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ijk  

  مقدمه
نبـی بعـدہ ، نبینـا حممـد بـن عبـد اللـہ        ال و الـسالم علـی مـن       ة      احلمد للہ ، و الـصال     

  : و بعد  صلی اللہ علیہ و سلم ،
اسالم کی حقیقت کو واضح کرنے ، دیـن کـے سـتون کـو مـضبوط                 

 کـی اشـاعت کـا زبردسـت        کرنے اور امـت کـی ترقـی مـیں اسـالمی علـوم             
   رہا  ۔کردار
م مقـصد کـے   میہ بھی دعوت و تعلیم کـے ذریعـہ اسـی عظـی       جامعہ اسال      

    اس کــاز مـیں حــصہ بٹــاتے ھـوۓ جامعــہ کــے   حـصول کــے لـۓ کوشــاں
عمــادہ علمــی حتقیــق نــے بہــت ســے مفیــد علمــی منــصوبوں کــی تیــاری اور  
ــوں  ســے        ــیں اســالم اور اس کــی خوبی ــہ ســازی کــی  ، جــن م خاک
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  شـامل  ت کرنـا بھـی  متعلق وس علمی حتقیقات کرانا اور ان کـی اشـاع    
     ،    اسـالم اور     ۀہ کـے افـراد کـو دیـن اسـالم ، عقیـد             تاکہ امت مـسلم 

 معلومات فراھم کی جـا  شریعت اسالمیہ کی صحیح ترین اور مدلل ترین     
  ۔ سکیں 

 کے عنوان سـے موسـوم یـہ حتقیـق بھـی عمـادہ کـے ان                  " اسالم     ارکانِ  "   
ــا ایــک   ــہ داری س کــی تیــاری کــ حــصہ  ا علمــی پروگرامــوں ک ی ذم

جامعہ کے بعض تدریسی ارکان کے سپرد کـی گئـی ـر عمـادہ کـی علمـی            
  خـامیوں کـی اصـالح      اس میں پائی جانے والی      ، کمیٹی کو اس پر نظرثانی    

کرنے اور بہرتانداز مـیں اس کـی اشـاعت کـا ذمـہ دیـا گیـا ، اور اس بـات               
 کـو کتـاب و سـنت کـے        ئـل     پـور کوشـش کـی  گئـی کـہ علمـی مـسا              کی بھر   

  الئل کے سا بیان کیا جاۓ ۔ د
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ــے      ا ــات ک ــے ذریعــہ عمــادہ اس ب ــۓ کوشــاں  کــ   س حتقیــق ک ہ امــت ل
اسـی لـۓ اس نـے     مہیا کی جـا سـکیں  ،          مسلمہ کو مفید تر دینی معلومات     

اس کــا عــاملی زبــانوں مــیں ترمجــہ کروایــا ، اس کــی اشــاعت کروائــی اور 
  اسے انٹرنیٹ پر بھی پیش کیا  ۔ 

لی سے دعا گو ہیں کہ مملکـت سـعودی عـرب کـی حکومـت                ھم اللہ تعا     
بدلــہ عطــا فرمــاۓ جــو وہ بہرتیــن اور بھرپــور  کــو ان مــساعی مجیلــہ کــا

                      ،   اسالم کی اشـاعت ، خـدمت اور اس کـے دفـاع کـے لـۓ کـر رہـی
جامعـہ  اور اس تعاون اور سرپرستی کا بھی جو اس کی طـرف سـے اس       

   کو حاصل ۔) یونیورسٹی ( 
لی ســے ھمــاری دعــا  کــہ اس حتقیــق کــو مفیــد بنــاۓ ،  اللــہ تعــا   

عمادہ کے دیگر علمی منصوبوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے منظر عـام پـر              
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، ھم سب کو اپنے پسندیدہ اور خوشـنودی         النے کی توفیق عطا فرماۓ      
اعمال کی توفیق سے نوازے اور ھمیں ھدایت کی طـرف بالنـے والـے      والے  

   اور حق کے مدد گار بناۓ ۔
ینا حممد و علی آلہ   و صلی اللہ و سلم و بارک علی عبدہ و رسولہ  نب

  ۔و صحبہ  
   علمی  حتقیق  ۀ                          عماد                         
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  ہ حممد رسول اللہ کی شہادت دینا  اللإاللہ إال : پہال رکن 
 ذریعـہ اور اس کـا       ان دونوں کی شہادت دینا اسـالم مـیں داخلـہ کـا                  

ســب ســے بــڑا رکــن  ، ان دونــوں کــی زبــان ســے ادائیگــی اور ان کــے  
تقاضوں پر عمل کـرنے کـے بعـد ہـی کـسی کـے مـسلمان ھـونے کـا فیـصلہ کیـا                          

  جاۓ گا اور اس طرح کافر مسلمان ھو جاۓ گا ۔
 اللہ کی شہادت کا مطلب  إاللہ إ۔ ال ۱

، کـے معنـی کـو جـانتے ھـوۓ         کا مطلب اس    کی شہادت  ال اللہ إلہ  إ  ال     
      ـ  اور ااور اس کے تقاضوں پر ظـاھرزبـان   اس کـو   کـرتے ھـوۓ    عمـل    اباطن 

 تقاضــوں کــو پــورا کــۓ اور اس کــے ســے ادا کرنــا ، معنــی جــانے بغیــر،  
  ،ئیگی باالمجاع فائدہ مند نہیں اداکی بغیر صرف زبان سے اس
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الی کـے سـوا کـوئی    نہ وتعـ  اللـہ سـبحا    کـہ    تنہا :کا معنی     )اللہال  إلہ  إال  (
  نہیں۔ حقمعبودبر

اللہ تعالی کـے عـالوہ ہـر ایـک     ) نفی و اثبات ( اس کلمہ کے دو رکن ہیں          
کے معبود ھـونے سـے انکـار کرنـا ، اور الوھیـت کـو صـرف اللـہ تعـالی کـے لـۓ                          

ح اس مـیں طـاغوت      ثابت کرنا جس کـا کـوئی سـای نہـیں ، اسـی طـر               
اس سـے بـراءت کــا اظہـار کرنــا    ر  اس کـو ناپـسند کرنــا او  سـے کفـر کرنــا ،  

  جـس کــی اللــہ   ، طـاغوت ســے مــراد ہـر وہ  چیــز  بھـی شــامل 
تعــالی کــے عــالوہ عبــادت کــی جــاۓ خــواہ وہ انــسان ھــو ، پتــھر ھــو ،    

 کلمـ توحیـد    شـخص  جـو اور  ،درخت ھو ، خواہش ھـو ، شـہوت ھـو        
کو ادا کرے لیکن معبودان باطلہ کا انکار نہ کرے اس نے اس کلمـہ کـو              

  ی نہیں کیا ۔ ادا ہ
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  ارشاد  باری  تعالی :  
 ö/ ä3ßγ≈ s9 Î)uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ ß≈ yϑ ôm§�9 $# ÞΟŠÏm§�9$# ∩⊇∉⊂∪ 〈 ) البقرة

١٦٣ (  

 برحق داور مت سب کا معبود ایک ہی  اس کے سوا کوئی معبو "
  "نہیں وہ بہت رحم کرنے واال اور مہربان  ۔ 

  اور ارشاد :  
 Iω oν# t� ø.Î) ’Îû ÈÏe$!$# ( ‰s% t¨t6̈? ß‰ô©”�9 $# zÏΒ Äcxöø9 $# 4 yϑ sù ö�àÿ õ3tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9$$Î/ 

-∅ÏΒ ÷σ ãƒuρ «! $$Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ôϑ tG ó™$# Íοuρó� ãèø9 $$Î/ 4’ s+øOâθø9 $# Ÿω tΠ$|ÁÏÿΡ $# $oλm; 3 ª! $# uρ 
ìì‹ Ïÿxœ îΛÎ= tæ ∩⊄∈∉∪ 〈 ) ٢٥٦البقرة (  

 ھدایت ضاللت  حتقیقئی زبردستی نہیں ،دین کے بارے میں کو"   
طاغوت کا انکار سے روشن ھو چکی  ، اس لۓ جو شخص 

 مضبوط کڑے کو ام لیا ر ایمان الۓ اس نےاللہ تعالی پکرے اور 
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  جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالی سننے واال ، جاننے واال ،"  
ھــو ، لھــذا  کــا مطلــب وہ ذات  جــو حقیقــی معبــود  ")ہ لــإلا" (    

جو یہ عقیـدہ رکھـے کـہ صـرف اللـہ تعـالی ہـی خـالق ، رازق ، اور ایجـاد                  
کی قدرت رکھـنے واال  اور صـرف اتنـا ہـی ایمـان کـافی  اور             

کـو    اس   لۓ خالص نـہ کـرے         تعالی کی ذات کے     اللہ عبادت کو صرف    
ــد    ــہ دنیــا مــیں اســالم مــیں داخلــہ کــا فائ ــہ اال اللــہ ن ــہ ہ د ال ال ے گــا اور ن

  ۔خرت میں دائمی عذاب سے ٹکارا دالۓ گا آ
  فرمان الہی :  

 ö≅ è% tΒ Ν ä3è% ã— ö�tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ̈Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9 $# t�≈|Áö/ F{$# uρ 
tΒ uρ ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ ø9 $# zÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9$# ßlÌ� øƒä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9$# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# tΒ uρ ã� În/ y‰ãƒ 

z� ö∆F{$# 4 tβθä9θà) uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅ à)sù Ÿξsùr& tβθà) −G s? ∩⊂⊇∪ 〈) ٠٣١یونس (  
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 کہ وہ کون  جو مت کو آمسان اور زمین سـے  رزق             آپ کہہ دیجیۓ    "   
پہنچاتــا  یــا وہ کــون  جــو کــانوں اور آنکھــوں پــر پــورا اختیــار   

ن  جو زندہ کو مردہ سے نکالتا اورمـردہ  رکھتا  اور وہ کو  
ــدہ ســے نک  ــدبیرمتــام کــاموں   جــو  اور وہ کــونالتــاکــو زن  کــی ت

 متتـو ان سـے  کہـیۓ  کـہ ـر     " اللـہ " کـہ  ا ؟ ضرور وہ یہی کہـیں گـے      کرت
  کیوں نہیں ڈرتے ۔

   اور ارشاد  باری:  
 È⌡s9 uρ Ν ßγtFø9 r' y™ ô̈Β öΝ ßγs) n= yz £ä9θà) u‹s9 ª!$# ( 4’̄Τ r' sù tβθä3sù÷σ ãƒ ∩∇∠∪ 〈 
  ) ٠٨٧الزخرف (

؟تو یقینا یہ کہ انھیں کس نے  پیدا کیاان سے  دریافت کریں اگر آپ "  
  لہ نے ، کہ الجواب دیں گے 
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   " ۔ر یہ کہاں الٹے  جا ر   ہیں
  ۔ کلم توحید کی شرطیں۲

واقفیـت جـو     کلمہ  کے معنی سـے    نفی اور اثبات دونوں پہلوؤں سے اس         ۔ ۱    
کـی عبـادت کـا انکـار      کے سوا ہـر ایـک    تعالی کہ جہالت کی ضد  ، اللہ 

 جـس کـا کـوئی شـریک نہـیں        لۓ ثابت کرےکےاسی اور عبادت کو صرف      
  ہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ۔ ۔ چنانچہ اس کے عالو

 کـہ دل سـے اس پـر       ،  یعنـی     منـافی     شک کے    یقین جو کہ     ۔  ۲    
سا اس کے مدلول پر مکمـل یقـین رکھـتے ھـوۓ              پوری طرح اطمینان کے   

   کرے ۔ انھیں ادا
ــافی  ،        ۔۳     ــہ رد کــرنے کــے من ــول کرنــا جــو ک کلمــہ کــے  یعنــی  قب
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تقاضوں کو دل اور زبان سے قبول کرے ، خـربوں کـی تـصدیق کـرے         
، احکام کـی پابنـدی کـرے ، جـن سـے بچـنے کـا حکـم دیـا گیـا ان سـے                      

