز بازاری قيمت سے زياده پر اس شخص سے خريد لے يا کوئی چيز بازاری بھاؤ سے کم
قيمت پر اسے بيچ دے اور يہ شرط رکھے کہ وه شخص ايک خاص مدت تک بينک کو قرضہ دے گا۔
يھی نتائج اجاره ،مصالحت اور قرض کی شرط والے ھبہ سے بھی حاصل کئے جاسکتے ھيں۔
مسئلہ  ٢٨۵٠سابقہ مسئلہ ميں بيان ھوا کہ بينک کو قرض دينے کا حکم بينک سے قرض لےنے کی
مانند ھے اور اگر قرض کی قرارداد ميں سود وفائده کی شرط ھو تو يہ ربا اور حرام ھے اور اس سلسلے
ميں جمع کروائی ھو يعنی ايسے اکاؤنٹ ميں جس  Fixed Deposit Accountميں فرق نھيں ھے کہ رقم
ميں پےسہ رکھوانے واال معاملے کے مطابق ايک خاص مدت تک اپنی رقم کو استعمال نھيں کرسکتا ھے يا
ميں يعنی ايسے اکاؤنٹ ميں جس ميں پےسہ رکھوانے واال ھر وقت اپنی رقم کو Current Account
استعمال کرسکتا ھے البتہ اگر سود کی شرط نہ لگائے اور اپنے ٓاپ کو سود کی رقم کا حقدار نہ سمجھے تو
اگرچہ بينک اسے سود دے پھر بھی ايسے بينک ميں رقم رکھوانا جائز ھے۔
مسئلہ  ٢٨۵١غےر اسالمی بےنکوں سے جن کا سرمايہ کافروں کا ھوتا ھے رقم لےنے ميں کوئی
حرج نھيں ھے چاھے سرمايہ سرکاری ھو يا پرائيويٹ اور اسی طرح ان ميں رقم رکھوانا اور سود لےنا
بھی جائز ھے۔ اسی طرح سود کی رقم کو استنقاذ کے عنوان سے بھی لے سکتا ھے ۔
ايل سی )لےٹر آف کرےڈٹ(
ايل سی کی دو قسميں ھيں
برائے امپورٹ  (١ L/Cايل سی
٣٠٢
جو شخص بيرونی ممالک سے کوئی چيز امپورٹ کرنا چاھے تو قواعد کے مطابق اس کے لئے
کھولنے کے بعد بينک کی ذمہ  L/Cکھولے اور  L/Cضروری ھے کہ اپنے ملک کی کسی ايک بينک ميں
داری ھے کہ جب خريدار اور بيچنے والے کے درميان خط و کتابت يا خريدار کے ملک ميں موجود بيچنے
والے نمائندے سے رابطہ کے ذريعے معاملہ واقع ھوجائے تو بيچنے والے کی جانب سے موصول شده
رسےد جو کہ جنس کی مقدار اور کوالٹی کے اعتبار سے تمام خصوصيات کو بيان کررھی ھوInvoice ،
اس کی بابت بيچنے والے کو اسی کے ملک ميں موجود بينک کے ذريعے اتنی رقم کی ادائےگی کردے
جس پر طرفےن متفق ھوں اور اس اقدام کے ذريعے بينک خريدار سے اشياء کی پوری قيمت کا کچه فيصد
مثالً  ١٠يا  ٢٠فيصد وصول کرے گا اور پھر بيچنے والے کو معاملہ پورا ھونے کی خبر دے گا تاکہ
بيچنے واال جنس کی قيمت کی وصولی کے لئے ان اشياء سے متعلقہ دستاويز بينک کے سپرد کرے اور
پھر بينک ان دستاويز کو تحويل ميں لےنے کے بعد جو ان تمام خصوصيات کے مطابق ھوں جن پر
کھلتے وقت اتفاق کيا تھا بيچنے والے کو پوری ادائےگی کردےگا۔  L/Cطرفےن نے ايل سی
برائے ايکسپورٹ (٢ L/Cايل سی (
جو شخص کسی چيز کو بيرون ملک ايکسپورٹ کرنا چاھے تو قواعد کے مطابق ضروری ھے کہ
کھولے تاکہ بينک ايکسپورٹ کے  L/Cبيرون ملک موجود خريدار اپنے ملک کی کسی بينک ميں ايل سی
کھولنے کے مذکوره مراحل کو طے کرنے کے بعد ايکسپورٹ کرنے والے شخص سے  L/Cلئے ايل سی
رابطہ کرے اور جنس کو خريدار کے اور اس کی قيمت کو بيچنے والے کے سپرد کرے۔
کھولنے کا طريقہ کار ايک  L/Cلہٰذا امپورٹ اور ايکسپورٹ کے سلسلے ميں بينک کے ايل سی
ھی ھے۔اور بعض اوقات چيز کا ايکسپورٹريا اس کا نمائنده اور وکيل ،امپورٹر سے معاملہ طے کرنے سے
پھلے ھی اشياء کی دستاويزات کو جو اُن کی قسم،مقدار،کوالٹی اور ديگر مشخصات پر مشتمل ھوتی ھيں
بينک کے سپرد کرديتا ھے اور بينک کو وکيل بناتا ھے کہ جو شخص بھی ان اشياء کو خريدنا چاھے ان
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دستاويزات کو اس کے سامنے پےش کرے اور اگر خريدار معين شده قيمت پر راضی ھوجائے تو اس سے
کھولنے کا تقاضا کرے اور بينک بھی اسی ترتےب سے جسے بيان کيا گيا چيز کو خريدار  L/Cايل سی
کے اور قيمت کو بيچنے والے کے سپرد کرنے کے مراحل کو انجام ديتا ھے۔
کا کھولنا اور  L/Cکا کھولنا اور بينک کے لئے ايل سی  L/Cمسئلہ  ٢٨۵٢بينک ميں ايل سی
ديگر ذمہ دارےوں کو انجام دينا جائز ھے۔
کھولنے اور اس سے متعلقہ ذمہ  L/Cمسئلہ  ٢٨۵٣بينک کے لئے جائز ھے کہ وه ايل سی
کھلوانے والے سے وصول کرے۔  L/Cدارےوں کو انجام دينے کے لئے ايک مخصوص رقم
کھولنا اور ايک مخصوص رقم کی وصولی کو چند موضوعات  L/Cشرعی اعتبار سے ايل سی
پر تطبےق کيا جاسکتا ھے کہ ان ميں سے تےن عناوين کو بيان کيا جارھا ھے۔
کھولنے  L/Cکھولنے واال بينک کو ايل سی  (١ L/Cاجاره کے عنوان سے ھو يعنی ايل سی
 L/Cکے لئے اجير بنائے اور مطلوبہ جنس کی قيمت کا ايک خاص فيصد جس پر بينک اور ايل سی
کھولنے واال متفق ھوں اجرت کے طور پر بينک کو ادا کرے۔
کھولنے واال بينک کے ساته طے کرے کہ  (٢ L/Cجعالہ کے عنوان سے ھو يعنی ايل سی
کھولے تو وه ايک مخصوص رقم بينک کو ادا کرے گا اور بينک ايل  L/Cاگر بينک اس کے لئے ايل سی
کھولنے کے بعد حق رکھتا ھے کہ و ه مخصوص رقم اس سے لے لے۔  L/Cسی
کھولی جائے ،اس طرح سے کہ بينک درخواست شده  (٣ L/Cخريد وفروخت کے عنوان سے
رقم کو فارن کرنسی کی صورت ميں جنس بيچنے والے کے ُملک کی کرنسی ميں اسے ادائےگی کرے گا
کھولنے والے امپورٹر سے اس کے ُملک ميں رائج کرنسی ميں عوض وصول کرے گا  L/Cاور ايل سی
اور پھر اس فارن کرنسی کو اپنا فائده رکھتے ھوئے اضافی قيمت پر امپورٹر کو اس کے ملک کی کرنسی
کے عوض بيچ دے گا۔اب چونکہ يہ معاملہ دو الگ کرنسيوں ميں ھوا ھے لہذااس ميں کوئی حرج نھيں ھے۔
بينک کا مال کی حفاظت کرنا
بعض اوقات بينک امپورٹر کے اکاو نٔٹ ميں مال کی حفاظت کرتا ھے ،اس طرح سے کہ امپورٹر
اور ايکسپورٹر کے مابےن معاملہ طے پاجانے ،درخواست شده رقم کی ايکسپورٹر کو ادائےگی اور جنس
اور اس کی دستاويزات ،امپورٹر کے ُملک ميں بھيجنے اور بينک کی طرف سے امپورٹر کو جنس کی
٣٠٣
وصولی کی اطالع دينے کے بعد،جب امپورٹر جنس وصول کرنے ميں تاخےر کرتا ھے تو بينک امپورٹر
کے اکاؤنٹ ميں جنس کی حفاظت کرتا ھے اور اس کے بدلے ايک معين رقم وصول کرتا ھے۔
جب کہ بعض اوقات بينک ايکسپورٹر کے حساب ميں مال کی حفاظت کرتا ھے ،اس طرح سے کہ
کروا ديتا ھے اور دستاويزات بينک کو  Loadايکسپورٹر کسی سابقہ معاھده اور معاملہ کے بغير مال
بھےج ديتا ھے تاکہ بينک اسے ُملک کے تاجروں کے سامنے پےش کرے ليکن )جب تک(کوئی اسے نھيں
خريدتا ھے ،بينک اس مال کی ايکسپورٹر کے حساب ميں حفاظت کرتا ھے اور اس کے بدلے ميں ايک
معين اجرت اس سے ليتا ھے۔
مسئلہ  ٢٨۵۴مذکوره دونوں صورتوں ميں يعنی چاھے بينک امپورٹر کے لئے جنس کی حفاظت
کرے يا ايکسپورٹر کے لئے ،اگر مال کی حفاظت کی اجرت لےنا معاملہ کے ضمن ميں شرط کے طور پر
ھو ،چاھے يہ شرط ارتکازی ھو يعنی طرفےن کے ذھن ميں ھو اور وه اس شرط سے غافل نہ ھوں جيسا
کہ ان جےسے معامالت ميں رائج ھے يا يہ کہ مال کی حفاظت امپورٹر يا ايکسپورٹر کی درخواست اور
کھنے سے بينک نے کی ھو تو بينک کے لئے اجرت لےنا جائز ھے ليکن ان دونوں صورتوں کے عالوه
بينک حق نھيں رکھتا ھے کہ مال کی حفاظت کے سلسلے ميں کوئی چيز بطور اجرت وصول کرے۔اور اگر
اور دستاويز کا بھےجنا امپورٹر اور ايکسپورٹر کے مابےن سابقہ  Loadingبينک کی طرف سے مال کی
معاھده کے سبب ھو اور بينک دستاويزات کی وصولی کے بارے ميں اطالع امپورٹر کو دے دے اور وه
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دستاويزات نہ لے تو بينک اپنے حق کو يعنی ايکسپورٹر کو جو مطلوبہ رقم ادا کی ھے ،اسے حاصل کرنے
کے لئے اپنے اُن اختيارات سے فائده اٹھاتے ھوئے جو ان جےسے موارد ميں ايکسپورٹر بينک کو ديتا
ھے،جنس کسی اور کو بيچ سکتا ھے۔
بينک گارنٹی
بعض اوقات کوئی شخص حکومت يا بعض لوگوں کے لئے کسی کام کو انجام دينے کا ٹھےکہ
قبول کرتا ھے جےسے مدرسہ يا ھسپتال کی عمارت بنانا يا سﮍک بنانا وغيره اور معاھده کے ضمن ميں