  دور ر ، اور نصوص کی تاویل کرے نہ ان کی تردید کرے ۔ 
 اس کلمـہ کـے مـدلول   یـنے کـے منـافی  ،    اطاعت جو کـہ ـوڑ د     ۔ ۴   

   اطاعت کرے ۔ کی  ظاھر و باطن ہر حال میں
 بنــدہ دل ســے اسہ ــٹالنے کــے منــافی   ،  ســچ ماننــا جــو کــ  ۔۵   

 وۓ اسے ادا کرے ، اس طرح کہ اس کـے دل و         کی تصدیق کرتے ھ    کلمہ
  زبان ، اور ظاھر و باطن میں مطابقت ر ۔ 

ت دے لیکن اس کا دل اس کے معنی کـو           زبان سے شہاد     صرف جو   
 ھـو  گـی جـس         ٹالۓ اس کے لۓ اس طرح کی شہادت فائـدہ منـد نـہ             

   سے   زبانوں حال ا جو اپنی  منافقین کا  کہ طرح
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  ایسی باتیں کہتے  جو ان کے دل میں نہ یں ۔
   ۶        ،  بنـدہ عمـل کـی نیـت     یعنـی   ۔ اخالص جو شرک کـے منـافی
  پاک رکھے ۔  سے   کے شرکہر طرح  کو

  ارشاد  باری  تعالی  :  
 !$tΒ uρ (# ÿρâ� É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ ç6÷èu‹ Ï9 ©! $# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# u !$xÿ uΖ ãm 〈 ) ٠٠٥البینة (  

انھیں اس کے  سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ تعالی  کی "  
 "۔سی کے لۓ دین کو خالص رکھیں عبادت کریں ، ا

 ، وہ اس طـرح کـہ اس کلمـہ اس        بت جو بغض کے منـافی         حم  ۔ ۷  
جـاۓ ، اور اس کلمـہ       کے مدلول اور اس کے تقاضـوں سـے حمبـت رکھـی              

لـوں  اوسـا اس کـی پابنـدی کـرنے      اور اس کی شرطوں کـے      کے ماننے والوں    
 ان سـے نفـرت   سے حمبت کی جاۓ ، اور جو چیزیں اس کے خمالف ہـیں      
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پــسندیدہ  نا کــہ اللــہ تعــالی کــیچــان یــہ رکھــی جــاۓ ، اس کــی پہ
 دل کو کتنی ہی ای کیوں نـہ         چیزوں سے نفرت کی جاۓ چا وہ      

 اللہ تعالی اور اس کـے رسـول صـلی اللـہ علیـہ و سـلم  سـے         جو ، اور لگیں  
دوستی رکھے ان سے تعلقـات رکھـے جـائيں اور جـو اللـہ تعـالی اور اس کـے                  

مشنـی رکھـی   رسول صلی اللہ علیـہ و سـلم سـے دمشنـی کـرے ان سـے د             
  جاۓ ۔

  ارشاد  باری  تعالی:  
 ô‰s% ôMtΡ%x. öΝä3s9 îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym þ’Îû zΟŠÏδ≡t�ö/Î) tÏ%©!$#uρ ÿ…çµyètΒ øŒÎ) (#θä9$s% öΝÍηÏΒöθs)Ï9 $̄ΡÎ) 

(#äτℜut�ç/ öΝä3ΖÏΒ $£ϑÏΒuρ tβρß‰ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $tΡö�xÿx. ö/ä3Î/ #y‰t/uρ $uΖoΨ÷�t/ ãΝä3uΖ÷�t/uρ 
äοuρ≡y‰yèø9$# â!$ŸÒøót7ø9$#uρ #́‰t/r& 4®Lym (#θãΖÏΒ÷σè? «!$$Î/ ÿ…çνy‰ômuρ 〈 ) ٠٠٤الممتحنة (  

 اور ان کے  سـایوں مـیں        حضرت ابراھیم     لۓ   متھارے) مسلمانو  ( "  
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بہرتین منونہ  ، جبکہ ان سب نے  اپنی قوم سے برمال کہـہ دیـا کـہ  ھـم                     
ادت کـرتے ھـو ان سـب سـے  بالکـل      مت سے اور جن کی مت اللہ کـے  سـوا عبـ    

منکر ہیں ، جب تک مت اللہ کـی    ) عقائد کے   ( بیزار ہیں ، ھم متھارے      
 مت مـیں ھمیــشہ کـے لــۓ  بغــض و    اورحـدانیت پــر ایمـان نــہ الؤ ، ھـم مــیں   و

  " ھو گئی ۔  عداوت ظاھر
   : فرمان الہی نیز
 š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# # YŠ#y‰Ρ r& öΝ åκtΞθ™6Ïtä† Éb= ßsx. «! $# ( 

tÉ‹ ©9 $#uρ (# þθãΖ tΒ#u ‘‰ x©r& ${6ãm °! 〈 ) ١٦٥البقرة (  

 ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ہرا کـر ان سـے       بعض لوگ "   
ایسی حمبت رکھتے ہیں جیسی حمبت اللہ سـے  ھـونی چـاہیۓ  ، اور ایمـان      

  "والے  اللہ کی حمبت میں بہت سخت ھوتے ہیں ۔
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ال اللـہ کـا اقـرار کـرے     إلـہ  إ شخص اخالص اور یقین کے سا ال       جو    
پرہیــز   کــے ـوٹے بـڑے شـرک سـے      اور گنـاھوں ، بـدعات اور ہـر طـرح    

 اور  کرے اس کے لۓ دنیا میں ھدایت   
   اور جہنم اس پر حرام ھو گی ۔  عذاب سے امن) آخرت میں ( 
ن کـے مکمـل   ان شرطوں کـو مکمـل کرنـا بنـدے پـر واجـب  ، ا           

 ۔کرنے کا مطلب  
کـا زبـانی یـاد     ان کابندے میں مجع ھونا اور ان کی پابنـدی کرنـا ، ان               

  کرنا ضروری نہیں ۔
    اور یہ توحید ال إلہ إ ال یہ عظیم کلم ،  اللہ یہی توحید الوھیت

سے انبیاء علیہم السالم کی وہ سب سے اھم قسم  جس کی وجہ 
میان اختالف ھوا ، اور  اسی کو قائم کرنے کے لۓ  قوموں کے دراور ان کی
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  رسول بھیجے گۓ  ، جیسا کہ ارشاد  باری  عز و جل:  
 ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θç7Ï⊥ tG ô_$# uρ 

|Nθäó≈ ©Ü9   )  ٠٣٦النحل ( 〉 #$

لہ کی عبادت کـرو  صرف ال) لوگو ( ھم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ     "
  "اور اس کے سوا متام معبودوں سے بچو ۔ 

  :  فرمایا نیز
 !$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ �ωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) …çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& 

Èβρß‰ ç7 ôã $$sù ∩⊄∈∪ 〈 ) ٠٢٥األنبیاء (  

یہی وحـی   بھی رسول ھم نے  بھیجا اس کی طرف          جو  جتھ سے پہلے      "   
نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہـیں پـس مت سـب میـری              

  "ہی عبادت کرو ۔ 
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  تو یہی قسم مراد ھوتی  ۔  کہا جاۓ توحید ر جب صرفاو
 کـہ اللـہ تعـالی    اس بـات کـا اقـرار کرنـا     : توحید الوھیت کـی تعریـف   

 کی عبـادت کرنـا    ی اور صرف اس   اکیال معبود اپنی پوری خملوق کا     
  اس کے سا کسی کو شریک نہ کرنا ۔ ، 

اس توحیـد کـو توحیـد الوھیـت اس لـۓ کہـا            :توحید الوھیـت کـے نـام        
لـہ  انتہـائی  شـدید حمبـت ۔ کـو ال        "  تألـه  " جاتا  کـہ اس کـی بینـاد          

،  اس کے مزید نام یہ ہیں تعالی کے لۓ خالص کرنے پر  :  
کو صرف اللہ ، اس لۓ کہ یہ عبادت ۔ توحید عبادت یا عبودیت أ   

  تعالی کے لۓ خالص کرنے کا نام  ۔ 
 کہ یہ اعمال سے صرف اللہ تعالی کیاس لے ب ۔ توحید ارادہ ،    
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  ذات کے مقصود ھونے پر قائم  ۔ 
، اس لۓ کہ یـہ قـصد کـو خـالص کـرنے پـر قـائم                 ج ۔ توحید قصد         

   ۔ الزمی جزتعالی کے لۓ عبادت کو خالص کرنے کاکہ صرف اللہ جو 
اس لۓ کہ یہ صرف اللہ تعالی سے طلب کرنے د ۔ توحید طلب ،     

  کا نام  ۔ 
لہ تعالی کے لۓ اس لۓ کہ اس کی بنیاد اعمال کو التوحید عمل ، ھ ۔    

   ۔خالص کرنے پر  
توحید الوھیت بندوں پر فرض  :توحید الوھیت کا حکم       

 اس کا عقیدہ  اور نہا ، ، اس کے بغیر اسالم میں داخلہ نہیں ھوت
   ممکن  ٹکارا  سےبغیر جہنم  کۓ  پر عمل  اور  اس کے تقاضے رکھے 
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 ، بندے پر سب سے پہال واجب اس کا عقیدہ رکھنا اور اس 
کے تقاضوں پر عمل کرنا  اور دعوت و تعلیم کا آغاز سب سے پہلے 

 وہ اسی سے ھونا چاہیۓ اور جو اس کے سوا کچھ اور عقیدہ رکھے
صحیح نہیں ، اس کی فرضیت کی دلیل یہ  کہ قرآن جمید اور 

 نے خملوق  حدیث شریف میں اس کا حکم دیا گیا  اور اللہ تعالی
  زل فرمائی ہیں۔  کو اسی لۓ پیدا کیا  اور اسی غرض سے کتابیں نا

  ارشاد  باری  تعالی:  
 ö≅ è% !$yϑ ¯Ρ Î) ÝVó� É∆é& ÷βr& y‰ ç6ôã r& ©! $# Iωuρ x8Î�õ° é& ÿÏµÎ/ 4 Ïµø‹ s9 Î) (#θãã ÷Šr& ÏµøŠs9 Î) uρ 

É>$t↔tΒ ∩⊂∉∪ 〈) ٠٣٦الرعد (  

آپ اعالن کر دیجیۓ کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا  کہ "   
کروں اور اس کے سا شریک نہ کروں ، میں  میں اللہ تعالی کی عبادت
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  "اور اسی کی جانب میرا لوٹنا  ۔اسی کی طرف بال رہا ھوں ، 
  :ر فرمان الہی  او
 $tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ �ωÎ) Èβρß‰ ç7÷èu‹ Ï9 〈 ) ٠٥٦الذاریات (   

ا  کہ وہ صرف میں نے جنات اور انسانوں کو حمض اس لۓ  پیدا کی"
   "میری عبادت کریں

ور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ا
  : فرمایا ا 

کتــاب کــے ہــاں جــا ر ھــو ، لھــذا ســب ســے پہلــے انھــیں یــہ   مت اھــل " 
 اگـر وہ متھـاری اس بـات کـو      اللہ کـی گـواہی دیـں ،   ال إلہ إدعوت دو کہ ال    

و روز میں پـانچ منـازیں   ان پر شب   نے  مان لیں تو انھیں بتاؤ کہ اللہ تعالی     
ھنا فرض کی ہیں ، اگر وہ متھاری اس بات کو بھی مان لیں تب انھیں               پڑ
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فـرض کـی  جـو ان    ) کـی ادائيگـی     ( ة   کہ اللہ تعالی نے ان پر زکو       بتاؤ
غریبوں کو دی جاۓ گـی ۔  کے مالداروں سے لی جاۓ گی اور ان کے      

  ۔ احلدیث 
   ) نے روایت کیا     اور امام مسلماس کو امام خباری(  

یہ توحید سب سے افضل عمل  اور گناھوں کو معاف کروانے کا    
  چنانچہ خباری و مسلم میں حضرت عتبان سب سے بڑا ذریعہ

جس نے صرف اللہ تعالی " رضی اللہ عنہ سے مرفوعا روایت  کہ 
  آگ کو ) جہنم کی ( اللہ کہا اللہ تعالی نے اس پر ال إلہ إکی خاطر ال 

  ۔ " حرام کر دیا  
  ۔ و ۔ کلم توحید پر سارے رسول متفق ہیں    

 کو ال الہ اال اللہ کـی دعـوت دیـتے              سارے رسول باالتفاق اپنی قوموں    
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  اور اس سے روگردانی 
کرنے سے ڈراتے  جیسا کہ قرآن جمید کی بہت سی آیـات مـیں بتایـا گیـا          

   ۔
  ارشاد  باری  تعالی :  

 !$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ �ωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9 Î) …çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& 
Èβρß‰ ç7 ôã $$sù ∩⊄∈∪ 〈 ) ٠٢٥األنبیاء (  

بھی رسول ھم نـے  بھیجـا اس کـی طـرف یہـی وحـی       جو جتھ سے پہلے      " 
نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہـیں پـس مت سـب میـری              

  "ہی عبادت کرو ۔ 
ے م نے  کلم توحید کی طرف دعـوت دیـن      بی کریم صلی اللہ علیہ و سل      ن    

 ذریعــہ بیــان کیــا  کــو ایــک مثــال کــے ے انبیــاء کــے اتفــاق مــیں ســار
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 الـگ ہـیں     ۔ ان کی مائیں الگ    فرمایا کہ سارے انبیاء سوتیلے بھائی ہیں        
لیکن ان سب کـا دیـن ایـک  ۔ اس طـرح سـارے انبیـاء کـا دیـن                   

 شرعی احکـام کـی جزئیـات        ک ہی  جو کہ توحید  اگر چہ        ای
 بہـت سـے    ایا جاتا  جس طـرح کـہ ایـک شـخص  کـے              میں اختالف پ  

 سب کا بـاپ ایـک ہـی         لیکن ان  ہیں   بچوں کی مائیں خمتلف ھو سکتی     
  ھوتا  ۔

 ۔ حممد رسول اللہ کی گواہی کا مطلب ۳

ا ۔ حممد صلی اللہ علیہ و سـلم کـی رسـالت کـی شـہادت کـا                             
 جـن   ،مطلب  جن بـاتوں کـا آپ نـے حکـم دیـا  انھـیں جبـا النـا                    

 جن چیـزوں سـے روکـا          ،باتوں کی خرب دی  انھیں سچ ماننا         
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نــا ، اور صــرف آپ کــی بتــائی ھــوئی شــریعت کــے مطــابق اللــہ   ان ســے بچ
  تعالی کی عبادت کرنا ۔ 

 کـے رسـول ہـیں اس بـات کـی گـواہی        اللہ  حممد صلی اللہ علیہ و سلم          
اس ایمان اور یقین کامل سے ادا ھو گی کـہ حممـد صـلی اللـہ علیـہ و سـلم                

کے رسول ہیں جنھیں اللہ تعالی نـے سـارے   اللہ تعالی کے بندے اور اس     
انسانوں اور جنات کی طرف مبعوث کیـا  اور یـہ کـہ آپ سـب سـے                   

 انتہـائی حمبـوب بنـدے    آخری پیغمرب اور رسول ہیں ۔ اور اللہ تعالی کـے    
فت آپ کو حاصل نہیں ، اور آپ صـلی اللـہ            کی کوئی ص  ہیں ۔ خدائی    

احـرتام کرنـا، اور قـول و    نـا ، آپ کـے احکـام کـا         سلم کی پیـروی کر    علیہ و 
  ہ میں آپ کی سنت کی پابندی کرنا۔عقیدفعل اور

  ارشاد  باری  تعالی:  
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 ö≅ è% $yγ•ƒr' ¯≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «!$# öΝà6ö‹ s9 Î) $·èŠÏΗ sd 〈 ) األعراف

١٥٨ (  
 میں مت سب کی طرف اللہ تعالی کا  ،آپ کہہ دیجیۓ  کہ اے لوگو"

  "۔ بھیجا ھوا ھوں 
  : ارشاد   نیز
 !$tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& �ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #Z��Ï±o0   # \�ƒÉ‹ tΡuρ Ÿ∩⊄∇∪ 〈 ) ٠٢٨سبأ (  

ر ڈرانے  واال بنا ھم نے  آپ کو متام لوگوں کے لۓ خوشخربیاں سنانے واال او"
  "کر بھیجا  ۔

  : ور فرمایا ا
 $Β tβ% x. î‰ £ϑ ptèΧ !$t/ r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «! $# zΟ s?$yzuρ 

z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9   ) ٠٤٠األحزاب  ( 〉 #$

صلی اللہ علیہ ( دوں میں سے کسی کے  باپ حممد متھارے مر) وگو ل("
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ر متام انبیاء کے ختم کرنے  اولیکن آپ اللہ تعالی کے  رسول  ،نہیں ) و سلم
  " والے  ہیں ۔

  :  ربانی   ارشاداور
 ö≅ è% tβ$ysö7 ß™ ’În1 u‘ ö≅ yδ àMΖä. �ωÎ) # Z�|³o0 Zωθß™§‘ ∩⊂∪ 〈)  ٠٩٣اإلسراء (  

آپ کہہ دیجیۓ کہ میرا پروردگار پاک   میں تـو صـرف ایـک انـسان               "
  "گیا ھوں۔ ھوں جو رسول بنایا

  : س میں کئی باتیں شامل ہیں ا
آپ کی رسالت کا اقرار کرنا اور دل کی گہرائیـوں سـے اس        :  بات پہلی

  کو ماننا ۔ 
بــان ســـے کھلــم کھـــال اس کــو ادا کرنـــا اور اس کـــا    ز: بـــات دوســری  
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  اعرتاف کرنا ۔ 
ــے کــر   : بــات تیــسری  آپ کــی پیــروی کرنــا اس طــرح کــہ آپ جــو حــق ل

تشریف الئے ہیں اس پر عمل کرنا اور جن باطل امـور سـے آپ نـے منـع کیـا                    
   ان کو وڑ دینا ۔ 

  ارشاد  باری  تعالی :  
 (#θãΨÏΒ$t↔sù «! $$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ ÄcÉ<̈Ψ9 $# Çc’ ÍhΓ W{$# ”Ï% ©!$# Ú∅ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ 

ÏµÏG≈ yϑ Î= Ÿ2uρ çνθãèÎ7 ¨?$# uρ öΝà6¯= yès9 šχρß‰ tG ôγs? ∩⊇∈∇∪ 〈 ) ١٥٨األعراف (  

 سو اللہ پر ایمان الؤ اور اس کے نبی امي پر جو کہ اللہ تعـالی پـر اور اس     "
ــہ مت راہ        ــا ک ــرو ت ــاع ک ــا اتب ــیں اور ان ک ــر ایمــان رکھــتے ہ ــے  احکــام پ ــرک    پ

  "۔ آجاؤ
  نا ۔  کی آپ نے خرب دی ان کی تصدیق کر جن باتوں:بات وی چ
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 اپنــی جــان ، مــال ، اوالد ، مــاں بــاپ ، اور ســارے  : بــاتپــانچویں
لوگوں سے زیادہ آپ سے حمبت کرنا ، اس لۓ کہ آپ اللہ تعالی کے رسول ہـیں         

  حمبـت  اور اللـہ تعـالی کـی خـاطر       ، اور آپ سے حمبت کرنا اللہ تعـالی سـے          
   ۔کرنا 

      آپ کـے احکـام کـی جبـاآوری ، اور آپ        کہ آپ کی حقیقی حمبت یہ 
   ۔کے منع کردہ امور سے اجتناب میں آپ کی پیروی کی جاۓ 

  اللہ تعالی کا ارشاد :  
 ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù ãΝ ä3ö7Î6ósãƒ ª!$# ö� Ïÿøótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ä3t/θçΡ èŒ 
  )  ٠٣١ آل عمران( 〉

کہہ دیجیۓ  ، اگر مت اللہ تعالی سـے حمبـت رکھـتے  ھـو تـو میـری تابعـداری                 "
کرو خود اللـہ تعـالی مت سـے حمبـت کـرے گـا اور متھـارے گنـاہ معـاف                 
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  "فرما دے گا ۔
  اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد :  

مت میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ھـو سـکتا جـب تـک           " 
اس کے ماں باپ ، اس کے بـال بچـوں اور سـارے لوگـوں سـے            کہ میں اسے    

۔ متفق علیہ اس کے راوی حضرت انس رضـی  "زیادہ حمبوب نہ ھو جاؤں    
  اللہ عنہ ہیں  ۔ 

  اور ارشاد  باری  تعالی: 

 šÏ% ©!$$sù (#θãΖtΒ# u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ çνρã� |ÁtΡ uρ (#θãèt7 ¨?$# uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& 
ÿ… çµyètΒ   y7 Í× ¯≈ s9'ρé& ãΝ èδ šχθßsÎ= øÿ ßϑ ø9   ) ١۵٧األعراف ( 〉 ∪∠∋⊆∩ #$

  ہیں اور ان کی محایت کی اور ان ےسو جو لوگ اس نبی پر ایمان الئ"
ہیں جو ان کے سا بھیجا گیا اور اس نور کا اتباع کیا   کی مدد کی
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  " ایسے  لوگ پوری فالح پانے  والے ہیں ۔ 
 آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت یہ عقیدہ رکھنا کہ :  باتٹی

 وہ عقل کے قانون کا ماخذ  ، اور قرآن کریم ہی کی طرح اسالمی
 خمالف نہیں ھو سکتی ۔ 

آپ کی سنت پر عمـل کرنـا ، آپ کـی بـات کـو ہـر ایـک         :  بات ساتویں
کی بات پر مقـدم رکھنـا ، آپ کـی اطاعـت کرنـا ، آپ کـی شـریعت کـو                        

   ۔ نافذ کرنا اور اس کو پسند کرنا
  ارشاد  باری  تعالی:  

 Ÿξsù y7În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠ Ïù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §ΝèO Ÿω 
(#ρß‰Ågs† þ’ Îû öΝ Îη Å¡àÿΡr& %[ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ 〈 ) النساء

٠٦٥ (  
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 سکتے جب سو قسم  تیرے پروردگار کی ، یہ مومن نہیں ھو"
اختالف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ،ر جو   کے  تک کہ متام آپس

کسی طرح کی تنگی اور  فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے  دل میں
  "ناخوشی نہ پائیں اور فرمانربداری کے  سا قبول کر لیں ۔ 

  ۔ شھادتین کی فضیلت ۴
 نــصوص ســے  کــےکلمـ توحیــد کــی بــڑی فــضلیتیں ہــیں جــو کتــاب و ســنت 

  :  یہ ہیں ثابت ہیں ان میں سے 
۔وہ اسالم کا پہال رکن ، دین کی اصل ، اور ملت کـی بنیـاد         أ     

، سب سے پہلـے  اسـی کـے ذریعـہ بنـدہ اسـالم مـین داخـل ھوتـا  اور                     
   کی وجہ سے زمین اور آمسان قائم ہیں ۔ یاس
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 صـلی اللـہ   اللـہ تعـالی کـی توحیـد اور نبـی           میں    ب ۔ اس کو قائم کرنے         
  علیہ و سلم کی شریعت کا نفاذ دونوں مجع ھو جاتے ہیں ۔ 

کہنـا سـب سـے افـضل عمـل ، اور گنـاھوں کـی             " اللہ  ال  إلہ  إال  " ج ۔       
) نامــہ اعمــال کــے  ( معــافی کــا ســب ســے بڑاســبب ، اور قیامــت کــے دن   

 طـرح وہ جنـت   ی اسـ اری ھونے کـا سـب سـے بـڑا ذریعـہ          ترازو کے بھ  
 سـبب  ، اگـر سـاتوں         اور جہنم سے جنات کـا ذریعـہ      میں داخلہ اور    