ٹھےکہ دينے واال ٹھےکےدار سے ايک معين رقم کی بينک گارنٹی کا مطالبہ کرتا ھے تاکہ اطمينان حاصل
کرسکے کہ ٹھےکےدار اپنے وعده کے مطابق کام انجام دے گا ل ٰہذا اگر وه پورے کام يا معاھده کی شرائط
کو انجام نہ دے تو اس بينک گارنٹی سے متوقع نقصان کا ازالہ کرسکے اور معين رقم کو حاصل کرسکے
اور اس مقصد کے لئے ٹھےکےدار بينک سے رابطہ کرتا ھے اور بينک سے درخواست کرتا ھے کہ
جاری کرے اور بينک ضروری شرائط کے  Guaranty Letterٹھےکہ دينے والے کی مطلوبہ رقم کا
جاری کرديتا ھے اور ٹھےکےدار سے  Guaranty Letterمھيا ھونے کے بعد ٹھےکےدار کے لئے
جاری کرنے کے عوض ضمانت شده رقم کی نسبت سے اجرت وصول کرتا ھے۔ Guaranty Letter
مسئلہ  ٢٨۵۵بينک گارنٹی کا معاھده ھر اس چيز سے ھوجاتا ھے جو اس پر داللت کرے ،چاھے
لفظی ھو جےسے زبانی ايجاب و قبول يا عملی ھو جو اس پر داللت کرے۔ اس سے کوئی فرق نھيں پﮍتا کہ
ضامن ٹھےکہ دينے والے سے وعده کرے کہ ٹھےکےدار ضمانت شده رقم ادا کرے گا يا ٹھيکيدار سے يہ
وعده کرے کہ ٹھےکہ دينے واال اپنے وعدوں اور شرائط کو پورا کرے گا اور وعده خالفی کی صورت
ميں ضمانت شده رقم ادا کرے گا۔
مسئلہ  ٢٨۵۶اگر ٹھےکےدار معاھده کی خالف ورزی کرے تو اس پر واجب ھے کہ اپنی لگائی
ھوئی شرط يعنی ضمانت شده رقم کی ادائےگی کو پورا کرے جبکہ يہ شرط معاھده کے ضمن ميں رکھی
 Guaranty Letterگئی ھو اور اگر ضمانت شده رقم کی اد ائےگی نہ کرے تو ٹھےکہ دينے والے
کا اجراء ٹھےکےدار  Guaranty Letterجاری کرنے والے بينک سے رابطہ کرے گا اور چونکہ
کی درخواست پر ھوا ھے ل ٰہذا وه بينک کا ضامن ھوگا اور جو کچه بينک ادا کرے گا ٹھےکےدار پر اس
رقم کی ادائےگی ضروری ھے ا ور بينک حق رکھتا ھے کہ اس سے مطالبہ کرے اور وصول کرے۔
جاری کرنے کے عوض ٹھےکےدار سے جو معين  Guaranty Letterمسئلہ  ٢٨۵٧بينک
اجرت ليتا ھے وه جائز ھے اور بينک کا ٹھےکےدار سے معاملہ چند طريقوں سے صحيح ھوسکتا ھے۔ ان
ميں سے ايک يہ ھے کہ معاملہ اجاره کی صورت ميں ھو يعنی ٹھےکيدار بينک کو مذکوره کام کے لئے
ايک معين رقم پر اجير بنائے يا يہ کہ جعالہ کی صورت ميں ھو يعنی ٹھےکہ دار مذکوره کام کی انجام دھی
٣٠۴
کے عوض ادا کرنے والے کمےشن کو جعل قرار دے جُعل يعنی وه رقم جو عقد جعالہ ميں کسی کام کے
عوض قرار دی جاتی ھے۔
کی فروخت ) (sharesحصص
کی  Notesاپنے حصص اور با قيمت دستاويز  Share Holder Companiesبعض اوقات
فروخت کے لئے بينک کو وسيلہ قرار ديتے ھيں اور بينک اپنے واسطہ بننے کی طے شده اجرت لے کر
حصص اور دستاويزات کی فروخت کے لئے اقدام کرتا ھے۔
 Shareمسئلہ  ٢٨۵٨يہ معاھده بينک کے ساته جائز ھے چاھے اجارے کی صورت ميں ھو يعنی
کمپنياں بينک کو حصص اور با قيمت اسناد کی فروخت کے سلسلے ميں معين رقم کی ادائےگی Holder
پابند  Share Holder Companyکے عوض اجير بنائے اور چاھے جعالہ کی صورت ميں ھو يعنی
ھوجائے کہ اگر بينک اس کے لئے يہ کام انجام دے تو اس رقم کو اسے ادا کرے گا اور دونوں صورتوں
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ميں بينک کو يہ حق حاصل ھے کہ مذکوره کام کو انجام دينے کے بعد معينہ اجرت وصول کرے۔
کے حصص کی خريد و فروخت جائز ھے  Share Holders Companiesمسئلہ ٢٨۵٩
ميں سودی معامالت جےسے حرام معامالت انجام نہ پاتے ھوں اور جو  Companiesبشرطےکہ ان
حرام معامالت کو انجام ديتی ھوں ان کے حصص کی خريدوفروخت اس صورت ميں جائز Companies
نھيں ھے جب حرام معاملہ سے حاصل شده منافع کمپنی کے سرمايہ کا حصہ ھوں اور اس صورت کے
عالوه صرف حصص کی خريدوفروخت جائز ھے البتہ ضروری ھے کہ اس کمپنی کے حرام منافع سے
بچا جائے۔
حوالے کے احکام( (  Drarftاندرونی اور بيرونی
ڈرافٹ کی چند قسميں ھيں:
يعنی وه شخص جس کا بينک ميں اکاؤنٹ ھو اور بينک سے معاملے کے  (١ Clientيہ کہ
لئے بينک سے رابطہ کرتا ھو کی بينک ميں رقم موجود ھو اور وه بينک سے تقاضا کرے کہ اس کے
چےک يا حوالہ کو اندرون يا بيرون ُملک موجود کسی ايک بينک کے ذمہ جاری کرے يا تقاضا کرے کہ
اس کی رقم بينک ھی کے دوسرے شھر ميں موجود کسی دوسری برانچ يا بيرون ُملک موجود برانچ کو ادا
اپنی رقم مطلوبہ مقام سے وصول کرے اور بينک اس بات کاحق رکھتا ھے کہ اس  Clientکرے اور پھر
سے اجرت وصول کرے اور اس اجرت لےنے کو اس طريقے سے صحيح کھا  Clientکام کے لئے
نے رقم  Clientجاسکتا ھے کہ چونکہ بينک کے لئے ضروری نھيں ھے کہ وه اس مقام کے عالوه جھاں
جمع کروائی تھی کسی دوسری برانچ ميں رقم کی ادائےگی کرے۔ ل ٰہذا اپنے اس حق سے دستبردار ھونے
کو رقم کی ادائےگی  Clinetلے تاکہ  Comissionکی خاطر بينک کے لئے جائز ھے کہ وه اجرت
کسی دوسرے شھر يا ُملک ميں کرے۔
کی بينک ميں کوئی رقم موجود نہ ھو اور بينک اس کے لئے چےک  (٢ Clientيہ کہ
کی  Clientيا ڈرافٹ جاری کرے تاکہ اندرون ُملک يا بيرون ُملک موجود وه بينک جس کا Cheaque
کو قرضہ دے يا يہ کہ بينک دوسری برانچ کے سربراه سے  Clientبينک سے حساب و کتاب ھو اس
کو قرضہ دے۔ يہ کام )درحقےقت( بينک کا اپنے کسی حساب و کتاب والی  Clientدرخواست کرے کہ
کو قرضہ دے رھے ھيں وکيل بنانا ھے کہ  Clientبينک کو يا اپنی دوسری برانچ کے سربراه کو جو
کو قرضہ دے يا يہ کہ خود اس شخص کو وکيل بنانا ھے کہ رقم وصول کرے اور بطور قرض اس client
رقم کا مالک بن جائے اور اس وکيل بنانے کی خدمات دينے کے لئے بينک ا س شخص سے اجرت
لے سکتا ھے۔ Comission
اور اگر بيرون ُملک بينک ميں جس رقم کا حوالہ دے وه اُسی ملک کی کرنسی ميں ھو اور
اسی طريقہ سے جس کا ذکر کيا گيا بينک سے وه رقم اپنے لئے بطور قرض وصول کرے تو بينک Client
سے مطالبہ کرے اور بينک يہ بھی کرسکتا  Clientکو يہ حق حاصل ھے کہ وه اسی بيرونی کرنسی کا
کے  clientلے کر اپنے اس حق کو چھوڑ دے يا يہ کہ اس غےر ُملکی کرنسی کو  Comissionھے کہ
ملک کی مقامی کرنسی ميں ھی کچه زياده قيمت پر تبديل کرلے۔
٣٠۵
 (٣يہ کہ کوئی شخص اپنے شھر ميں موجود بينک کو رقم دے تاکہ اسی کے برابر رقم اندرون
ُملک يا بيرون ملک موجود اس بينک سے حساب و کتاب رکھنے والے بينک سے وصول کرسکے مثالً رقم
نجف اشرف ميں بينک ميں جمع کروائے تاکہ بغداد ميں وصول کرسکے يا شام و لبنان يا کسی اور ملک
ميں وصول کرسکے اور بينک اسی کام کے لئے کچه پےسے زياده لے تو يہ بينک کا کام اور مذکوره رقم
کا لےنا جائز ھے اور کچه رقم زياده لےنے کا صحيح ھونا اس اعتبار سے ھے کہ قرض ميں حرام سود وه
اضافی رقم ھے جو قرض ھے اور جسے قرض دينے واال مقروض سے ليتا ھے ليکن اگر مقروض ،قرضہ
دينے والے سے اضافی رقم لے تو جائز ھے اور اگر وه دونوں الگ الگ کرنسيانھوں مثالً اےرانی تومان
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اور عراقی دينار تو بينک يہ بھی کر سکتا ھے کہ فارن کرنسی کو کچه زياده قيمت پر لوکل کرنسی ميں
کو بيچ دے ۔ client
 (۴يہ کہ کوئی شخص بينک کی کسی ايک برانچ سے کوئی رقم لے اور بينک سے درخواست
کرے کہ وه کسی دوسری برانچ ميں اس رقم کی ادائےگی کرے گا ،جب کہ اس سلسلے ميں بينک نے نہ
درخواست کی تھی نہ ھی اسے ضروری قرارديا تھا اور بينک اس درخواست کو قبول کرنے کے لئے ايک
مخصوص رقم اس شخص سے لے تو اس اضافی رقم کا لےنا ان دو طريقوں ميں سے کسی ايک طريقے
سے جائز ھے۔
الف( اگر وه دو رقم دو جنس سے ھوں مثالً يہ کہ کوئی شخص بينک سے اےرانی ﷼ لے
اور اس کے عوض ميں بينک اس سے اےرانی ﷼ کے عالوه کسی دوسری کرنسی ميں رقم وصول
کرے۔اس صورت ميں بينک اس شخص سے اس فارن کرنسی کو ايک اضافی رقم کے ساته اس رقم سے
تبديل کرے گا جو اسے دی تھی۔