ال إلـہ  إآمسان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جـائيں اور ال          
ــا جــاۓ تــو ال    ــڑے مــیں رکــھ دی ــہ إاللــہ دوســرے پل ــڑا  ال إل اللــہ کــا پل

  بھاری ھو جائیگا ۔ 
  )امام مسلم نے حضرت عبادہ سے مرفوعا روایت کیا  کہ (
ــواہی   " ــہ گ ــے ی ــالی  جــس ن ــہ تع ــہ الل ــیں    دی ک ــود برحــق نہ ــے ســواکوئی معب ک
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سلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسـول ہـیں   لیہ و عاورحممدصلی اللہ   
   "اس پر اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا  ۔

ــاء   ــیں ، اور وہ    ھ ۔ اس مــیں ذکــر ، دعــا اور ثن ــی ہ  ســب مجــع ھــو گئ
مـشتمل  ، وہ سـب سـے        ر   سـوال دونـوں پـ      ئـے      دعائے عبادت اور دعـا    

 چنانچـہ   ن  ۔  نے واال ذکر ، اور سب سـے زیـادہ آسـا           زیاد دھرایا جا  
 مـضبوط حلقـہ ، اور کلمــ اخـالص  اور اسـی کــی     وہـی کلمـ طیبــہ  

خاطر آمسان و زمین قائم ہیں ، اور اس کی خاطر خملوق پیـدا کـی گـئ           
 کـے لـۓ   کتابیں نـازل کـی گئـیں ، اور اسـی کـی تکمیـل           گۓ ،   ، رسول بھیجے    

سنت اور فرض مقرر کۓ گۓ ، اسی کی خاطر جہاد کـی تلـواریں سـونتی         
 کـوئی صـدق و اخـالص کـے سـا قبـول کـرتے ھـوۓ               گئیں ، چنانچہ جو   

  اور حمبت رکھتے ھوۓ اسے ادا کرے اور اس پر عمل کرے ۔
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 صدق و اخالص کے سـا قبـول کـرتے ھـوۓ اورحمبـت کـرتے                  اسے    بھی
 اس کـے جیـسے بھـی اعمـال     کرے ،ھوۓ ادا کرے اور اس پر عمل   

   کلمہ جنت میں داخل کروا دے گا ۔ھوں ان کے سا اس کو یہ
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   مناز:دوسرا رکن 
ر اسکی دلیـل سـب سـے         او ز کا مرتبہ ساری عبادتوں سے  بلند تر        منا    

    ، چنانچـہ          زیادہ روشن  اسالم نے اس کـو بہـت اھـم درجـہ دیـا
بیـان کیـا   اس طـرح    مقام کو   ربادات کے درمیان اس کی فضیلت او      دیگر ع 

 کہ وہ بندہ اور پروردگار کـے درمیـان واسـطہ  جـس کـے ذریعـہ                  
  بندے کی اطاعت و فرمانربداری کا اظہار ھوتا  ۔ 

  : مناز کی تعریف    
 کہتے ہیں ، اسـی معنـی مـیں        دعا کو  " ةالصال"  عربی زبان میں     :  لغ   

  :تعالی  ارشاد باری 
 Èe≅ |¹uρ öΝÎγø‹ n= tæ ( ¨βÎ) y7 s? 4θn= |¹ Ös3y™ öΝ çλ°; 〈 ) ١٠٣التوبة (  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اركان اسالم

 
٣٧

 دعــا ان کــے لــۓ  موجــب    اور ان کــے لــۓ  دعــا  کــیجۓ ، بالشــبہ آپ کــی     "
  ۔"اطمینان  

ــر      :صــطالحا ا     ــال پ ــات اور افع ــد خــاص کلم ــادت جــو چن  وہ عب
مــشتمل ھــوتی  تکبیــر ســے شــروع ھــوتی  اور ســالم پــر خــتم    

  ھوتی  ۔ 
  تکبیر ، قراءت ، تسبیح ، دعا وغیرہ ہیں ۔: کلمات سے مراد 

  قیام ، رکوع ، سجدہ ، اور قعدہ وغیرہ ہیں ۔ :  اور افعال سے مراد 
  :  مناز کی اھمیت  اور رسولوں کے نزدیکانبیاء    

یہ و سلم مناز ان عبادتوں میں سے  جو نبی کریم صلی اللہ عل   
نانچہ ابراھیم علیہ  میں بھی فرض ی ، چسے پہلے کے آمسانی مذاھب
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السالم اللہ تعالی سے اس بات کی دعا مانگ ر ہیں کہ انھیں اور ان 
  کی اوالد کو مناز قائم کرنے واال بنا دے ۔

 Éb> u‘ Í_ù= yèô_$# zΟŠÉ)ãΒ Íο4θn= ¢Á9 $# ÏΒ uρ ÉL−ƒÍh‘ èŒ 4 〈 ) ٠٤٠إبراھیم (  

والد سے    ا اے میرے پالنے والے ، مجھے مناز کا پابند رکھ اور  میری                           " 
  ۔"بھی 

  : ضرت امساعیل علیہ السالم اپنے ر والوں کو مناز کا حکم دیتے  ح
 tβ% x. uρ ã�ãΒ ù' tƒ …ã&s# ÷δ r& Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο4θx. ¨“9 $#uρ 〈 ) ٠٥٥مریم (  

  ۔" کو برابر مناز کا حکم دیتے     اور اپنے  ر والوں "
  کے فرماتے ہیں ۔اللہ تعالی حضرت موسی علیہ السالم کو خماطب کر 

 ûÍ_̄Ρ Î) $tΡ r& ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& ’ ÎΤô‰ ç6ôã $$sù ÉΟ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ü“Ì� ò2Ï% Î! ∩⊇⊆∪ 〈 
  ) ٠١٤طھ (
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بیشک میں ہی اللہ ھوں ، میرے سوا عبادت کے الئق اور کوئی نہیں "
  ۔"ر میری یاد کے لۓ مناز قائم رکھ ، پس تو میری ہی عبادت کر ، او

ارشاد ،  کی تاکید فرمائی  اس بھی عیسی علیہ السالم کوور حضرتا
   :  فرمایا

  Í_n= yèy_uρ % º. u‘$t7 ãΒ tør& $tΒ àMΖ à2  Í_≈ |¹÷ρr&uρ Íο4θn= ¢Á9 $$Î/  Íο4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ  
àM øΒ ßŠ   $|‹ ym ∩⊂⊇∪ 〈 ) ٠٣١مریم (  

اور اس نے  مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں ھوں ، اور اس نے  مجھے "
  ۔"یا  جب تک بھی میں زندہ رھوں کا حکم دة ز اور زکومنا

پـر  شـب آمسـان    پـر اللـہ تعـالی  نـے معـراج کـی       صلی اللہ علیہ وسلم   نبی کریم   
میں پچاس منـازیں فـرض کـی  گئـی ـیں ـر                 ابتداء  ، مناز فرض فرمائی  

ادائيگی میں پـانچ اور ثـواب مـیں          صرف پانچ باقی رکھی گئیں اس طرح      
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  پچاس ہیں ۔ 
فجر ، ظہر ، عصر ، مغرب ، عشاء ، اور متـام            :  ہیں    یہ یںر پانچ مناز  او

  ب یہی حکم  ۔مسلمانوں کا امجاع  کہ ا
  : فرضیت کے دالئل    
  ۔ الئل ہیں ، جن میں سے چند یہ ہیںمناز کی فرضیت کے بہت سے د    
  : قرآن جمید کے  دالئل  : منرب ا    

  ارشاد  باری  تعالی:  
 (#θßϑŠ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9   ) ٠٤٣البقرة ( 〉 #$

  ۔"دو ة  کو قائم کرو اور زکومنازاور  "
  ارشاد ربانی :  

 ¨βÎ) nο4θn= ¢Á9 $# ôM tΡ%x. ’ n?tã šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# $Y7≈ tFÏ. $Y?θè% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 ) النساء
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١٠٣ (  

  ۔"منوں پر مقررہ وقتوں پر فرض  یقینا مناز مو "
  : ان  باری  تعالی  فرم

 !$tΒ uρ (#ÿρâ� É∆é& �ωÎ) (#ρß‰ç6÷èu‹ Ï9 ©! $# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# u !$xÿ uΖ ãm (#θßϑ‹ É) ãƒuρ 
nο4θn= ¢Á9 $# (#θè? ÷σãƒuρ nο4θx. ¨“9$# 4 y7 Ï9≡sŒuρ ßƒÏŠ Ïπyϑ ÍhŠs) ø9   ) ٠٠٥البینة ( 〉 ∪∋∩ #$

 تعالی کی انھیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ" 
عبادت کریں ، اسی کے لۓ دین کو خالص رکھیں ، ابراھیم حنیف کے دین 

 رہیں یہی  دین سیدھی دیتےة پر ، اور مناز کو قائم رکھیں اور زکا
  ۔"ملت کا 

  حدیث نبوی کے دالئل  : ۲منرب     
صـلی اللـہ    کہ رسـول اللـہ    سے مروی   ابن عمر رضی اللہ عنہما    ۔ ۱   
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  : فرمایا نے علیہ و سلم 
اس بات کـی گـواہی   :یاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی        اسالم کی بن  " 

سوا کوئی معبود برحـق نہـیں ، اور حممـد صـلی اللـہ             دینا کہ اللہ تعالی کے    
ادا کرنا ، بیـت اللـہ   ة  کرنا ، زکو علیہ و سلم اللہ کے رسول ہیں ، مناز قائم     

  ) علیہ متفق " (کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا کا طواف 
 رسـول اللـہ صـلی      سے مـروی      اللہ عنہ   عمر بن خطاب رضی     ۔ ۲  

   :اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسـالم یــہ  کــہ مت اس بـات کــی گــواہی دو کــہ اللـہ تعــالی کــے ســوا        "

کوئی معبود برحق نہیں ، اور حممد صلی اللہ علیـہ و سـلم اللـہ کـے رسـول                  
رمـضان کـے روزے رکھـو ، اور     ادا کـرو ،   ةہیں ، مناز قـائم کـرو ، زکـو         

  ۔ "استطاعت ھو تو بیت للہ کا حج کرو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اركان اسالم

 
٤٣

   ) کو امام مسلم نے روایت کیا  اس(
 نبی کریم صلی اللہ علیـہ و   حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ       ۔ ۳   

سلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کـرتے ھـوۓ                
  : فرمایا 

حممـد  لہ تعالی کے معبود برحق ھونے اور الصرف ایک)اہل یمن کو ( انھیں  "
 کـی رسـالت کـی گـواہی کـی دعـوت دو ، اگـر وہ          صلی اللـہ علیـہ وسـلم      

پـانچ منـازیں    شـب و روز مـیں         اسےمان لیں تو انھیں بتاؤ کہ اللـہ تعـالی نـے           
   متفق علیہ ۔ ان پر فرض کی ہیں ۔۔۔

  امجاع  :  ۳منرب    
   فرض ھونے پر امجاع  ۔  وقتہ منازوں کے سارے مسلمانوں کا پنج
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  :فرضیت کی حکمت    
ہـیں جـن مـیں    مناز کی فرضیت کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور فوائـد        

  شارہ کیا جاتا  ۔ سے چند کی طرف یہاں ا
کــو احــساس دالنــا کــہ اللــہ تعــالی ہــی اس کــا معبــود اور مالــک  ۔    

 اپـنے خـالق     چنانچہ مناز کے ذریعہ بندہ بندگی کو حمسوس کرتا اور ھمیـشہ           
  سے جڑا رہتا  ۔ 

یـشہ اللـہ تعـالی کـی یـاد      منازی کو مستقل اللہ تعالی سے جوڑ دیتـی  اور ھم        
ــائی ســے    دالتــی ۔ ــے حی ــی اور ب روکتــی  ، اســی      منــازی کــو برائ