ب(چونکہ بينک پر شرعا ً ضروری نھيں ھے کہ جو رقم اسے دی تھی وه کسی دوسرے مقام پر
اس سے وصول کرے اور بينک کو يہ حق حاصل ھے کہ اس شخص کی درخواست کو قبول نہ کرے پس
وصول کرسکتا ھے۔  comissionبينک اپنے اس حق سے دستبرداری کے سبب اس شخص سے
مسئلہ  ٢٨۶٠بينک ڈرافٹ کی مختلف اقسام اور ان کی فقھی موضوعات پر تطبےق کے سلسلے ميں
جو کچه بيان ھوا وه تمام احکام لوگوں کے بارے ميں بھی جاری ھوں گے مثالً يہ کہ کوئی شخص کسی
ودسرے شخص کو کسی مقام پر رقم دے تاکہ کسی دوسرے مقام پر وھی رقم يا اس کے برابر رقم وصول
کرسکے اور وه دوسرا شخص کچه رقم اضافی لے يا يہ کہ کسی شخص سے کسی مقام پر کچه رقم لے اور
اس کے برابر رقم اضافی رقم کے ساته کسی دوسرے شھر يا ملک ميں ادا کرے۔
مسئلہ  ٢٨۶١اس سلسلے ميں فرق نھيں ھے کہ حوالہ کرنے واال جس شخص يا بينک کی طرف
حوالہ کررھا ھو اس کے پاس اس کی رقم ھو يا نہ ھو ،دونوں صورتوں ميں حوالہ کرنا صحيح ھے۔
بينک کے انعامات
 a/cبعض اوقات بينک لوگوں کو اس بات کا شوق و ترغيب دالنے کے لئے کہ وه بينک ميں اپنا
زياده مقدار ميں رقم بينک ميں جمع کروائيں ،کسی انعام کا  a/c holdersکھوليں يا بينک کے موجوده
اعالن کرتے ھيں جو قرعہ اندازی کے ذريعے اس شخص کو ديتے ھيں جس کے نام قرعہ نکل ٓائے۔
مسئلہ  ٢٨۶٢بينک کے انعامات کی دو قسميں ھيں:
 (١يہ کہ قرعہ اندازی بينک پر الزم نہ ھو بلکہ وه فقط شوق دالنے کی خاطر قرعہ اندازی
ٓ
کررھا ھو۔ ايسی صورت ميں يہ قرعہ اندازی واال طريقہ جائز ھے اور جس کے نام قرعہ نکل ائے وه انعام
لے سکتا ھے اگرچہ بينک کے سرکاری يا مشترکہ ھو نے کی صورت ميں احتياط يہ ھے کہ حاکم شرع
کی اجازت سے انعام ليا جائے۔
 (٢يہ قرعہ اندازی شرط کے طور پر ھو اوربينک پر الزم ھو اور بينک اپنی اس ذمہ داری کو
ادا کرنے کے لئے قرعہ اندازی کروائے کہ ايسی صورت ميں قرعہ اندازی کا عمل جائز نھيں ھے اور
جس کے نام قرعہ نکل ٓائے اس کے لئے انعام لےنا بھی جائز نھيں ھے۔
بينک کا پرونوٹ ) (١کی وصولی اور اسے کےش کرنا
کے پرونوٹ  Clientsيا  Account Holdersيہ بھی ھے کہ وه اپنے  serviceبينک کی ايک
وصول کرتا ھے۔ اس کی کيفيت يہ ھوتی ھے کہ بينک ادائےگی کے مقرره وقت سے پھلے پرونوٹ کی
٣٠۶
ادائےگی کرنے والے شخص کو بينک ميں اس پرونوٹ کی موجودگی،اسکا سےريل نمبر اس کی رقم کی
مقدار اور ادائےگی کے مقرره وقت کے بارے ميں اطالع ديتا ھے تاکہ وه مقرره وقت پر ادائےگی کے لئے
کے اکاؤنٹ ميں  Clientتيار ھوجائے اور بينک پرونوٹ کی وصولی کے بعد ،اس ميں موجود رقم اپنے
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کے لئے بينک  serviceمنتقل کرديتا ھے يا نقدکی صورت ميں اسے ادا کرديتا ھے اور اس
وصول کرتا ھے۔ Comission
جو چيک بينک کے پاس رکھوائيں انھيں وصول  clientsيہ بھی ھے کہ  serviceبينک کی ايک
کرتا ھے،اور بينک اس سرويس کے عوض کميشن ليتا ھے۔
کی چند صورتيں ھيں Comission :مسئلہ  ٢٨۶٣پرونوٹ کی وصولی اور
(١پرونوٹ کی ادائےگی کرنے والے شخص کی بينک ميں رقم جمع ھے اور اس پرونوٹ ميں
لکھا ھوا ھے کہ قرض خواه وقت مقرره پر بينک سے رابطہ کرے گا اور بينک پرونوٹ کی رقم قرض دار
کے اکاؤنٹ سے نکال کر قرض خواه کو بصورت نقد ادا کرے گا يا قرض خواه کے اکاؤنٹ ميں منتقل
کردے گااور اس کام کا مطلب يہ ھے کہ پرونوٹ کی ادائےگی کرنے والے شخص نے اپنے قرض خواه کو
بينک کے حوالہ کرديا ھے اور چونکہ اس کی بينک ميں رقم جمع ھے اور بينک اس کی مقروض ھے ل ٰہذا
حوالہ صحيح ھے اور بينک کے قبول کرنے کی ضرورت نھيں ھے ۔اس صورت ميں جبکہ بينک قرض
لےنا جائز نھيں ھے۔  Comissionکی رقم ادا کررھا ھے اس کے لئے
(٢پرونوٹ کی ادائےگی کرنے والے شخص کی بينک ميں کوئی رقم جمع نہ ھو اور بينک اس کا
مقروض نہ ھو ا ور وه پرونوٹ کی رقم کو بينک کی طرف حوالہ کرے تو اس کام کا مطلب يہ ھے کہ يہ
حوالہ بری الذ ّمہ شخص يعنی وه شخص جو حوالہ کرنے واال کا مقروض نھيں ھے،کی طرف ھے۔ يہ حوالہ
جائز ھے اور بينک اس حوالہ کو قبول کرتا ھے اور اس کی رقم کی ادائےگی کرتا ھے اور حوالہ قبول
کرنے کے عوض پرونوٹ کی ادائےگی کرنے والے شخص سے کمےشن وصول کرتا ھے اور يہ
لےنا بھی جائز ھے۔ Comission
خود اپنے پرونوٹ کو جو کسی جانب سے حوالہ نھيں ھوا ھے رقم کی ٣) Account Holder
وصولی کے لئے بينک کے سپرد کرے اور اس کام کو جعالہ کے عنوان سے انجام ديا جاسکتا ھے اور
جُعل يعنی وه چنر جو جعالہ ميں عوض کے طور پر قرار دی جاتی ھے کے عنوان سے کمےشن کی
وصولی بھی جائز ھے بشرطےکہ بينک کی مداخلت فقط قرضہ کی رقم کی وصولی کے لئے ھو ليکن اگر
کو بھی قرار ديا گيا ھو تو بينک ايسا کام نھيں کرسکتا۔  down paymentاس قرضہ پر سود اور
فارن کرنسی کی خريدوفروخت
مسئلہ  ٢٨۶۴فارن کرنسی کی خريدوفروخت مثالً دينار کو تومان کے عوض بيچنا ،خواه قيمت خريد
سے زياده ،کم يا مساوی قيمت پر بيچاجائے ،جائز ھے اور اس سے کوئی فرق نھيں پﮍتا کہ سودا فوری
نوعيت کا ھو يا مدت دار ھو۔
کھال کھاتہ Current Account
جس شخص کا بينک ميں کرنٹ اکاؤنٹ ھو اور اُس نے اپنے اکاؤنٹ ميں رقم جمع کروائی ھو،
اسے بينک ميں اپنی موجوده رقم کی حد تک رقم نکالنے کا حق ھے ،ليکن بعض اوقات بينک اپنے
پر اعتماد کی وجہ سے اس کے حساب ميں رقم نہ ھونے کے باوجود بھی ايک معين Account Holder
کھا جاتا ھے اور بينک اس معين رقم کو قرض دے  over draftرقم نکالنے کی اجازت ديتا ھے اور اسے
کر منافع حاصل کرتا ھے۔ يہ قرض دينا اورفائده لےنا جائز نھيں ھے۔
پرونوٹس )ھنڈی( کی خريدوفروخت
کسی بھی چيز کی ماليت دو ميں سے کسی ايک سبب کی بنا پر ھوتی ھے:
(١وه چيز ايسے فوائد اور خصوصيات کی حامل ھو جس کے باعث عقال اس کی طرف رغبت
کريں جےسے کھانے پےنے اور پھننے اوڑھنے کی چيزيں۔
ب اعتبار ھواس چيز کے لئے ماليت کااعتبار کرے ،جيسے
 (٢کوئی ايسی ذات جو خود صاح ِ
جن کے لئے حکومتيں ماليت کا اعتبار کرتی ھيں۔  stampکرنسی نوٹ اور
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٣٠٧
مسئلہ  ٢٨۶۶بيع )خريدو فروخت(اور قرض ميں موضوع اور حکم کے اعتبار سے چند فرق ھيں:
(١موضوع کے اعتبار سے بيع يہ ھے کہ کسی عين کو اضافے ميں عوض کے ساته تبديل کر ديا
جائے ،چاھے وه اضافہ ملکيت ھو يا حق۔ جب کہ قرض يہ ھے کہ کسی عين کو مقروض کی ملکيت ميں
دے ديا جائے اور مقروض اس عين کے مثلی ھونے کی صورت ميں اس کی مثل کا اور قيمی ھونے کی
صورت ميں اس کی قيمت کا ضامن ھوتا ھے۔
جبکہ احکام کے اعتبار سے بھی ان دونوں ميں کچه فرق ھينجن ميں سے چند کی طرف اشاره کيا
جارھا ھے:
(١بيع اور قرض ميں سود کا معيار الگ ھے۔ قرض ميں کسی طرح کے اضافے کی بھی شرط
لگائی جائے وه سود اور حرام ھے۔ جبکہ بيع ميں سود يہ ھے کہ خريدی اور بيچی جانے والی چيز ايک
ھی جنس سے ھوں اور انھيں وزن يا پيمانے سے بيچا جائے ،تو جو اضافہ ھوگا وه سود اور حرام ھوگا۔
ل ٰہذا اگر ايک جنس سے نہ ھوں يا انھيں پيمانے يا وزن سے نہ بيچا جائے تواضافی مقدار حرام نہ ھوگی،
جيسے وه اجناس جنھيں گن کربيچا جاتا ھے۔
(٢اگر بيع ميں سودی معاملہ ھو تو معاملہ باطل ھوجاتا ھے اور عين و عوض ايک دوسرے کی
ملکيت ميں منتقل ھی نھيں ھوتے جبکہ قرض ميں سودی قرض کے باوجود قرض باطل نھيں ھوتااور قرض
لينے واال ،قرض کے طور پر لی ھوئی مقدار کا مالک بن جاتا ھے۔ ھاں ،قرض خواه اس شرط شده اضافی
مقدار کا مالک نھيں بنتا۔
مسئلہ  ٢٨۶٧تمام کاغذی نوٹ مثالً عراقی دينار ،امريکن ڈالر ،روپيہ وغيره ماليت رکھتے ھيں ،اس
اعتبار سے کہ ھر ملک کی طرف سے ان کے ملک ميں رائج کرنسی نوٹونکے لئے ماليت کا اعتبار کر