  نے کا ایک بڑا سبب  ۔ صاف د ی  طرح وہ گناھوں اور برائیوں سے
حـدیث    کـی للـہ عنہمـا  اس کی دلیـل  حـضرت جـابر بـن عبداللـہ رضـی ا             
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  :  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 
مت میں سے کسی کـے دروازے پـر بہتـی نہـر کـی سـی                منازوں کی مثال    " 

                 جس میں وہ ہـر روز پـانچ مرتبـہ نہاتـا رہتـا  "اس کـو امـام  (۔  
   ) نے روایت کیا  ۔ مسلم 

ــۓ آرام او       ــے لــ ــکون ، اور روح کــ ــا ســ ــاز دل کــ ــے  منــ ــصائب ســ ر ان مــ
    ٹکارے کا ذریعہ پریشانی ھـوتے ہـیں اسـی     جو اس کے لۓ باعث 

نڈک ی اور ہـر   سلم کی آنکھوں کی  لۓ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و       
  :  ،یہاں تک آپ فرماتے    پریشانی میں آپ اسی کی طرف لپکتے 

  ۔" بالل ، مناز کے ذریعے ھمیں آرام پہنچاؤ  " 
  )ام امحد نے روایت کیا   کو اماس(
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  مناز کن پر فرض ھوتی  ؟    
ہر بالغ عقلمند مسلمان مرد و عورت پر مناز فرض  ۔ چنانچہ     

جائيگا یں اس سے مناز پڑھنے کو نہیں کہادنیا م کافر پر فرض نہیں یعنی
اس لۓ کہ کفر کے سا مناز نہیں ھوتی  ، لیکن آخرت میں اس کی 

ھو گی اس لۓ کہ اسالم قبول کرکے وہ مناز ادا کر سکتا باز پرس ضرور 
  ا لیکن اس نے نہیں کیا ۔ اس کی دلیل یہ ارشاد  باری  تعالی :  

 $tΒ óΟ ä3x6n= y™ ’Îû t� s)y™ ∩⊆⊄∪ (#θä9$s% óΟs9 à7 tΡ š∅ÏΒ t,Íj#|Áßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ 

à7 tΡ ãΝÏèôÜ çΡ tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $# ∩⊆⊆∪ $̈Ζ à2uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ tÅÒÍ←!$ sƒø: $# ∩⊆∈∪ $̈Ζ ä. uρ 
Ü> Éj‹s3çΡ ÏΘöθu‹ Î/ ÈÏd‰9$# ∩⊆∉∪ #¨Lym $oΨ9 s? r& ßÉ)u‹ ø9   ) ٠٤٧-٠٤٢المدثر ( 〉 ∪∠⊇∩ #$

متھیں دوزخ میں کس چیز نـے  ڈاال ، وہ جـواب دیـں گـے کـہ ھـم منـازی نـہ            "
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(  ، نــہ مــسکینوں کــو کھانــا کھالتــے   اور ھــم حبــث کــرنے  والـــے         
 دے کـر حبـث مباحثـہ مـیں مـشغول رہـا کـرتے                    کا سا ) انکاریوں  

   ۔  "اور روز جزا کو ٹالتے  یہاں تک کہ ھمیں موت آ  گئی
 پر فرض نہیں اس لۓ کـہ وہ مکلـف نہـیں  ،     بچےوٹے  سی طرح   ا    

یہی حکم پاگل کا بھی  ، اور نہ ہی حالـت حـیض مـیں عـورت پـر               
ی وجہ سے شریعت نـے انھـیں   فرض  ، اس لۓ کہ ناپاکی کی جمبوری ک         

۔ خــواہ مــرد ھــو یــا عــورت ر ۔ــوٹ دی  ، بچــے کــے سرپرســت پــ
 کـا ھـو جـاۓ تـو اسـے منـاز کـا        واجب  کہ جـب بچـہ سـات سـال        

ــۓ مــاریں ،    حکــم دیــں ــڑھنے کــے ل  اور دس ســال کــا ھــو جــاۓ تــو منــاز پ
 منـاز کـی ادائيگـی اور پابنـدی کـی     جیسا کہ حدیث میں آیا  تـا کـہ         

  عادت پڑے ۔ 
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  : مناز وڑنے والے کا حکم     
جو مناز وڑ دے اس نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا جـو دیـن سـے خـارج               
کر دیتـا  لھـذا وہ مرتـد مانـا جـاۓ گـا اس لـۓ کـہ اس نـے فـرض کـو                  
ترک کر کے گناہ کیا  ۔ اب اس کو توبہ کـا حکـم دیـا جـاۓ گـا یـا             

رنے کـے بعـد نہالنـا ،     مـ بند ھو جاۓ ورنہ مرتـد ھـو گااسـے      تو توبہ کر کے پا    
کفن دینا ، اس کی مناز جنازہ پڑھنا اور مسلمانوں کـے قربسـتان مـیں اس            

  کو دفن کرنا جائز نہیں اس لۓ کہ وہ مسلمان نہیں رہتا ۔
   : مناز کی شرطیں     
   ۔ مسلمان ھونا ۱    
   ۔ صاحب عقل ھونا ۲    
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   کو پہنچنا سن بلوغ۔  ۳    
   مناز کا وقت ھونا ۔ ٤    
   ۔ نیت کرنا ۵    
   ۔ قبلہ رخ ھونا ۶    
مرد کے لۓ نـاف سـے       ) قابل شرم اعضاء کو پانا      ( سرت عورت ،    ۔۷    

سرت  ، اور عورت کا مکمـل جـسم سـرت             ٹنے تک کا حصہ   
  وہ  بھی صرف مناز میں ۔  ،  کے   ہتیھلیوں سواۓ چہرہ اور

  است کا دور کرنا ۔ ۔ منازی کے کپڑوں ، جسم اور مناز گاہ سے جن۸   
  : مناز کے اوقات     

 درمیـان آمسـان سـے       سـورج کـے     کـا وقـت زوال آفتـاب ۔         ۔ ظہر   ۱  
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  جـب     تـک  لـے کـر اس وقـت        مغرب کی جانب ک جانے ۔ سے        
    ھو جاۓ ۔ ) برابر (ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل

ظہـر کـے وقـت کـے خـتم ھـونے کـے بعـد سـے اس          :  ۔ عصر کا وقت     ۲  
 ہر چیز کا سایہ اس کے دو گنا ھو جـاۓ جـب           جب    وقت تک 

  کہ سورج پیال پڑنے لگتا  ۔ 
 شـفق امحـر     سـے   سورج کے غروب ھونے کے بعـد          :۔ مغرب کا وقت   ۳   

 ، شـفق امحـر اس سـرخی کـو کہـتے ہـیں            تـک  کے غائب ھـو جـانے       
  جو سورج غروب ھونے کے بعد نظر آتی  ۔ 

وقــت کـے خــتم ھــونے کــے بعــد ســے  مغــرب کــے   :۔ عـشاء کــا وقــت ۴   
  آدھی رات تک  ۔ 
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صــبح صــادق ســے ســورج طلــوع ھــونے تــک    :۔ فجــر کــا وقــت  ۵   
حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللـہ عنہمـا کـی            ۔ اس کی دلیل      

  : نے فرمایا صلی اللہ علیہ و سلم  حدیث  کہ نبی
ظہــر کــا وقــت ســورج کــے زوال ســے  اس وقــت تــک جــب آدمــی کــا " 

اور ہ اس کے برابر ملبـا نـہ ھوجـاۓ اور عـصر کـا وقـت نـہ آ جـاۓ ۔                  سای
عــصر کــا وقــت ســورج کــے ڈوب جــانے تــک  ۔ اور مغــرب کــا وقــت     

کــے ڈوبــنے تــک  اور عــشاء کــا وقــت آدھــی رات تــک  ) اللــی ( شــفق 
 اور صبح کی مناز کا وقت صبح صادق کے نکلـنے کـے بعـد سـے سـورج          

  )اخل مناز سے رک جاؤ ۔ ۔ ۔نکلنے تک  ، جب سورج نکل آۓ تو
   )ث کو امام مسلم نے روایت کیا   اس حدی( 
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  : منازوں کی رکعتیں    
  متام فرض منازوں کی تعداد سرتہ رکعتیں ہیں جو یوں ہیں۔

   چار رکعتیں   :  ظہر   
  چار ر کعتیں   :  عصر  
  تین رکعتیں  :  مغرب  
  چار رکعتیں  :  عشاء  
   دو رکعتیں :  فجر    

 جو ان رکعتوں مـیں جـان بـو کـر کمـی یـا زیـادتی کـرے گـا اس کـی                
مناز باطل  اور اگر بھول چوک ھو جاۓ تو سـجدہ سـہو سـے اس     

  کی تالفی کرے گا ۔ 
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مسافر کے لۓ مسنون  کہ وہ چار رکعتـوں  : یہ منازیں مقیم کے لۓ ہیں          
ت مـیں  کو قصر کر کے دو ہـی پـڑ ، ان منـازوں کـو ان کـے مقـررہ اوقـا            

پڑھنا ضروری  اال یہ کہ کوئی شرعی عذر ھو جیـسے سـو جـاۓ          
وتا ، بھول جاۓ یا سفر میں ھو ، چنانچہ جو کـسی منـاز کـے وقـت سـ          

 آتـے ہـی اس منـاز کـو     ا بھول جاۓ اس پر الزم  کـہ یـاد          رہ جاۓ ی  
  پڑ۔

  : مناز کے فرض    
   ) اگر ھو استطاعت ھو تو کھڑے ھو کر ادا کرنا ( ۔ قیام ۱     
   تکبیر حتریمہ ۔  ۔۲    
  سورہ فاحتہ پڑھنا ۔  ۔ ۳    
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  رکوع کرنا ۔  ۔۴    
  رکوع سے سر اانا ۔  ۔۵   
  سات اعضاء پر سجدہ کرنا ۔ ۔۶    
   سجدوں کے درمیان بیٹھنا ۔ ۔دونوں۷    
   اخیرہ ۔ قعدہ کے لۓ بیٹھنا ۔  ۀقعد ۔۸   
  ان ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا ۔ ۔۹   
  ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا ۔ ۔۱۰   
  سالم یرنا ۔ ۔۱۱   

  : مناز کے واجبات     
  : مناز کے واجبات آ ہیں     
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ایــک عمــل ســے ( تکبیــر حتریمــہ کــے عــالوہ ســاری تکبیــرات انتقــال : پہــال 
  ۔ ) دوسرے عمل کی طرف جاتے ھوۓ اللہ اکرب کہنا 

 امــام اور منفــرد کــے لــۓ واجــب کہنــا یــہ" مســع اللــہ ملــن محــدہ :  " دوســرا 
   ۔ مقتدی اسے نہیں کہے گا ۔

کہنا یہ امام ، مقتدی اور منفرد سـب کـے           " ربنا و لک احلمد     :  " تیسرا  
  لۓ واجب  ۔ 

  کہنا ۔ " سبحان ربی العظیم " رکوع میں : چو ا 
  کہنا ۔ " سجدہ میں سبحان ربی االعلی : " پانچواں 
  کہنا ۔ " ربی اغفر لی " میان  سجدوں کے دردونوں: ٹا  

  پہال تشہد جو کہ یوں  ۔: اتواں س
النبی و رمحـ    یھـا أ التحیات للہ و الصلوات و الطیبـات ، الـسالم علیـک            " 
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 ن اال اللـہ ، أشہد ألینا و علی عباداللہ الصاحلین ،       اللہ و برکاتہ ، السالم ع     
  " ن حممدا عبدہ و رسولہ ۔ أشھد أ و
ور مالی عبادتیں صرف اللہ تعالی ہی کے لـۓ ہـیں ،   ساری قولی ، عملی ا    "

اے نبی آپ پر اللہ کی سالمتی ، رمحـت اور بـرکتیں ھـو ، ھـم پـر اور               
مـیں گـواہی دیتـا       ،   اور اللہ تعالی کـے نیـک بنـدوں پـر بھـی سـالمتی ھـو                  