دياگيا ھے جو پورے ملک ميں قابل قبول اور رائج ھوتا ھے اور اسی لئے ان نوٹوں کو ماليت مل جاتی
ھے۔ جبکہ يہ ممالک جب چاھيں ان نوٹونکو ماليت اور اعتبار سے گرا سکتے ھيں۔
يہ بھی طے ھے کہ يہ نوٹ وزن يا پيمانے سے فروخت نھيں ھوتے ھيں۔ اسی لئے بعض فقھاء
رضوان ﷲ تعالی عليھم نے فرمايا ھے کہ ”:ان نوٹوں کو انھيں کے جنس کی نوٹوں سے اضافے کے ساته
عوض کرنا بھی جائز ھے۔ اسی طرح ان نوٹوں کو جب کہ يہ کسی کے ذمے قرض کی صورت ميں ھوں،
کم يا زياده نقد پر بيچنا بھی جائز ھے“۔ليکن اعتباری ماليت والی چيزونکا معاملہ جنھيں گن کر خريد
وفروخت کياجاتاھے ،اگر اسی کی جنس سے کم يا زياده پر بيچا جائے ،محل اشکال ھے۔
ھاں ،اگرکم مقدار کا مالک زياده مقدار کے مالک سے اس بات پر مصالحت کرلے کہ زياده مقدار
واال اپنی مقدار اسے بخش دے اور وه بھی اپنی کم مقدارزياده مقدار والے کو بخش دے تو اس ميں کوئی
حرج نھيں۔مثالً نوسو روپے کا مالک مصالحت کی نيت سے ہزار روپے والے سے کھے”:ميں تم سے اس
بات پر مصالحت کرتا ھوں کہ تم ہزار روپے مجھے بخش دو اور ميں نوسو روپے تمھيں بخش دوں“۔
مسئلہ  ٢٨۶٨﷼ والے پرونوٹ جو لوگوں اور تاجروں ميں رائج ھيں اور ان سے معاملہ بھی
کياجاتا ھے ،يہ کرنسی نوٹ کی طرح نھيں ھيں جن کے خود کے لئے ماليت کا اعتبار کياگيا ھو ،بلکہ يہ
ايک طرح سے اس قرضے کی سند کے طور پر ھوتا ھے جو پرونوٹ پر سائن کرنے والے ذمہ دار
شخص کے ذمے واجب االدا ھوتا ھے۔ ل ٰہذا جب خريدار ،بيچنے والے کو پرونوٹ ديتا ھے تو حقيقتا ً اس نے
خريدی ھوئی چيزکی قيمت نھيں دی ھوتی ھے ،اسی لئے اگريہ پرونوٹ بيچنے والے کے پاس جل جائے يا
گم ھوجائے تو بيچنے والے کا کچه بھی مال ضائع نھيں ھوا ھے اور خريدار بھی بری الذمہ نھيں ھوجاتا۔
جبکہ اگر قيمت کے طور پر کرنسی نوٹ دئے ھوتے اور بيچنے والے کے پاس سے گم ھوگئے ھوتے تو
يھی مانا جاتا کہ اسی کا نقصان ھوا ھے اور وھی اس کا ذمہ دار ھے۔
مسئلہ  ٢٨۶٩پرونوٹ کی دو اقسام ھيں :
(١وه جو واقعی قرض کا ثبوت ھو۔ يعنی پرونوٹ پر سائن کرنے واال شخص پرونوٹ ميں لکھی
ھوئی مقدار کا واقعا ً مقروض ھو اور پرونوٹ در حقيقت اس کے لئے ايک سند کی مانند ھو۔
(٢در حقيقت کوئی قرض نہ ھو بلکہ اس کی صرف ايک کاغذی حيثيت ھو۔
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پھلی صورت ميں جبکہ پرونوٹ کا مالک اس پرونوٹ کی بنياد پر ايک مدت دار قرض کا قرض
خواه ھے ،وه اس پرونوٹ کو اس صورت ميں اس کی اصل مقدار سے کم يا زياده پر بيچ سکتا ھے کہ جب
کہ کرنسی مختلف ھو يعنی روپے کو ڈالر ميں بيچا جارھا ھو اور خود قيمت کو ادھار نہ رکھا جا رھا
ھو۔ليکن اگر کرنسياں مختلف نہ ھوں مثالً روپے کے پرونوٹ کو روپے اور ڈالر کے پرونوٹ کو ڈالر کے
٣٠٨
عوض بيچا جا رھا ھو تو اس کا جائز ھونا محل اشکال ھے۔ھاں ،اگر مسئلہ نمبر  ٢٨۶٧ميں بيان کئے گئے
طريقے کے مطابق مصالحت کا معاملہ کيا جائے تو کوئی حرج نھيں۔
دوسری صورت ميں جو کہ کاغذی پرونوٹ ھے ،پرونوٹ کا مالک اسے کسی اور کے ھاته نھيں
بيچ سکتااس لئے کہ پرونوٹ سائن کرنے والے کے ذمے حقيقتا ً کوئی قرض واجب االدا نھيں ھے ،بلکہ يہ
پرونوٹ اس لئے ديا گيا ھے کہ پرونوٹ کا مالک اس سے فائده اٹھا سکے۔ اس طرح کے پرونوٹ سے
شرعی اعتبار سے فائده اٹھانے کا طريقہ يہ ھے کہ پرونوٹ سائن کرنے واال شخص اس شخص کو وکالت
دے جسے اس نے پرونوٹ لکه کر ديا ھے ،کہ پرونوٹ کی مقدار کو جو مثالً  ۵٠امريکی ڈالر ھے اور
جو  ٣٠٠٠روپئے کے برابر ھے ،اس کی ماليت سے کم مقدار مثالً  ٢۵٠٠روپئے پر پرونوٹ سائن
کرنے والے کے کھاتے ميں بينک کو بيچ دے اوراس کے پاس يہ وکالت بھی ھو کہ ان  ٢۵٠٠پاکستانی
روپوں کو اس سائن کرنے والے کی طرف سے اپنے آپ کو پھر سے  ۵٠امريکی ڈالر کے عوض بيچ
دے۔ اس کا نتيجہ يہ ھوگا کہ پرونوٹ کا مالک  ،پرونوٹ سائن کرنے والے کا اتنی مقدار ميں مقروض
ھوجائے گا جتنی مقدار ميں پرونوٹ سائن کرنے واال بينک کا مقروض بنا ھے ،يعنی  ۵٠امريکی ڈالر۔يہ
بھی ھوسکتا ھے کہ بينک پرونوٹ کے مالک کو پرونوٹ ميں لکھی ھوئی مقدارقرض دے دے اور پرونوٹ
کے طور پر  service chargesکا مالک بينک کی جانب سے کسی پيشگی شرط کے بغير کچه مقدار
بينک کے رجسٹر ميں لکھی ھوئی مقدار کے مطابق اس وقت ادا کرے جب وه يہ قرضہ لوٹائے گا۔ ليکن
کی چاھے ضمنی طور پر ھی سھی شرط لگائی گئی ھو تويہ سودی قرضہ بن  service chargesاگر ان
جائے گا۔وه شخص جس نے پرونوٹ کی ذمہ داری لی تھی پرونوٹ سے فائده اٹھانے والے شخص سے
رجوع کرسکتا ھے اور تمام پرونوٹ کی رقم لے سکتا ھے کيونکہ فائده اٹھانے والے شخص نے بينک کو
پرونوٹ کی ذمہ داری والے شخص کے لئے حوالہ ديا ھے۔
Bank Service
بينکنگ کے کاروبار کی دو قسميں ھيں:
(١ايسے کام جن کا تعلق سودی معامالت سے ھے۔ ايسے کاموں ميں حصہ لينا جائز نھيں ھے اور
ميں نوکری کر رھا ھے تو وه اس کام کے لئے تنحواه نھيں  departmentاگر کوئی شخص کسی ايسے
لے سکتا۔
(٢ايسے کام جن کا سود سے کوئی تعلق نھيں ھے۔ ان کاموں کے انجام دينے ميں کوئی حرج نھيں
ھے اور اس کی اجرت لينا بھی جائز ھے۔

توضيح المسائل

بيمہ کے احکام
بےمہ ،در حقيقت کمپنی اور پالےسی ھولڈر کے مابےن اس بات پر معاھده ھوتا ھے کہ پالےسی
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ھولڈر ،بےمہ کمپنی کو مال کی ادائےگی کرے گا خواه وه خو ِد مال ھو يا کسی چيز کی منفعت ھو يا کوئی
کام کاج کی صورت ميں ھو اور اسی طرح خواه اس کی ادائےگی ےکمشت ھو يا اقساط کی صورت ميں ھو
اور اس کے عوض بےمہ کمپنی معاملہ کی طے شده صورت کے مطابق اسے يا کسی اور کو پھنچنے
والے نقصان کی ادائےگی کی ذمہ دار ھوگی۔
مسئلہ  ٢٨٧٠بےمہ کی کئی قسميں ھيں جےسے زندگی کا بےمہ،سالمتی کا بےمہ،مال کا بےمہ
اور چونکہ ان تمام قسموں کا حکم ايک ھے ل ٰہذا انواع و اقسام کے بيان کی ضرورت نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٨٧١بےمہ معامالت ميں سے ھے اور ايجاب و قبول سے ثابت ھوجاتا ھے مثالً يہ کہ
بےمہ کرنے واال کھے”:ميں ا س بات کا پابند ھوں کہ اتنی مقدار ميں مال کی ادائےگی کی صورت ميں
)تمھاری( جان يا مال کو پھنچنے والے نقصان کا ازالہ کروں گا“ اور وه شخص جو بےمہ کروانا چاہتا ھے
کھے کہ” :ميں نے قبول کيا“ يا ےوں کہ بےمہ کروانے واال کھے” :ميں اس بات کا وعده کرتا ھوں کہ
جان و مال کے نقصان کے ازالہ کے بدلہ ميں معين مقدار ميں مال کی ادائےگی کروں گا“ اور بےمہ کرنے
واال قبول کرے۔
يہ معاملہ بھی دوسرے معامالت کی مانند قول و عمل ،دونوں سے ثابت ھوجاتا ھے اور اس
معاملے ميں معامالت کے عمومی شرائط جےسے بالغ اور عاقل ھونا،اراده ھونا ،زبردستی کا نہ
ھونا،معاملہ کے طرفےن کا سفيہ يا مفلس نہ ھونا ،معتبر ھيں۔
٣٠٩
يہ بھی ضروری ھے کہ جس چيز کا بےمہ کيا جائے مثالً جان يا مال اور جان يا مال کا بےمہ جن
ممکنہ خطرات سے کيا جارھا ھو ،معين ھوں۔ اسی طرح مال کی ادائےگی اگر اقساط کی صورت ميں ھو
تو ماھانہ يا ساالنہ قسط اور بےمہ کی ابتدا اور انتھا کا وقت بھی معين ھو۔
مسئلہ  ٢٨٧٢بيمہ کی تمام قراردادوں کی اقسام کو بيمہ کرنے والے کی طرف سے اس بات کی ذمہ
داری لينا کہ بيمہ ھونے والے کو نقصان کی صورت ميں وه ادائيگی کا پابند رھے گا کرسکتے ھيں گرچہ
احتياط يہ ھے کہ جو بيمہ ھوا ھے وه معين مال کو بيمہ کرنے والے سے اس بات کی شرط کرتے ھوئے
کہ نقصان کی صورت ميں وه ادائيگی کرے گا صلح کرے اور بيمہ کرنے والے پر نقصان کا جبران کرنا
واجب ھوجائے گا ،اور اسی طرح جب معين مال بيمہ کرنے والے کی طرف سے عين ھو بيمہ کی قرار داد
کو نقصان کی صورت ميں بيمہ کرنے والے کی ادائيگی کو ھبہ مشروط قرار ديا جاسکتا ھے کہ بيمہ