گـواہی دیتـا    ، اور مـیں      کے سوا کوئی معبود برحق نہـیں        عالیھوں کہ اللہ ت   
  "رسول ہیں ۔ بندے اور اس کےھوں کہ حممد 

  تشہد کے اس سے ملتے جلتے دیگر الفاظ بھی وارد ہیں ۔
  پہلے تشہد کے لۓ بیٹھنا ۔ : آواں 

جو شخص جان بو کر ان میں سے کسی واجـب کـو ـوڑ دے اس      
کی مناز باطل ھو جاۓ گـی ، اور جـس سـے بھـول کـر یـا العلمـی کـی                  
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  وجہ سے وٹ جاۓ وہ سجدہ سہو کرے گا ۔ 
   : مناز بامجاعت      

 اور ثـواب      رضـامندی    اللـہ تعـالی کـی       کـہ   مسلمان مرد کو چـاہیۓ          
میں بامجاعت ادا کـرے ، بامجاعـت         مسجد کی خاطر پانچوں منازیں   

           حـضرت ابـن عمـر رضـی         ۔مناز تنہا مناز سے سـتایئس درجـے بہـرت 
ے اللہ عنہما کی حدیث میں  کہ رسـول اللـہ صـلی اللـہ علیـہ و سـلم نـ                

  : فرمایا 
  "الفذ بسبع و عشرین درجة فضل من صالأماع اجلة صال"
  )متفق علیہ (  "بامجاعت مناز تنہا مناز سے ستایئس درجے بہرت  ۔"
مسلمان خاتون کے لـۓ اپـنے ـر مـیں منـاز پڑھنـا بامجاعـت منـاز پـڑھنے سـے                  
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  زیادہ بہرت  ۔ 
  : مناز کو باطل کرنے والی چیزیں      

  : ھو جاتی  وہ یہ ہیں ) ختم ( ر سے مناز باطل جن امو   
جان بو کر کھانـا پینـا ، اس لـۓ کـہ علمـاء کـا امجـاع  کـہ جـس نـے                       

  جان بو کر کھایا یا پیا اسے مناز دہرانی پڑے گی ۔
  ے غیر متعلق معاملہ کی بات کرنا ۔ ان بو کر مناز س)مناز کے دوران (
ہ سے روایـت  انھـوں نـے فرمایـا          حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عن         

  : کہ 
ازو والے سای سے دوران ھم مناز میں گفتگو کیا کرتے  ، منازی اپنے ب

  : تا ا یہاں تک  کہ ارشاد ربانی لی گفتگو کرمناز
 (#θãΒθè% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ 〈 ) ٢٣٨البقرة (  
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ں خاموش  نازل ھوا تو ھمی"اور اللہ تعالی کے لۓ چپ کھڑے رھو ۔"
رہنے کا حکم دیا گیا اور گفتگو سے روک دیا گیا ۔ اس کو امام و امام 

اسی طرح اس بات پر امجاع  کہ مسلم نے روایت کیا  ۔ 
جس نے جان بو کر دوران مناز گفتگو کی اور اس گفتگو سے اپنی مناز 

  کی درستگی مقصود نہ ی تو اس کی مناز فاسد ھو گئی ۔ 
  ۔ل کثیر کرنا ۔ عمل کثیر کا قاعدہ  جان بو کر عم

 کـہ وہ حالـت      ایسی حرکت جس سے منازی کـو دیکھـنے واال یـہ مسجھـے             ( 
  مناز میں نہیں (   

جان بو کر کسی رکن یا شرط کو ـوڑ دینـا ، مـثال بغیـر طہـارت کـے          
مناز پڑھنا ، یا قبلہ رخ نہ ھونا ، اس لۓ کـہ امـام خبـاری و مـسلم نـے روایـت                

ہ نبی کـریم صـلی اللـہ علیـہ و سـلم نـے اس بـد و صـحابی سـے                       کیا  ک  
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  : جس نے مناز یک سے نہیں ادا کی ی فرمایا ا 
  " نک مل تصل إرجع فصل فإ" 

یعنـی  (واپس جا کر دوبارہ مناز پڑھو ، اس لۓ کہ مت نے مناز نہـیں پڑھـی  ۔    
  ۔ ) متھاری مناز نہیں ھوئی 

 وجـہ سـے منـازکے باطـل ھـو جـانے پـر        مناز میں ہنسنا ، اس لۓ کہ ہنـسنے کـی         
  امجاع  ۔ 

  کن اوقات میں مناز پڑھنا منع  ؟    
   کے بلند ھونے تک ۔   سورج سےفجر کی مناز کے بعد

  کے وقت ۔ ) بالکل درمیان میں ھونے ( سورج کے زوال 
  مناز کے بعد سے سورج کے ڈوبنے تک ۔ ر کی عص
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 عـامر    بـن  دلیل حـضرت عقبـہ  اوقات میں مناز پڑھنے کی ممانعت کی     ان  
   کی رضی اللہ عنہ

  : حدیث  انھوں نے فرمایا کہ  
 منـاز پـڑھنے اور مـردوں     نبی کریم صلی اللہ علیہ و سـلم تـین وقتـوں مـیں            "

کو دفن کرنے سے روکتے  ، جب سورج نکـل رہـا ھوتـا یہـاں تـک کـہ وہ                 
ل بلند ھو جاۓ ، جب سورج بالکل درمیان میں ھو یہـاں تـک کـہ ڈھـ     

  اس (۔"جاۓ ، اور جب ڈوبنے لگے یہاں تک کہ مکمـل ڈوب جـاۓ               
  کو امام مسلم نے روایت کیا(  

اورحضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حـدیث مـیں  کـہ نبـی کـریم                 
  : صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 

 "                      عصر کی مناز کـے بعـد سـورج غـروب ھـونے تـک کـوئی منـاز نہـیں
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۔ "  ھونے تک کوئی مناز نہـیں          ورج طلوع اور فجرکی مناز کے بعد س     
  ) متفق علیہ (

  : مناز کا مکمل طریقہ     
 جس میں مناز کا طریقـہ بھـی داخـل  ،     معاملہ میں  ہر کومسلمان     

 کی پیروی کرنا ضروری  اس لـۓ  علیہ و سلم صلی اللہ  اکرم    رسول
  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان :  

  " صلی أیتمونی أکما رصلوا " 
  ا  ۔ جیسے مت نے مجھے مناز پڑھتے دیکھمت ویسے ہی مناز پڑھو

  )کو امام خباری نے روایت کیا   اس (
بـارک و  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب مناز کے لۓ اـتے اور اللـہ ت                   

ان ے تو دل سـے منـاز کـی نیـت کـرتے ، زبـ       ھوت تعالی کی بارگاہ میں کھڑے    
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 کرنا آپ سے منقـول نہـیں  ، ـر اللـہ اکـرب کہـتے ھـوۓ اپـنے           سے نیت 
بھی اپنے کانوں کی لو تک اـاتے ، ـر     کمونڈھوں تک دونوں ہا ااتے ،       

اور اسـتفتاح کـی   اپنا داہنا ہا بائیں ہا پر رکھ کر سینے پر باندھ لیتے ،  
  خمتلف دعاؤں میں سے کوئی پڑھتے جن میں سے ایک یہ :  

لـہ  إ، و ال امسک ، و تعالی جـدک      تبارک   ، و  حبمدک  و نک اللھم سبحا"
   ۔"غیرک 

اے اللہ ، آپ پاک ہیں اور ھم آپ کـی تعریـف بیـان کـرتے ہـیں ، آپ کـا         
  اور آپ کــا مرتبــہ بہــت بلنــد ،  کــے ســوا  ، اور آپنــام بابرکــت

 فاحتـہ اور کـوئی سـورہ پـڑھتے ، ـر      ۀکوئی معبود برحق نہیں ۔ ـر سـور       
ــشت    دونــوں  ہــا اــا کــر اللــہ اکــرب کہــتے اور رکــوع فرمــاتے ، رکــوع مــیں پ

مبارک کو اس حد تک سیدھا اور ملبا رکھتے کہ اگر اس پر پانی کا پیالـہ         
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ــہ لکــ   ــو ن ــہ  ےرکھــدیا جــاۓ ت ــین مرتب " ســبحان ربــی العظــیم  "  اور ت
مسـع اللـہ ملـن محـدہ ،     " میرے بزرگ پروردگار کی پاکی ھـو کہـتے ، ـر      

 جـس نـے اس کـی تعریـف     اللہ تعالی نے اس کی سن لی" حلمد  اربنا و لک    
کی ، اے ھمـارے پروردگـار ، آپ ہـی کـے لـۓ سـاری تعـریفیں ہـیں ۔             
کہـتے ھـوۓ دونـوں ہــا اـاتے ھـوۓ سـرمبارک اــاتے ، یہـاں تـک کــہ         
بالکــل ســید کھــڑے ھــو جــاتے ، ــر تکبیــر کہــتے ھــوۓ ســجدہ  

ں سـے اتـنے دور رکھـتے کـہ بغلـوں            وں کـو پہلـوو    ؤفرماتے ، سجدہ میں اپنے باز     
کــی ســفیدی نظــر آنــے لگتــی ،اور اپنــی پیــشانی ، نــاک ، دونــوں ہــا اور  

سـبحان  " ٹکا دیتے ، اور تـین مرتبـہ         ونوں قدموں کو زمین پر پوری طرح        د
 ھـو ، کہـتے ، ـر تکبیـر     یمیرے بلند پروردگـار کـی پـاک   " ربی االعلی   

ا کـر دائـیں پیـر کـو کھـڑا رکھـتے             بائیں پیر کـو بچـھ     کہتے اور تشریف فرماتے     
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  : رخ رکھتے ۔ اور یہ فرماتے قبلہ اور پیروں کی انگلیوں کو 
ارفعــــين و اھــــدني و عــــافين و  اغفــــريل و ارمحــــين و اجربنـــي و  ربـــي "

  ۔"ارزقنی
اے میرے پروردگار ، میری مغفرت فرمـایۓ ، جمـھ پـر رحـم کیجـیۓ ،                  

کیجــیۓ ، مجھــے میــری کمــی کــو دور کــر دیجــیۓ ، میــرے مرتبــہ کــو بلنــد 
  ، اور مجھــے  رمـائیے ھـدایت سـے سـرفراز کیجـیۓ ، مجھـے عافیـت عطـا ف       

   ر دوسری ،  کرتے  اور سجدہ  ، ر اللہ اکرب کہتے یۓ   رزق سے نواز
  رکعت کے لۓ کھڑے ھو جاتے ۔ 

ر ہر رکعـت مـیں  اسـی طـرح فرمـاتے ، دو رکعتـوں کـے بعـد تـشہد اول                       
  : میں بیٹھتے تو فرماتے 

یھــا النبــی رمحــة أالــصلوات و الطیبــات ، الـسالم علیــک  تحیـات للــہ و  ال" 
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لـہ  إن ال أشـھد  أعباداللـہ الـصاحلین ،   ا و برکاتہ ، الـسالم علینـا و علـی         
  ۔"ن حممدا عبدہ و رسولہ أشھد أو ال اللہ إ

ــوں       ــڑے ھــو کــر دون ــتے ھــوۓ اــتے اور ســید کھ ــر تکبیــر کہ
وی مرتبــہ ہــا اــاتے ، جــب  چــمنــاز مــیں یــہدســت مبــارک اــاتے ، اور

مغرب کی تیسری یـا ظہـر ، عـصر ، اور عـشاء کـی چـوی رکعـت کـے                 
بعد تشہد اخیر میں بیٹھتے تو تورک فرماتے یعنـی بـائیں سـرین پـر تـشریف                 

ں  کے نیچے سے بـاھر نکـالتے اور دائـی          فرما ھوتے اور بائیں پیر کو دائیں پنڈلی       
 رکھـتے   ہا کی ساری انگلیـوں کـو بنـد     پنےپنجے کو قبلہ رخ کھڑا فرماتے ، ا       

ر کھـال  سواۓ انگشت شہادت کے اس کو اشـارہ یـا حرکـت کـی خـاط       
 تـو دائـیں   رکھتے اور اس پر نگـاہ مجـاتے ، جـب تـشہد سـے فـارغ ھـو جـاتے            

 رمحـ اللـہ ، مت پـر اللـہ      بائيں ، السالم علیکم و رمح اللہ ، السالم علیکم و          
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 ، کہـتے ھـوۓ سـالم یـرتے     تعالی کـی سـالمتی اور اس کـی رمحـت ھـو      
  یہاں تک کہ دونوں رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی ۔

  یہ طریقہ خمتلف احادیث میں بیان کیا گیا  ۔ 
مناز جس پر سارے اعمـال کـی درسـتی    وہ یہ مناز کے چند احکام ہیں          

کــادار و مــدار  ، اگــر وہ درســت ھــو گئــی تــو ســارے اعمــال بھــی   
 گـے ور اگر وہ گڑ بڑا جاۓ تو سارے گڑبڑا جـائیں            درست ھو جائیں گے ا    

، اور قیامت کے دن سب سـے پہلـے اسـی منـاز کـا حـساب کتـاب ھـو گـا اگـر                   
ــہ تعــالی کــی رضــامندی ســے        ــو الل ــر ادا کیــا ھــو گــا ت اس کــو مکمــل طریقــہ پ

ی تو ھـالک ھـو جائیگـا ، منـاز     و گا ، اور اگر اس میں کوتائی ھوئ  سرفراز  ھ  
ــی ســے    ــائی اور برائ ــے حی ــذبات ســے     ب ــرے ج ــی  اس طــرح وہ ب  روکت

  انسانی نفس کا عالج کرتی  تاکہ وہ برائیوں سے صاف ھو جاۓ ۔
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  ةیسرا رکن زکوت
  : کی  تعریف ة زکا     
 اور زیادتی ، اسـی طـرح        پرورش: معنی     کا ةعربی میں زکا        

، تعریف ، پاکی اور نیکـی کـے معنـوں مـیں بھـی آتـا  اور جـو چیـز                        
 کـی وجـہ سـے مـال مـیں       اس لـۓ کہـتے ہـیں کـہ اس      ةجاۓ اسـے زکـو    نکالی  

نکـالنے واال مغفـرت پـا کـر گنـاھوں        ة  ہ ھوتا  اور زکو    برکت اور اضاف  
  سے پاک صاف ھو جاتا  ۔ 

ایـک خـاص مـال مـیں ایـک خـاص           ة  زکـا شریعت کـی اصـالح مـیں              
   ۔ کہتے ہیں  کو وقت میں ایک خاص گروہ کے لۓ ایک واجب حق
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   کا مرتبہ اور اس کی فرضیت کی حکمت ةازک     
 اسالم کے پانچ رکنوں میں سے ایک رکن  اور قرآن جمید کے ةزکا   

اکثر مقامات میں اس کو مناز کے سا ذکر کیا گیا  جن میں سے 
  چند یہ ہیں ، ارشاد  باری  تعالی :  

 (#θßϑŠ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9   ) ٠٤٣ة البقر( 〉 #$

  "دو ۔ة اور منازوں کو قائم کرو اور زکو"
 (#θßϑ‹É): مزید فرمایا  ãƒuρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9   ) ٠٠٥البینة ( 〉 4 #$

صلی اللہ علیہ اور نبی کریم "دیتے رہیںة زکااور مناز کو قائم رکھیں اور "
  : ارشاد  کاوسلم 

ادا ة  ۔ ۔ ۔ زکــا ئــیاســالم کــی بنیــاد پــانچ چیــزوں پــر رکھــی گ" 
  )لیہ متفق ع(" کرنا 
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   اس حدیث کو حضرت ابن عمررضی اللہ عنہما نے روایت کیا  ۔ 
انسانی نفوس کو ، تنگـی ، خبـل اور اللـچ سـے پـاک کـرنے ، غریبـوں ،                

مــسکینوں اور حمتــاجوں کــی غــم خــواری کــرنے ، مــال کــو صــاف کــرنے ،    
 اور اس کو بگاڑ اور مصیبتوں سے        پیدا کرنے ،    بڑھانے اور اس میں برکت    

ــد کــی خــاطر جــن پــر امــت کــی    حمفــوظ رکھــنے ، اور دیگــر عــوامی فوائ
فـرض کـی   ة نے زکـا زندگی اور خوشحالی کا دار و مدار  اللہ تعالی        

لینے کی حکمت اللہ تعالی نے قرآن جمیـد مـیں بیـان فرمـا دی     ة  ، زکا  
  ارشاد  :  

 õ‹è{ ôÏΒ öΝ ÏλÎ;≡uθøΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝ èδ ã�ÎdγsÜ è? ΝÍκ� Ïj.t“ è? uρ $pκ Í5 〈 ) ١٠٣التوبة (   

لیجۓ جس کے  ذریعہ سے  آپ ان کو صدقہ لے کے  مالوں میں سے آپ ان"
  "۔پاک صاف کر دیں
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   :کا حکم ة زکا    
فرض ة ہر مسلمان صاحب نصاب پر چند شرطوں کے سا زکا     

ة ر پرست زکا ، یہاں تک کہ بچے اور پاگل کی طرف سے ان کے س
نکالیں گے ، جو جانتے بوتے ، جان بو کر اس کی فرضیت کا انکار 
کرے گا وہ کافر  ، اور جو سستی اور کنجوسی کی وجہ سے 

 اور کبیرہ کا  اس کی ادائيگی میں کوتاہی کرے گا وہ فاسق
 اور اگر اسی حالت میں مرجاۓ تو اس کا معاملہ اللہ مرتکب ھو گا 
یئت پر موقوف ھو گا  اس لۓ کہ  فرمان  باری  تعالی تعالی کی مش

  :  
 ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã� Ïÿ øótƒ βr& x8u� ô³ç„ ÏµÎ/ ã� Ïÿ øótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â !$t±o„ 4 〈 
  ) ٠٤٨النساء (
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یقینا اللہ تعالی اپنے  سا شریک کۓ جانے کو نہیں خبشتا اور اس کے  "
 خبش دیتا ۔سوا جسے چا  "  

 سـزا   لی جـاۓ گـی اور حـرام کـے ارتکـاب کـی وجـہ سـے                   ة اس سے زکا  
  بھی دی جاۓ گی ۔ 

روکنے والوں کو اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں سخت وعید سـنائی       ة زکا
  :  فرمایا 

 šÏ% ©!$# uρ šχρã” É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# sπ�ÒÏÿ ø9 $#uρ Ÿωuρ $pκ tΞθà) ÏÿΖãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 
Ν èδ÷� Åe³t7 sù A>#x‹ yèÎ/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊆∪ tΠöθtƒ 4‘yϑ øtä† $yγøŠn= tæ ’Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ζyγy_ 2”uθõ3çG sù 

$pκ Í5 öΝßγèδ$t6Å_ öΝ åκ æ5θãΖ ã_uρ öΝ èδ â‘θßγàß uρ ( #x‹≈ yδ $tΒ öΝè? ÷” t∴Ÿ2 ö/ä3Å¡àÿΡL{ (#θè%ρä‹ sù 
$tΒ ÷ΛäΖ ä. šχρâ“ ÏΨ õ3s? ∩⊂∈∪ 〈 ) ٠٣٥-٠٣٤التوبة (  

  اور اللہ کی راہ میں خرچکھتے ہیں سونے  چاندی کا خزانہ راورجو لوگ"
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، جس دن اس ۓ ا دیجیدردناک عذاب کی خرب پہنچنہیں کرتے انھیں
کی پیشانیاں ے ان کو آتش دوزخ میں گرمایا جاۓ گا راس سخزانے
 یہ  ) سے کہا جاۓگاان(پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور 

 کا مزہ ، پس اپنے خزانوںنے  لۓ خزانہ بنا کر رکھا اجسے  مت نے اپ
  "۔چکھو

صلی ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت  کہ رسول اللہ حضرت اور
   :نے فرمایاسلم اللہ علیہ و

نہـیں ادا کـر ے گـا اس کـا مـال جہـنم               ة  مال کی زکا    اپنے جو مال واال  " 
ۓ جـائيں گـے اور اس      جاۓ گا ، اس سے ختتے بنـا        کی آگ میں دھکایا   

شانی کو داغا جاتا ر گا یہـاں   پہلووں اور اس کی پی    کے ذریعہ اس کے   
تک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلے فرما دیں ایک ایسے دن مـیں           
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جـس کـی مقـدار پچـاس ھـزار سـال ھـو گـی ـر اس کـو اس کـا راســتہ            
 ۔ ۔ ۔   جاۓ گا خواہ جنت کـی طـرف یـا جہـنم کـی طـرف                 دکھایا  
  )متفق علیہ ، یہ الفاظ مسلم کے ہیں  ( ۔احلدیث

  :طیں کی شرة ضیت زکافر    
  : کی فرضیت کی پانچ  شرطیں ہیں ة زکا   

  واجب نہیں ۔ ة اسالم ، چنانچہ کافر پر زکا: پہلی 
ة اسی لۓ اکثر علماء کے نزدیک غالم کـے مـال مـیں زکـا         : آزادی  : دوسری  

 کــا بھــی یہــی حکــم  جــب تــک کــہ اس پــر واجـب نہــیں ، مکاتــب 
  ایک بھی درھم باقی  ۔ 

ة  تـو زکـا  نا ، اگر مال نصاب کـے بقـدر نـہ ھـو    اب کا مالک ھو نص: تیسری  
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  واجب نہیں ۔ 
مکمل ملکیـت ، چنانچـہ مکاتـب کـے قـرض مـیں اور شـراکت                 : چوی  

نہـیں ۔ اسـی   ة  سـے پہلـے زکـا   داری میں شراکت کے حـصہ پـر تقـسیم ھـونے          
گدست کو دیے ھوۓ قـرض پـر بھـی جـب تـک کـہ وہ واپـس نـہ                  طرح تن 

، اسی طرح نیکی اور بھالئی کے لـۓ وقـف   نہیں  ة مل جاۓ ، زکا   
جائدادوں جیسے جماھدین یا مسجدوں یـا مـسکینوں وغیـرہ کـے لـۓ وقـف                 

   نہیں  ۔ ةبھی زکا کردہ اموال میں
جس پر سال نہ گزرا  چنانچہ ایسے مال میں   سال گزرنا ، : پانچویں 

زمین سے نکلنے والے ان اناجوں اور لوں   سواۓ واجب نہیں ةزکا ھو
ے ان کے کاٹتة  اس لۓ کہ ان کی زکاواجب ھوتی ة کے جن میں زکا

  ہی ادا کر دی جاۓ گی ۔ اس لۓ کہ حکم الہی :  
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 (#θè?#u uρ …çµ¤) ym uΘöθtƒ ÍνÏŠ$|Áym 〈 ) ١٤١األنعام (  

  "ے کے  دن دیا کرو ۔ میں جو حق واجب  وہ اس کے کاٹناور اس"
   نکلنے والـے انـاج کـا حکـم           انوں اور دفینوں کا حکم بھی زمین سے       ک

  اس لۓ کہ وہ بھی زمین سے ملنے واال مال  ۔ 
کے سال کـے       کے بچوں اور جتارت کے فائدہ کا سال اس کے اصل            جانوروں

 کو دیگر جـانوروں یـا اسـباب جتـارت کـے      تابع ھو گا ان بچوں یا فائدے    
  ادا کرے گا ۔  ةزکا  تو سا مال کر اگر نصاب تک پہنچ جائيں

لوغت یا عقلمندی شـرط نہـیں  ، اسـی لـۓ     کی فرضیت کے لۓ ب    ة زکو
  اکثر علماء کے نزدیک بچے اور پاگل کے مالوں میں بھی واجب  ۔ 
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  ) واجب ھوتی  ة جن مالوں میں زکا(ة اموال زکا    
  : پانچ قسم کے مالوں میں فرض ھوتی  ة زکا     