کرنے والے پر اس شرط کی پابندی واجب ھے۔
مسئلہ  ٢٨٧٣عقد بيمہ نقصان کی صورت ميں صلح ھو يا ھبہ مشروط ،خسارت کی صورت ميں
اگر بيمہ کرنے واال ادائيگی نہ کرے اور شرط پر عمل نہ کرے،تو بيمہ ھونے واال شرط کی مخالفت ھونے
کی صورت ميں اختيار رکھتا ھے کہ صلح يا ھبہ کو فسخ کرے اور جو کچه پھلے بيمہ کی اقساط ادا
کرچکا ھے واپس لے لے۔
مسئلہ  ٢٨٧۴بيمہ کی قرار داد کے مطابق بيمہ ھونے واال اگر قسطوں کو ادا نہ کرے تو بيمہ
کرنے والے پر خسارت کا ازالہ کرنا واجب نھيں اور بيمہ ھونے واال جن اقساط کی ادائيگی کرچکا ھے ان
کو واپس لينے کا حق نھيں رکھتا۔
مسئلہ  ٢٨٧۵بيمہ کی قرار دار صحيح ھونے کے لئے معين مدت معتبر نھيں ھے کہ يک سالہ ھو
يا دوسالہ بلکہ جو قرار داد ان دونوں کے درميان ھوئی ھے مدت اسی کے تابع ھے۔
مسئلہ  ٢٨٧۶اگر چند سرمايہ گذار کسی کمپنی کی بنياد رکھيں اور ان ميں سے سب يا کوئی ايک
سرمايہ گذار شرکت کی قرار داد کے ضمن ميں دوسروں پر شرط رکھے کہ اگر اس کو جانی يا مالی معينہ
خسارت ھو اور حادثہ کی نوعيت تعيين کرے ،حادثہ کے وقوع کی صورت ميں جب تک شرکت کی
قرارداد باقی ھو واجب ھے کمپنی اس شرط پر عمل کرے اور اس کی خسارت کا ازالہ اپنے فائده سے
کرے۔
پگﮍی کے احکام
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رائج معامالت ميں سے ايک پگﮍی ھے اور پگﮍی يہ ھے کہ کرائے پر حاصل کی ھوئی چيز کو
خالی کرنے اور اسے کسی اور کے حوالے کرنے کا حق مستاجر کے پاس ھو يا کرايہ زياده کرنے اور
کرائے پر دی ھوئی چيز کو واپس لےنے کا حق مالک کو نہ ھو۔
مسئلہ  ٢٨٧٧اس معاملہ کا صحيح ھونا اس بات پر موقوف ھے کہ مستاجر کے لئے کوئی حق ثابت
ھو اور يہ حق مکان اور دوکان کرائے پر لےنے سے حاصل نھيں ھوتا ھے اگرچہ اجارے کی مدت طويل
ھو يا کاروبار و کام کی نوعيت يا مستاجر کی شخصيت اس جگہ کی قيمت يا اس ميں لوگوں کی توجھات
کے اضافے کا باعث بنتی ھو اگرچہ عرف اور حکومتی قانون کی نگاه ميں مستاجر کو حقدارسمجھا
جاتاھے ليکن يہ صحيح نھيں ھے اس طريقہ سے اجارے پر لی ھوئی چيز ميں اجارے کی مدت ختم ھونے
کے بعد مستاجر کا ھر تصرف حرام ھے اور مستاجر کے ھاته ميں يہ چيز اور اس کے تمام فائدے ظلم
کے عنوان سے ھيں اور وه اس کا ضامن ھے اور مستاجر کا اس جگہ کو کسی دوسرے شخص کو کرائے
پر دينا فضولی ھے اور اگر مالک اس کی اجازت نہ دے توفاسد ھے۔
البتہ شرط مشروع کے ذريعے اس حق کو مستاجر کے لئے ثابت کيا جاسکتا ھے۔ جےسے عقد
اجاره کے ضمن ميں شرط کردی جائے ،چاھے اجارے پر دينے واال شرط قبول کرنے کے لئے رقم وصول
کرے يا نہ کرے ،کہ اجاره کی مدت ختم ھونے کے بعد اس جگہ کو اسی مستاجر کو يا جسے مستاجر معين
کرے اور اسی طرح ھر اس مستاجر کو جسے اس پھلے والے مستاجر نے معين کيا ھو ،کو پھلے والے
کرائے پر اجاره دے گا۔ تو اس صورت ميں حق شرط کے تقاضے کے مطابق ھر کرائے دار پگﮍی لے کر
اس جگہ کو چھوڑ سکتا ھے اور موجر کو شرط پوری کرنے کے وجوب کے تقاضے کے مطابق يہ حق
نھيں پھنچتا ھے کہ وه پھلے مستاجر کو يا جس کو اس نے معين کيا ھو يا ھر وه مستاجر جسے پھلے والے
مستاجر نے معين کيا ھو ،کو کرائے پر دينے سے روک لے۔
٣١٠
مسئلہ  ٢٨٧٨اگر عقد اجاره ميں شرط رکھی جائے کہ مستاجر پرانے کرائے پر اجاره کی تجدےد
کرکے جب تک چاھے ره سکتا ھے تو مستاجر گھر خالی کرنے کے لئے پگﮍی لے سکتا ھے اگرچہ
موجر پابند نھيں ھے کہ پگﮍی دينے والے کو کرائے پر دے۔
قاعده الزام کی بعض فروعات
مسئلہ  ٢٨٧٩اھل سنت کے چند علما کے عالوه اکثر کے نزدےک عقد نکاح کے صحيح ھونے کے
لئے گواھوں کا حاضر ھونا شرط ھے اور حنفی،حنبلی اور شافعی صيغہ نکاح کے اجرا کے وقت کو
گواھوں کے حاضر ھونے کا وقت مانتے ھيں اور مالکی نے اس وقت کو دخول سے پھلے تک وسعت دی
ھے  ،جب کہ يہ شرط علمائے اماميہ کے نزدےک معتبر نھيں ھے ل ٰہذا اگر کوئی سنّی شخص جو اپنے
مشھور علما کا تابع ھو ،گواھوں کی غےر حاضری ميں نکاح کرے تو اس کے مذھب کے مطابق يہ عقد
باطل ھے اور وه عورت اس کی بيوی نھيں بنی۔ اس صورت حال ميں شيعہ مذھب رکھنے واال مرد قاعده
الزام کی رو سے اس عورت سے شادی کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٨٨٠اھل سنت کے علما کے فتوے کے مطابق کوئی شخص ايک وقت ميں
پھوپھی،بھتےجی اور خالہ ،بھانجی کو اپنی زوجيت ميں نھيں رکه سکتا ھے اور وه دونوں ميں سے کسی
ايک سے شادی کرسکتا ھے۔ ل ٰہذا اگر دونوں سے ايک ساته عقد کرے تو دونوں عقد باطل ھيں اور اگر ايک
ساته نہ ھو تو دوسرا عقد باطل ھے ليکن علمائے اماميہ کے نزدےک پھوپھی يا خالہ کی اجازت سے دونوں
کے ساته عقد صحيح ھے۔ ل ٰہذا اگر کوئی سنی پھوپھی اور بھتےجی يا خالہ اوربھانجی سے ايک ساته عقد
کرے تو دونوں عقد باطل ھينا ور شےعہ قاعده الزام کی رو سے دونوں ميں سے کسی کے ساته بھی عقد
کرسکتا ھے اور اگر دونوں عقد ايک ساته نہ ھوں تو شےعہ دوسری سے عقد کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٨٨١اھل سنت کے نزدےک جس يائسہ عورت يا نابالغ لﮍکی کے ساته اس کے شوھر نے
جماع کيا ھو اگر اسے طالق دی جائے تو اس پر عدت رکھنا واجب ھے اگرچہ نابالغ لﮍکی کے بارے ميں
اھل سنت کے بعض علما تفصيل کے قائل ھيں ليکن مذھب تشےع ميں يائسہ اور نابالغ لﮍکی پر طالق کی
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صورت ميں عدت واجب نھيں ھے۔
اس بنا پر اھل سنت پابند ھيں کہ عدت کے احکام کی رعايت کريں پس اگر يائسہ عورت يا نابالغ
لﮍکی سنّی سے شےعہ ھوجائے تو اس پر عدت رکھنا الزم نھيں ھے اور اگر طالق رجعی ھو تو جائز ھے
کہ عدت کے ايام کا نفقہ سنّی شوھر سے مانگے اور جائز ھے کہ ان ايام ميں دوسرے شخص سے عقد
کرے۔ اسی طرح اگر سنی مرد شےعہ ھوجائے تو اس کے لئے طالق شده يائسہ عورت اور نابالغ لﮍکی کی
بھن سے شادی کرنا جائز ھے جبکہ وه مذھب اھل سنت کے مطابق ابھی تک عدت ميں ھيں۔ اور اس پر
عورت کے عدت کے احکام کا خيال رکھنا ضروری نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٨٨٢اگر سنی مرد دو عادل گواھوں کی غےرموجودگی ميں اپنی بےوی کو طالق دے يا
اپنی بےوی کے بدن کے کسی جزء مثالً اپنی بےوی کی انگلی کو طالق دے تو ان کے مذھب کے مطابق
يہ طالق صحيح ھے ليکن مذھب اماميہ کے مطابق باطل ھے اس بنا پر شےعہ مرد قاعده الزام کی رو سے
اس طالق يافتہ عورت کی عدت تمام ھونے کے بعد اس سے عقد کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٨٨٣اگر سنی مرد اپنی حائضہ بےوی کو طالق دے يا ان طھارت کے دنوں ميں اسے
طالق دے جس ميں اس سے جماع کيا ھو تو اس کے مذھب کے مطابق يہ طالق صحيح ھے ليکن مذھب
اماميہ کے مطابق باطل ھے ل ٰہذا شےعہ مرد قاعده الزام کی رو سے عدت تمام ھونے کے بعد اس عورت
سے عقد کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٨٨۴ابوحنےفہ اور اھل سنت کے بعض دوسرے فقھاء کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی
بےوی کو زبردستی دھمکی کی وجہ سے طالق دے تو ان کے مذھب کے مطابق يہ طالق صحيح ھے ليکن
مذھب اماميہ کے نزدےک باطل ھے۔ ل ٰہذا جس عورت کو جبر و اکراه کی وجہ سے طالق دی گئی ھو اور
وه عورت ابوحنےفہ يا اس کے ھم نظريہ لوگوں کی پےروکار ھو تو شےعہ مر دقاعده الزام کی رو سے
عدت تمام ھونے کے بعد اس عورت سے شادی کرسکتا ھے ۔
مسئلہ  ٢٨٨۵اگر کوئی سنی مرد قسم کھائے کہ ميں فالں کام نھيں کروں گا اور انجام ديا تو مےری
بےوی مطلقہ ھوجائے گی تو اگر يہ کام انجام دے تو اس کے مذھب کے مطابق اس کی بےوی کو طالق
ھوجائے گی اور شےعہ مذھب کے نزدےک طالق والی قسم منعقد نھيں ھوتی۔ ل ٰہذا قاعده الزام کی رو سے
شےعہ مرد کے لئے عدت تمام ھونے کے بعد اس عورت سے شادی کرنا جائز ھے۔ اسی طرح مذھب اھل
٣١١
سنت ميں لکه کر طالق دينا جائز ھے اور شےعہ مذھب ميں لکه کر طالق دينے سے واقع نھيں ھوتی۔ ل ٰہذا
قاعده الزام کی رو سے جس عورت کو لکه کر طالق دی گئی ھو شےعہ مرد عدت ختم ھونے کے بعد اس
سے شادی کرسکتا ھے۔
ٰ
فتوی ھے کہ اگر کوئی شخص کسی چيز
مسئلہ  ٢٨٨۶ابن قدامہ کے نقل کے مطابق ابوحنےفہ کا
کو بيچنے والے کی جانب سے اس چيز کی خصوصيات سن کر خريدے جبکہ اس نے خود اس چيز کو نہ
دےکھا ھو اور پھر بعد ميں دےکھے تو اگرچہ وه چيز ان خصوصيات کی حامل ھو جنھيں بيچنے والے نے
بتايا تھا پھر بھی خريدار کے لئے خيار رويت ثابت ھے جبکہ مذھب اماميہ ميں اس مورد ميں خيار رويت
نھيں ھے پس اس بنا پر اگر کوئی شےعہ کسی ابوحنےفہ کے پےروکار بيچنے والے سے کوئی چيز اس
طرح خريدے کہ وه بيچنے واال اس کی خصوصيات کو بيان کرے اور يہ شےعہ دےکھے بغير خريدے
اور پھر بعد ميں دےکھے تو قاعده الزام کی رو سے اس شےعہ کے لئے خيار رويت ثابت ھو جائے گا۔
مسئلہ  ٢٨٨٧کتاب المغنی ميں ابن قدامہ نے نقل کيا ھے کہ حنفی اور شافعی مذھب ميں اگر کسی
کو معاملہ ميں دھوکا ھوجائے تو وه خيار غبن نھيں رکھتا پس اس بنا پر اگر کوئی شےعہ کسی شافعی يا
حنفی مذھب کے ماننے والے سے کوئی چيز خريدے اور بعد ميں پتہ چلے کہ بيچنے والے کو دھوکا ھوا
ھے تو قاعده الزام کی رو سے شےعہ خريدار ،بيچنے والے کو پابند کر سکتا ھے کہ وه معاملہ کو پورا
کرے۔
َ
مسئلہ  ٢٨٨٨ابوحنےفہ کا مذھب يہ ھے کہ عق ِد َسلم ،جس ميں ايک چيز کو کلی طور پر ايڈوانس
ميں نقد رقم لے کر بيچ ديا جاتا ھے ،کے صحيح ھونے کے لئے ضروری ھے کہ وه چيز سودے کے وقت
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خارج مينموجود ھو ،ليکن شےعہ مذھب ميں معاملہ َسلَم کی صحت کے لئے يہ شرط معتبر نھيں ھے۔ پس
اس بنا پر اگر کوئی شےعہ کسی حنفی سے معاملہ َسلَم کرے اور وه جنس خارج ميں موجود نہ ھو تو قاعده
الزام کی رو سے وه شےعہ حنفی بيچنے والے کو پابند کرسکتا ھے کہ يہ معاملہ باطل ھے اور يھی حکم
اس وقت بھی رھے گا جب معاملہ کے وقت خريدار حنفی ھو اور بعد ميں شےعہ ھوجائے۔
مسئلہ  ٢٨٨٩اگر کوئی سنّی شخص مرجائے اور پسماندگان ميں فقط ايک سنّی لﮍکی چھوڑ جائے
اور اس مرنے والے کا ايک بھائی بھی ھو۔ پس اگر وه شےعہ ھو يا اس کے مرنے کے بعد شےعہ
ھوجائے تو قاعده الزام کی رو سے شےعہ بھائی کو يہ حق حاصل ھے کہ وارثوں کا حصہ نکال کر ميت
کے ترکہ ميں سے جو کچه بچ جائے وه تعصےب کے عنوان سے لے لے گرچہ تعصےب مذھب شےعہ
ميں باطل ھے اور اسی طرح اگر مرنے والے کے ورثاء ميں فقط ايک سنی مذھب بھن ھو اور پدری و
مادری چچا بھی موجود ھوں پس اگر اس کا چچا شےعہ ھو يا بھتےجے کے مرنے کے بعد شےعہ
ھوجائيں تو قاعده الزام کی رو سے جو کچه تعصےب کے عنوان سے اُن تک پھنچ رھا ھو اسے لے سکتا
ھے۔ يھی حکم ديگر تمام تعصےب کے موارد کے لئے ھے۔
مسئلہ  ٢٨٩٠سنّی مذھب ميں مرنے والے کی بےوی مرنے والے کے تمام اثاثہ جات يعنی رقوم،
سامان ،زمين ،باغات اور ان کے عالوه ديگر تمام چيزيں مےراث ميں پاتی ھے جبکہ اماميہ مذھب ميں
مرنے والے کی بےوی کو زمين يا اس کی قيمت مےراث ميں نھيں ملتی ھے۔ ل ٰہذا اگر مرنے واال سنّی ھو
اور اس کی بےوی شےعہ ھو تو قاعده الزام کی رو سے بےوی کو زمين سے مےراث ملے گی۔
قاعده الزام کی رو سے ذکر شده مسائل ميں سے يھاں بعض کا تذکره کيا گيا ھے اس کے عالوه
ديگر موارد مثالً وارث کے لئے وصيت،حالت احرام ميں عقد ،پﮍوسی کے لئے حق شفعہ ،خيار شرط،خيار
تصريہ وغيره بھی ان موارد ميں سے ھيں جھاں قاعده الزام جاری ھوتا ھے۔
پوسٹ مارٹم کے احکام
مسئلہ  ٢٨٩١مسلمان مردے کے بدن کا پوسٹ مارٹم جائز نھيں ھے اور پوسٹ مارٹم کرنے والے
پر مسلمان جنين والی ديت اس تفصيل کے مطابق جو کتاب ديات ميں مذکور ھے ،الزم ھے۔
مسئلہ  ٢٨٩٢غےرذ ّمی کافر کے مرده بدن کا پوسٹ مارٹم جائز ھے۔ البتہ کافرذ ّمی کا پوسٹ مارٹم
جائز ھونا اور اس صورت ميں کافرذ ّمی کے لئے جنين والی ديت کا ثابت نہ ھونا محل اشکال ھے۔ ھاں،
اگر ايسا کرنا ان کے دين ميں جائز ھو تو اس صورت ميں کوئی مانع نھيں ھے اور اگر ميت کا مسلمان يا
ذ ّمی ھونا مشکوک ھو تو اس کے بدن کا پوسٹ مارٹم جائز ھے۔
مسئلہ  ٢٨٩٣اگر کسی مسلمان کی زندگی کسی انسان کے پوسٹ مارٹم پر متوقف ھو اور کسی غير
مسلم يا مشکوک االسالم کا پوسٹ مارٹم ممکن نہ ھو اور اس مسلمان کو بچانے کا کوئی اور راستہ بھی نہ
٣١٢
ھو تو اس صورت ميں فوت شده مسلمان کے بدن کا پوسٹ مارٹم جائز ھے۔ البتہ اس صورت ميں مسلمان
جنين بچے والی ديت ،ديّات کے مسائل ميں بتائی جانے والی تفصيل کے مطابق ،پوسٹ مارٹم کرنے والے
پر واجب ھو جائے گی۔
مسئلہ  ٢٨٩۴کسی زنده شخص کو لگانے کے لئے مسلمان ميت کے ٓانکه وغيره جےسے اعضاء کو
نکالنا جائز نھيں ھے اور جدا کرنے والے شخص کے لئے ضروری ھے کہ اس عضو کی ديت ادا کرے
جو کہ مسلمان جنين کے اعضاء والی ديت ھے۔ ليکن اگر مسلمان کو زنده رکھنا اس پر موقوف ھو کہ
مسلمان ميت کے اعضا جدا کرکے اُسے لگائے جائيں تو جائز ھے ليکن ضروری ھے کہ جدا کرنے واال
ان کی ديت ادا کرے اور پےوندکاری کے بعد جب وه عضو زنده بدن کا حصہ بن جائے تو اس پر زنده بدن
کے احکام جاری ھوں گے۔
اگر کوئی اپنی زندگی ميں وصيت کرے کہ مرنے کے بعد اس کے اعضاء ميں سے کسی عضو
کو جدا کرکے دوسرے کو لگايا جائے تو اس وصيت کا صحيح ھونا محل اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٨٩۵اگر کوئی شخص راضی ھوجائے کہ اس کی زندگی ميں اس کا کوئی عضو کاٹ کر
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دوسرے کو لگايا جائے تو اگر يہ عضو اعضائے رئےسہ ميں سے ھو کہ جن کو کاٹنے سے اس کی زندگی
کو نقصان پھنچے يا اس ميں نقص يا عےب پيدا ھوجائے تو اس عضو کو کاٹنا جائز نھيں ھے اور اگر اس
عضو کا کاٹنا ضرر يا عےب کا باعث نہ بنے جےسے تھوڑی سی کھال يا ران کا گوشت جو دوباره ٓاجاتے
ھوں تو اس عضو کو اس کی رضايت سے کاٹنا جائز ھے اور وه شخص اس عضو سے دست بردار ھونے
کے عوض رقم وصول کرسکتا ھے۔
مسئلہ  ٢٨٩۶جو بےمار اپنے بدن ميں خون منتقل کرنے کے محتاج ھوں انھيں خون کا عطيہ دينا
جائز ھے اور خون کے عوض رقم وصول کرنے ميں کوئی حرج نھيں ھے اور ھر صورت ميں ضروری
ھے کہ خون دينے سے خون دينے والے کی جان کو خطره نہ ھو۔
مسئلہ  ٢٨٩٧جس کافر ميت کا پوسٹ مارٹم جائز ھو يا جس ميت کا مسلمان ياذمی ھونا مشکوک ھو
اس کے بدن سے کسی عضو کو کاٹ کر مسلمان کو لگانا جائز ھے اور جب يہ مسلمان کے بدن کا جزء بن
جائے تو اس پر مسلمان کے بدن کے احکام جاری ھوں گے۔
اسی طرح نجس العےن حےوان کے اعضاء کو مسلمان کے بدن ميں لگانا جائز ھے اور مسلمان
کے بدن کا جزء بننے کے بعد اس عضو پر مسلمان کے بدن کے احکام جاری ھوں گے۔
مصنوعی ذريعہ توليد کے احکام
مسئلہ  ٢٨٩٨اجنبی مرد کا نطفہ عورت کے رحم ميں داخل کرنا جائز نھيں ھے چاھے يہ عمل
اجنبی شخص انجام دے يا شوھر اور مذکوره فرض ميں يہ عمل اگرچہ حرام ھے مگر زنا نھيں ھے اور
ب نطفہ کا ھے اور اس پر
جس عورت کے رحم ميں نطفہ داخل کيا گيا ھو اگروه بچہ جنے تو بچہ صاح ِ
اوالد کے تمام احکام جاری ھوں گے اور جس عورت نے نطفہ منتقل ھونے کی وجہ سے بچہ جنا ھے وه
اس کی ماں ھے اور اس پر اوالد کے احکام جاری ھوں گے۔
مسئلہ  ٢٨٩٩مرد کا نطفہ لے کر بچہ پيدا کرنے کی خاطر مصنوعی رحم ميں اس کی پرورش کرنا
جائز ھے مگر يہ کہ يہ کام کسی حرام کام کے ارتکاب پر موقوف ھو تو پھر يہ کام حرام ھے۔ جب اس
ب نطفہ کا ھے اور
طريقے سے بچہ پيدا ھو تو اگر اس ميں عورت کا ما ّده توليد شامل نہ ھو تو يہ بچہ صاح ِ
دونوں پر باپ بےٹے کے احکام جاری ھوں گے ليکن اس کی ماں کوئی نہ ھوگی اور جب عورت کا ما ّده
توليد بھی شامل ھو تو يہ عورت بھی اس بچہ کی ماں ھوگی۔
مسئلہ  ٢٩٠٠اگر شوھر مصنوعی طريقے سے اپنی بےوی کے رحم ميں اپنی منی داخل کرے تو
ايسا کرنا جائز ھے اور اگر شوھر کے عالوه کوئی اور يہ کام کرے تو اگر اس کام کو انجام دينا حرام کام
کے ارتکاب پر موقوف ھو تو يہ حرام ھے اور جو بچہ اس مصنوعی ذريعہ توليد سے پيدا ھو اس پر اوالد
کے احکام مترتب ھوں گے۔
حکومت کی بنائی ھوئی سﮍکوں کے احکام
مسئلہ  ٢٩٠١وه سﮍکيں جن کے راستے ميں لوگوں کے مکانات اور جائيداد موجود ھوں اور
حکومت زبردستی انھيں منھدم کرکے وھاں سﮍکيں نکالے اُن پر چلنا جائز ھے ليکن مالک کی اجازت کے
بغير ان جگھوں سے نکلنے والے ملبے کا استعمال جائز نھيں ھے۔
٣١٣
مسئلہ  ٢٩٠٢وه مسجديں جو سﮍکوں کے راستے ميں ھوں اور)اب( سﮍکوں کا حصّہ بن گئی ھوں
احتياط واجب يہ ھے کہ ان جگھوں پر مسجد کے احکام کی رعايت کی جائے ليکن اگر وه جگھيں نجس
ھوجائيں تو ان کا پاک کرنا واجب نھيں ھے۔ وقف شده امالک اگر سﮍکوں کے راستے ميں آجائيں تو ان کا
حاکم شرع يا اس کے وکيل
وقف ھونا ختم نھيں ھوجاتا اور ان ميں وقف کے لئے متعين شده خاص متولی يا
ِ
کی اجازت کے بغير کسی قسم کا تصرف کرنا جائز نھيں ھے۔
مسئلہ  ٢٩٠٣عمومی وقف شده چيزيں مثالً مسجد وغيره اگر سﮍکوں کا حصّہ بن جائيں تو ان سے
گذرنا جائز ھے ليکن خاص لوگوں کے لئے وقف شده چيزيں مثالً اوالد اور مدرسوں کے لئے وقف شده
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مقامات سے گذرنے ميں اشکال ھے۔
مسئلہ  ٢٩٠۴سﮍک بنانے کے بعد مسجد کی زمين سے جو کچه باقی ره جائے اگر وه اتنا ھو کہ
نماز اور ديگر عبادات کے لئے اس سے استفاده کيا جاسکے تو مسجد کے احکام اس باقی ره جانے والی
جگہ پر مترتب ھوں گے اور تمام وه کام جو دين دار لوگوں کی نظر ميں مسجد سے منافات رکھتے ھيں
وھاں جائز نھيں ھوں گے۔
ٓ
مسئلہ  ٢٩٠۵اگر مسلمانوں کا قبرستان سﮍک ميں اجائے اور سﮍک کا جزء بن جائے پس اگر
قبرستان کی زمين کسی کی ملکيت ھو تو اس زمين کا حکم ذاتی جائيداد کا حکم ھے کہ جس کا بيان مسئلہ
اول ميں گزر چکا ھے اور اگر زمين وقف شده ھو تو اس کا حکم دوسرے اور تےسرے مسئلہ ميں بيان ھوا
ھے مگر يہ کہ ان زمينوں سے گزرنا مسلمان ميتوں کی بے حرمتی کا سبب بن رھا ھو کہ اس صورت ميں
وھاں سے گزرنا جائز نھيں ھے۔
اگر وه زمين نہ ھی کسی کی ملکيت ميں ھو اور نہ ھی وقف شده ھو تو اسے استعمال کرنا جائز
ھے بشرطےکہ ميتوں کی بے حرمتی نہ ھو رھی ھو۔
پھلے فرض کی بنا پر ا س زمين پر باقی مانده ملبے کا استعمال اس کے مالک کی اجازت کے
بغير جائز نھيں ھے اور دوسرے فرض کی بنا پر ديگر منفعتوں کے استعمال ميں متولی خاص اور اس کے
نہ ھونے کی صورت ميں حاکم شرع يا اس کے وکيل کی اجازت ضروری ھے جب کہ تےسرے فرض کی
بنا پر ان چيزوں کے استعمال ميں کسی کی اجازت ضروری نھيں ھے۔
نماز و روزه کے کچه مسائل
مسئلہ  ٢٩٠۶اگر روزه دار رمضان کے مھينے ميں غروب ٓافتاب کے بعد ھوائی جھاز سے ايسی
جگہ سفر کرے جھاں سورج غروب نہ ھوا ھو تو وھاں پھنچنے کے بعد غروب ٓافتاب تک امساک کرنا
واجب نھيں ھے چاھے اس نے اپنی منزل پر افطار کيا ھو يا نھيں۔
مسئلہ  ٢٩٠٧اگر مکلف اپنی منزل پر نماز پﮍھنے کے بعد ايسی جگہ سفر کرے جھاں ابھی تک
صبح نہ ھوئی ھو يا نماز ظھر و عصر پﮍھنے کے بعد ايسی جگہ سفرکرے جھاں ظھر نہ ھوئی ھو يا نماز
مغرب پﮍھنے کے بعد ايسی جگہ سفر کرے جھاں ابھی تک مغرب نہ ھوئی ھو تو احتياط واجب يہ ھے کہ
پﮍھی ھوئی نمازيں دوباره پﮍھے۔
ً
مسئلہ  ٢٩٠٨اگر اپنی منزل پر نماز نہ پﮍھی ھو مثال سورج طلوع ھوگيا ھو اور نماز فجر نہ پﮍھی
ھو يا سورج غروب ھوگيا ھو اور نماز ظھر و عصر نہ پﮍھی ھو اور پھر ايسی جگہ سفر کرے جھاں ابھی
تک فجر يا مغرب نہ ھوئی ھو تو احتياط واجب کی بنا پر جو نمازيں اس سے قضا ھوگئی ھوں انھيں َمافِی
ال ﱢذ ّمہ کی نيت سے ،ادا و قضا کی نيّت کے بغير انجام دے۔
مسئلہ  ٢٩٠٩اگر کوئی ھوائی جھاز سے سفر کرے اور ھوائی جھاز ميں نماز پﮍھنا چاھے تو اگر
رو بقبلہ ھو کر تمام شرائط کے ساته انجام دينا ممکن ھو تو اس کی نماز صحيح ھے اور اگر رو بقبلہ ممکن
نہ ھو تو اگر نماز کے وقت ميں گنجائش ھو کہ اترنے کے بعد روبقبلہ نماز پﮍه سکتا ھو تو اس صورت
ميں ھوائی جھاز ميں نماز پﮍھنا باطل ھے ا ور اگر نماز کا وقت اتنا تنگ ھو کہ اترتے اترتے نماز قضا
ھوجائے گی تو واجب ھے کہ ھوائی جھاز ميں اُس طرف منہ کرکے نماز پﮍھے جس کے بارے ميں يقين
ھو کہ قبلہ يھاں ھے اور اگر يقين پيدا نہ ھو تو جس طرف قبلہ کا گمان ھو وھاں نماز پﮍھے اور اگر گمان
بھی نہ ھو تو جس طرف چاھے نماز پﮍه سکتا ھے اگرچہ احتياط مستحب ھے کہ چاروں طرف منہ
کرکے نماز پﮍھے اور اگر قبلہ رخ ھو کر نماز پﮍھنا ممکن ھی نہ ھو تو يہ شرط اس سے ساقط ھے۔
مسئلہ  ٢٩١٠اگر کوئی ايسے ھوائی جھاز ميں سوار ھو جس کی رفتار زمين کی رفتار کے برابر
ھو اور مشرق سے مغرب کی جانب حرکت کرے اور ايک عرصہ تک زمين کے گرد چکر لگاتا رھے تو
٣١۴
احتياط واجب کی بنا پر ھر چوبےس گھنٹے ميں اپنی پنجگانہ نمازيں پﮍھے اور پھر ان نمازوں اور روزے
کی قضا بھی کرے۔
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اگر ھوائی جھاز کی رفتار زمين سے دگنا ھو تو واجب ھے کہ نماز صبح طلوع فجر کے وقت اور
ظھر و عصر زوال ٓافتاب کے وقت اور مغرب و عشا غروب کے وقت پﮍھے۔
اگر رفتار اتنی زياده ھو کہ مثالً ھر  ٣گھنٹے ميں ايک بار زمين کا چکر لگاتا ھو تو احتياط واجب
کی بنا پر نمازوں کو طلوع فجر ،زوال ٓافتاب اور غروب کے وقت پﮍھے اور ھر چوبےس گھنٹے ميں ايک
بار دوباره پنجگانہ نمازيں پﮍھے۔
اگر ھوائی جھاز مغرب سے مشرق کی جانب حرکت کرے اور اس کی رفتار زمين کی رفتار کے
برابر يا کم ھو تو واجب ھے کہ نمازوں کو طلوع فجر،زوال ٓافتاب اور غروب کے وقت پﮍھے۔
اور اگر ھوائی جھاز کی رفتار زمين کی حرکت سے اتنی زياده ھو کہ مثالً ھر تےن گھنٹے ميں
ايک بار زمين کے گرد چکر لگاتا ھو تو سابقہ احتياط کی رعايت کی جائے۔
مسئلہ  ٢٩١١جس شخص کی ذمہ داری سفر ميں بھی روزه رکھنے کی ھو جےسے وه اشخاص جن
کا پےشہ سفر ھو اگر طلوع صبح اور روزه کی نيّت کے بعد ھوائی جھاز کے ذريعہ دوسری منزل کی
طرف سفر کريں جھاں ابھی تک صبح نہ ھوئی تو اس کے لئے مفطرات انجام دينا جائز ھے۔
مسئلہ  ٢٩١٢اگر کوئی شخص ماه رمضان ميں ظھر کے بعد سفر کرے اور دوسرے شھر پھنچے
کہ جھاں ابھی تک ظھر نہ ھوئی ھو تو واجب ھے کہ خود کو روزه باطل کرنے والی چيزوں سے بچائے
اور روزه مکمل کرے۔
مسئلہ  ٢٩١٣اگر فرض کيا جائے کہ مکلف ايسی جگہ ھے جھاں چه ماه دن اور چه ماه رات ھوتی
ھو تو اگر ايسے شھر کی طرف سفر کرسکتا ھو جھاں وه اپنے نماز روزے اوقات شرعيہ کے مطابق انجام
دے سکے تو ھجرت کرنا واجب ھے اور اگر ھجرت نہ کرسکتا ھو تو احتياط واجب کی بنا پر چوبےس
گھنٹے ميں ايک بار پنجگانہ نمازيں انجام دے اور ان کی قضا بھی کرے ا ور ضروری ھے کہ روزے بھی
قضا کرے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
٣١۵
فقھی اصطالحات
)الف(
اجرة المثل:کسی چيز يا کام کی معمول کے مطابق اجرت ممکن ھے يہ اجرت طے شده اجرت سے
کم يا زياده يا برابر ھو۔
اجرة المسمٰ ّ ی:طے شده اجرت ،يعنی وه اجرت ھے جو معاھدے طے کی گئی ھو۔
اجير:وه شخص جو کرائے کے معاھدے کے مطابق اجرت کے عوض کا م انجام ديتا ھے
احتالم:سوتے ميں انسان سے منی کا خارج ھونا جو بلوغ کی نشانيوں ميں سے ھے۔
احوط:احتياط کے مطابق۔
استبراء :نجاست اور ٓالودگی سے تطھير۔ چار مقامات پر استعمال ھوتا ھے۔
) ١۔پيشاب سے استبراء۔وه خاص فعل جو مرد پيشاب کرنے کے بعد انجام ديتے ھيں۔)مسئلہ ٧٣
٢۔منی سے استبراء :منی خارج ھونے کے بعد پيشاب کرنا ۔
) ٣۔نجاست کھانے والے حيوان کا استبراء ۔)مسئلہ ٢٢۶
) ۴۔عورت کا حيض کے ذريعے استبراء ھونا۔)مسئلہ ٢۴۶٣
استطاعت :قابليت ،يعنی حج کے کے اعمال کو انجام دينے کی صالحيت و قابليت رکھنا ۔اس کی
تفصيل مسئلہ  ٢٠۵٣بيان ھو چکی ھے۔
استمناء:مسئلہ  ١۵٨٠۔
استيفاء:حاصل کرنا۔
افالس:مسئلہ  ٢٣٠۶۔
وطن سے اعراض:انسان کا اپنے وطن کو ھميشہ کے لئے چھوڑنے کا اراده کرنا۔
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افضاء:مسئلہ  ٢۴۴۴۔
اسباب امالہ:حقنہ کے ٓاالت۔
الزام کرنا:مجبور کرنا۔
امساک )پرھيزکرنا(:اپنے ٓاپ کو کسی کام کے انجام دينے سے روکنا جيسے روزے کی حالت ميں
روزه باطل کرنے والی چيزوں سے بچنا۔
اولی:بہتر۔
اھل کتاب:مسئلہ  ١٠٧۔
)ب(
بالغ:شخص جو بلوغ شرعی کی عمر کو پھنچ گيا ھو۔مسئلہ  ٢٣٠۴۔
بعيد نھيں ھے:يہ فتوی ھے ،مگر يہ کہ کالم ميں اس کے بر خالف کوئی قرينہ ھو۔
)ت(
ُ
تذکيہ :ان اعمال کوانجام دينا جو پاک ھونے يا جانور کے حالل ھونے کے لئے شريعت نے معين
کئے ھيں۔
تطھير :پاک کرنا۔
تع ّدی:زياده روی ،تجاوز
تفريط:کوتاھی کرنا۔
تم ّکن:صالحيت رکھنا،توانائی رکھنا۔
تقنّع:سر اور چھره کا بعض حصہ چھپنا۔
توکيل:وکيل بنانا۔
توريہ:اس طرح گفتگو کرنا کہ جھوٹ نہ ھو۔مسئلہ  ٣٧٣٩۔
٣١۶
تدليس:کسی چيز کو خالف واقع )بہتر(ظاھر کرنا۔
مسئلہ  ٢١۵٢۔
تکليف الزامی؛وه ذمہ داری جو الزمی ھو جيسے واجب يا حرام ۔
تبرّع :اجرت کی غرض کے بغير کسی کام کو انجام دينا۔
)ث(
ثمن :چيز يا مال کی قيمت۔
)ج(
جاھل قاصر:وه جاھل جو عذر کو رکھتا ھو۔
جاھل مقصر:وه جاھل جس کے پاس کوئی عذر نہ ھو۔
جماع:ھمبستری۔
جھر:بلند ٓاواز،بلند ٓاواز سے پﮍھنا۔
)ح(
حاکم شرع:وه مجتھد جو شرعا حکم کرنے کا حق رکھتا ھو۔
حدث اصغر :جو چيز فقط وضو کا سبب بنتی ھے۔مثالً پيشاب و پاخانہ کا خارج ھونا۔
حدث اکبر:جو چيز غسل کا سبب بنتی ھے جيسے جماع وحيض۔
حد ترخص:نماز مسافر کی ٓاٹھويں شرط ميں بيان ھو چکا ھے۔
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حرج:ايسی سختی اور دشواری جو عام طورپر قابل تحمل نہ ھو۔
حضر:سفر کے مقابلہ ميں استعمال ھوتا ھے۔
حق التحجير :وه حق جو کسی غير ٓاباد زمين کوکسی بھی طرح گھير لينے کے ذريعے حاصل ھو۔
)خ(
خبره:ماھر فن۔
خوارج:وه لوگ جو امام معصوم عليھم السالم پر خروج کريں جيسے خوارج جنگ نھروان۔
خيار:مسئلہ  ٢١۵٢۔
)د(
دائمہ:وه عورت جو عقد دائم کے ذريعے کسی کی بيوی ھو۔)احکام ازدواج(
ٰ
ٰ
دعای فرج ٰ
ريم،ال اِلَہَ اِالﱠ ٰ ّ
:ال اِ ٰلہَ اِالﱠ ٰ ّ
ﱠ
ت السﱠبع
موا
ﷲ ال َحلي ُم ال َک
س
ال
ﷲ َر
بﱢ
ِ
ﷲُ ال َع ِل ﱡی ْال َعظيمُ ،س ْبحانَ ّ ِ
ٰ
ْ
ّ
ﱠبع َومٰ ا ف ِي ﱠ
ظيم َوال َح ْم ُد ِ ِ َربﱢ ال ٰعالَمين ۔
رش ال َع ِ
ھن َومٰ ا بَ ْينَھ ﱠُن َو َربﱢ ال َع ِ
َو َربﱢ ْاالَ َرضينَ الس ِ
دبر:مقعد
)ذ(
ذم ّی:اھل کتاب کافر جيسے يھودی و عيسائی جو ذمہ کی شرائط کو مانتے ھوئے مسلمان حکومت
کی پناه ميں ٓاجائے۔
ذراع:بازو۔
)ر(
ربا:سود۔ مسئلہ  ٢١٠٠و  ٢٣٣۵۔
رضاعی:دوده پالنے کے احکام۔مسئلہ  ٢۵٢٨۔
)س(
سال خمس:منافع کے حاصل ھونے کے بعد پورا ايک سال مسئلہ  ١٧٨٢۔
سال قمری:چاند کے باره مھينے۔
)ش(
شاخص:مسئلہ  ٧٣۴۔
شارع مقدس:شريعت کو بنانے واال۔
٣١٧
شاھد:گواه۔
)ص(
صغيره :وه لﮍکی جو بلو غ کی عمر تک نہ پھنچی ھو۔ مسئلہ  ٢۵٨١۔
صيغہ:وه جملہ جو کسی عقد)مثالًخريدو فروخت (يا ايقاع )مثالًطالق(کا سبب بنے۔
)ط(طھارت ظاھری:جو چيزيں طھارت کے لحاظ سے مشکوک ھوں اس کے متعلق شارع کا
طھارت کا حکم دينا ۔
)ع(
عدول:عادل کی جمع۔مسئلہ ٢
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ٰ
فرادی کی نيت۔
کسی چيز سے پلٹنا جيسے جماعت کی نيت سے
عرف:عام لوگ۔مسئلہ  ١٩۶۔
عمداً:جانتے بوجھتے کسی کام کو انجام دينا۔
عورت:شرمگاه،جس کو چھپانا شريعت ميں واجب ھے۔
عيال :بيوی۔وه لوگ جن کے کھانے پينے کا بند و بست کيا جارھا ھوو۔
)غ(
غائط:پيخانہ۔
غبن :کسی چيز کا اصلی قيمت سے بہت اختالف کے ساته اس انداز سے معاملہ کرناکہ قيمت کا يہ
اختال ف عوام الناس کے نزديک چھوڑا نہ جاتا ھو۔
غسالہ:مسئلہ  ١۶١۔
)ف(
ٰ
فرادی:نماز جو انسان تنھا پﮍھے۔
فرج:شرمگاه۔
)ق(
قُبْلٓ :اگے کی شرمگاه۔
قصد اقامہ:کسی مسافر کا کسی مقام پر دس دن يا اس سے زياده قيام کا اراده۔
قرشية:سيد عورت۔
قصد رجاء:کسی عمل کو انجام دينے يا ترک کرنے کا راده اس احتمال کے ساته کہ يہ کام خدا کی
جانب سے حکم رکھتا ھے۔
قصد قربت:وضو کی ٓاٹھويں شرط مالحظہ کيجئے۔
قصد قربت مطلقہ:شارع کے حکم کی تعميل خوا ه يہ حکم در حقيقت واجب ھو مستحب ۔
قضا:کسی کام کو انجام دينا جس کا وقت گذر چکا ھو۔
قيّم :سرپرست۔
)ک(
کافر حربی:وه کافر جو شرائط ذمہ کو قبول نھيں کرتا اور مسلمانوں سے کوئی معاھده نھيں ھے۔
کلی در معين:ايسی کلی جس کا انطباق کسی خاص و معين مورديا موارد سے باھر نہ ھو۔
)م(
مابہ التفاوت:دوچيزوں کے درميان قيمت کے فرق کی مقدار )دوچيزوں کی قيمت يا ايک چيز کی
قيمت دو مختلف حالتونميں(
مال االجارة:وه مال کہ جو کرايہ دار،کرائے کے عنوان سے ادا کرے۔
ما فی الذمة:وه چيز جو کسی شخص کی گردن پر ھو۔
ماه ھاللی :قمری مھينہ ۔پچھلی ماه کی رو ٔيت ھالل سے لے کر اگلے ماه کی رو ٔيت ھالل کی
مدت ۔
مو ٔونة:اخراجات ،مخارج۔
٣١٨
ٓ
متعہ:وه عورت جو عارضی عقد کے ذريعے مر د کے نکاح ميں ائے۔
متنجس:وه چيز جو بذات خود پاک ھے ،ليکن نجس چيز سے ملنے کی بنا پر نجاست سے ٓالوده ھو
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جائے۔
متولی:صاحب واليت ،شرعی اختيار رکھنے واال۔
مجھول المالک:وه مملوک کہ جس کا مالک معلوم نہ ھو اور اس کا حکم گمشده مال کے حکم کی
مانند نھيں۔
مجزی ھے:کافی ھے ،شرعی تکليف کو ادا کر ديتا ھے ۔
محتضر :وه شخص جو جان دے رھا ھے۔
محتلم :وه شخص جس کی سوتے ميں منی خارج ھو جائے۔
محل اشکال :رجوع کيجئے مسئلہ ٧۔
محل تا ٔمل ھے:مسئلہ۔  ٧پر رجوع کيجئے۔
مد:تقريبا ١٠ :چھٹانک۔
مذکی:تذکيہ شده،مسئلہ  ٢۶۴٧پر رجوع کيجئے۔
مرتد:مسئلہ  ٢۵١١۔پر رجوع کيجئے
مرتد فطری:مسئلہ  ٢۵١١رجوع کيجئے۔
مرتد ملی:مسئلہ  ٢۵١١پر جوع کيجئے۔
معصتم:وه پانی جو نجس سے ملنے کے بعد نجس نہ ھو،جيسے ٓاب کر،بارش کا پانی اور جاری
پانی۔
مستھلک:ختم ھو چکا ھو،گھس چکاھو،نابود ھو چکا۔
مسکرات:نشے ميں النے والی اشياء۔
مضمضہ:منہ ميں پانی گھمانا ،کلی کرنا۔
مطھر:پاک کرنے والی چيز۔
مظالم :وه چيز جو انسان کی گردن اور ذمے پر ھواور اس چيز کا مالک )اگر چہ بعض معين افراد
کے ضمن ميں بھی(معلوم نہ ھو يا اس چيز کے مالک تک رسائی نہ ھو۔
مفلّس:جس کا ديواليہ نکل چکاھو۔اور بحکم حاکم شرع اپنے مال و دولت ميں تصرف نھيں کر
سکتا۔
مفطر:روزے کو باطل کرنے والی چيز۔
مميز:وه بچہ جو اچھا اور بُرا سمجه سکے۔
مواالت :ايک کے پيچھے ايک پے در
مستمرة الدم:وه عورت جس کا خون مسلسل جاری ھو اور منقطع نہ ھو۔
موقوفہ:وقف شده۔
) موکل :وکيل بنانے واال ۔)مسئلہ ٢٣١١
معتنی بہ:قابل توجہ ،قابل اعتناء۔
)ن(
نصاب :حديا معين مقدار۔
)و(
وطئی:نزديکی اور ھمبستری کے معنی ميں ھے۔
واليت :اختيار شرعی کا مالک ھونا۔
ولی:وه شخص جو کسی شرعی سبب کی بنا ء پر صاحب اختيار ھو۔
)ی(
يائسہ:جس عورت کی عمر اتنی ھوگئی ھو۔کہ جس کے بعد اس کو ماھواری نہ ھوتی ھو۔
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