 ھـو جیـسے      قـائم مقـام    یا جو اس کـے      :سونا اور چاندی  : پہلی قسم   
 چالیـسواں کـی مقدار  ة کـے رائـج کرنـسی نـوٹ وغیـرہ ، ان مـیں زکـا               غذ  کا

  جو کہ ڈھائی فیصدھوتی  حصہ،  
 سـال  واجـب ھـوتی  جـب ان پـر مکمـل        ة  ان میں اسی وقـت زکـا      

   جائيں ۔ بیت جاۓ اور یہ نصاب کو پہنچ
 ، ۲۵ مثقال سونا  ، ایک مثقـال سـواچار گـرام            ۲۰سونے کا نصاب    

   گرام ھوا ۔۸۵ کا ھوتا  اس طرح سونے کا نصاب ۴
 گـرام کـا   ۲ ۔ ۹۷۵دو سو درھم  ایک درھـم      : صاب  چاندی کا ن  
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   گرام ھوا  ۔ ۵۹۵ھوتا  اس  طرح چاندی کا نصاب 
 ۔  کہ  ان کی قیمـت  نصاب کی مقدار یہ ھو گی     موجودہ کرنسی نوٹوں کے   

 گـرام سـونے یـا    ۸۵ ۔قـت  کـے نکـالتے و   ة ھـونے اور زکـا     ایک سـال کـے مکمـل      
 گرام چاندی کے برابر ھو اسـی لـۓ ان کـا نـصاب ان کـی قـوت خریـد             ۵۹۵

کے حلاظ سـے بـدلتا رہتـا  چنانچـہ اگـر اس کـے پـاس موجـودہ کرنـسی            
نوٹ سونے یا چاندی کی مذکورہ  مقـدار خریـدنے کـے لـۓ کـافی ھـوں یـا اس               

 کے جـو  واجب ھو گی ۔ چا ان نوٹوں  ة سے زائد ھوں تو ان میں زکا      
 کچـھ اور ،  روپیـہ یـا  بھی نام ھوں ریال ھوں یا درھم یـا فرانـک یـا ڈالـر یا             

اور چا وہ کاغذی نوٹ ھوں یا معدنیاتی سـکے وغیـرہ اور یـہ معلـوم                  
 اداکـرنے  ة کہ سکوں کی قیمتیں ٹتی بڑھتی رہتـی ہـیں ، لھـذا زکـا        

س کـی   ا) ونے پر سال مکمل ھ  (واجب ھونے کے وقت     ة  کہ زکا  چاہیۓوالے کو   
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  ۔ قیمت کا حلاظ کرے
ة  کـی زکـا   چیـز نـصاب سـے زائـد ھـو تـو اس        سونے چاندی وغیرہ میں جـو     

اسی مقدار سے ادا کی جـائيگی ۔ اس کـی دلیـل حـضرت علـی رضـی                  
  : اللہ عنہ کی حدیث  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 

ۓ سال گـزر جـا  اگر متھارے پاس دو سو درھم ھوں اور ان پر           "    
ہیں ، اور جـب تـک بـیس دینـار نـہ ھـو       ) ادا کرنے (تو ان میں پانچ درھم    

 کــوئی چیــز فــرض نہــیں ، اس  گــزر جــاۓ تــوجــائيں اور ان پــر ســال نــہ
ــیں      ( وقــت  ــزر جــانے کــی صــورت م ــر ســال گ ــار پ ــیس دین ــیں  ) ب اس م

 جو زائد ھـو تـو وہ اسـی حـساب سـے               ، ر  ) ادا کرنا ( آدھادینار  
نہــیں ة ر مــال مــیں ســال گــزرنے تــک کــوئی زکــا ۔ او)ادا کیــا جــاۓ گــا(

  " ۔  
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  )ث حسن  نے روایت کیا  اور یہ حدیاس کو امام ابوداود (
سـب کـے   خیـرہ انـدوزی کـے  لـۓ ھـوں تـو ان مـیں        زیورات اگـر کـراۓ یـا ذ    

ــب بھــی    ة نزدیــک زکــا ــۓ ھــوں ت واجــب  ، اگــر ذاتــی اســتعمال کــے ل
اور  اس لـۓ کـہ سـونے       واجـب  ۔   ة راجح قول کـے مطـابق ان مـیں زکـا          

کـہ امـام    بھـی   چاندی کے سلسلے مـیں وارد نـصوص عـام ہـیں ، اور اس لـۓ                  
 ترمذی نے حضرت عمرو بـن شـعیب سـے     امامابوداود ، امام نسائی ، اور     

،انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے اپنے دادا سے رضی اللہ عـنہم سـے روایـت      
  : کیا  کہ 

 کـے   صـلی اللـہ علیـہ و سـلم    نبـی کـریم   ) رضـی اللـہ عنہمـا    (ایک صـحابیہ    " 
    مـیں سـونے       ان پاس آئیں ان کے سا ی جـس کـے ہـا کی ایک بچی بھی

کے دو موٹے موٹے کڑے  ، آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان صحابیہ سـے       
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ادا کرتـی ھـو ؟ انھـوں نـے جـواب      ة کیـا مت اس کـی زکـا    : استفسار فرمایا   
 پــسند  کــہ ان کــے بــدلے مــیں اللــہ  کیــا متھــیں یــہ: نہــیں ، فرمایــا : دیــا 

 صـحابیہ  الی قیامت کے دن متھیں آگ کے دو کنگن پہنائیں ؟ یـہ سـن کـر          تع
یـہ  :  کـو پـیش کـر دیـا اور فرمایـا      سـلم صلی اللہ علیـہ و نے انھیں نکال کر آپ    

  ۔ " دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لۓ ہیں 
یــرہ نــے اور اس حــدیث کــی وجــہ ســے بھــی جــس کــو امــام ابــوداود وغ     

  : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا  انھوں نے فرمایا کہ 
 "          رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میـرے پـاس آۓ اور میـرے ہـا

ادا ة کیا مت ان کی زکـا : میں چاندی کی چند انگویاں دیکھ کر فرمایا  
: رمایـا  ، ف نے چاہا جواب دیـدیا نہیں ، یا جو اللہ : کرتی ھو ؟ میں نے کہا       

  ۔ " جہنم سے متھارے لۓ یہی کافی ہیں 
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دیگر معدنیات اور زیورات جیسے ، جواہرات اور موتی وغیـرہ مـیں                   
واجب نہیں  اال یـہ کـہ وہ جتـارت کـے             ة زکا کسی بھی عامل کے نزدیک    

  نکالی جاۓ گی ۔ ة لۓ ھوں تو سامان جتارت کی طرح ان کی زکا
  چوپاۓ : دوسری قسم    
 ان مـیں اس وقـت    ہـیں وں سے مراد اونـٹ ، گـاۓ اور بھیـڑیں     چوپای    
ـر   (  ۔چـرتے ھـوں  ) جنگل وغیـرہ مـیں   ( واجب ھو گی جب وہ   ة زکا

۔ اور سـال کـا      ) میں باندھ کر ان کے چارے کا انتظام نہ کرنا پڑتا ھـو              
اکثر حصہ چرتے ھوں اس لۓ کـہ اکثـر کـل کـے حکـم مـیں ھوتـا  ، اس          

  : لہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد  کی دلیل نبی کریم صلی ال
   ۔) ة زکا ( ہر چرنے والے اونٹ میں صدقہ" 
  )نسائی نے روایت کیا   اس کو امام امحد ، امام ابوداود اور امام (
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  : کے سلسلہ میں فرمایا ة  نیز بھیڑوں کی زکا
 کـو امـام خبـاری نـے روایـت کیـا           اس ( ان کـے چـرنے والیـوں مـیں        " ائمتھا  يف س " 

 ( ۔وں اور ان پر ایک سال گزر گیا ھونصاب کو پہنچ چکی ھ   
  چوپایوں کا نصاب حسب ذیل  ۔

  واجب مقدار  مقدار نصاب   جنس 
    تک   سے   

  ایک بکری   ۹  ۵  اونٹ 
  دو بکریاں   ۱۴  ۱۰  "
  تین بکریاں   ۱۹  ۱۵  "

  چار بکریاں   ۲۴  ۲۰  اونٹ

ی کا ایک سالہ مادہ ناونٹ) بنت خماض (  ۳۵  ۲۵  "
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  بچہ
  ی کا دوسالہ مادہ بچہناونٹ) بنت لبون (  ۴۵  ۳۶  اونٹ

  ی کا تین سالہ مادہ بچہ ناونٹ) حقہ(  ۶۰  ۴۶   اونٹ
 "  ۶۱  ۷۵  ) ی نچار سالہ اونٹ) جذع  
  ی کے  دو سالہ دو بچے ناونٹ  ۹۰  ۷۶  " 
  دو تین سالہ اونٹنیاں   ۱۲۰  ۹۱  " 
 سے  زیادہ  ھونے  ۱۲۴  " 

  پر 
   مادہ بچہ،ہرچالیس میں ایک دو سالہ

اورہر پچاس میں ایک تین سالہ مادہ بچہ 
  یہ اکثر علماء کے  نزدیک  ۔

  ایک سالہ بچھڑا یا بچھیا    ۳۹         ۳۰  گاۓ 
  دو سالہ  بچھیا   ۵۹  ۴۰  "     
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  دو ایک سالہ بچھڑے   ۶۹  ۶۰  "
  بچھیا تین سالہ ۱+ سالہ بچھڑ۲ایک    ۷۹     ۷۰  گاۓ
 ہر تیس میں ایک ایک سالہ بچھڑا اور    سے  زیادہ ھونے پر ۷۹  گاۓ

  ہر چالیس میں ایک دو سالہ بچھیا 

جـب  کـی حـدیث  کـہ      اس کی دلیل حضرت انس رضی اللـہ عنـہ      
نے انھیں حبرین کی طرف روانہ کیـا تـو یـہ پروانـہ لکـھ       ہ عنہابوبکر رضی الل 

 

۴۰  
 

۱۲۰  
  ایک بکری

 

۱۲۱ 

 

۲۰۰  
  دو بکریاں

۲۰۱ 
 

۳۰۰ 
 

  تین بکریاں

  بھیڑ یابکری
  
  
  

 ہر سو پر ایک بکری   زائد ھونے  پرسے  ۳۰۰
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 جـو رسـول اللـہ    ة  یہ فرض زکـا  ) بسم اللہ الرمحن الرحیم  : ( کر دیا   
صلی اللہ علیہ و سلم نے مـسلمانوں پـر فـرض کـی  اور جـس کـا اللـہ               

اس کـے  سـے   تعالی نے اپنے رسول کو حکم دیا ا ، چنانچـہ جـس مـسلمان      
ــا     مطــابق مانگــا جــا   ــد ک ــرے اور جــس ســے اس ســے زائ ۓ وہ ادا ک

مطالبہ ھو وہ نہ ادا کرے ، چوبیس اور اس سے کم اونٹـوں مـیں بکریـاں               
 ھـو جـاۓ تـو    ۲۵ہیں ، ہر پانچ میں ایک بکری کے حساب سے ، جب   

ــیں اونٹ ۳۵ ــک م ــ ت ــب      ن ــادہ بچــہ  ، ج ــالہ م ــک س ــا ای ــو ۳۶ی ک  ھ
 ، جـب  ی کا ایک دو سالہ مـادہ بچـہ   ن تک میں اونٹ۴۵جاۓ تو  

 ۶۱ی  جـب  نـ  تـک مـیں ایـک تـین سـالہ اونٹ      ۶۰ ھو جاۓ تو     ۴۶
 ھـو  ۷۶ی  ، جب ن تک میں ایک چار سالہ اونٹ     ۷۵ھو جاۓ تو    

 ۹۱ی کے دو دو سالہ مادہ بچـہ ہـیں ، جـب    ن تک میں اونٹ  ۹۰جاۓ تو   
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 سـے  ۱۲۰ تک میں دو تـین سـالہ اونٹنیـاں ہـیں جـب            ۱۲۰ھو جاۓ تو    
ی کـا ایـک دو سـالہ مـادہ بچـہ      نـ  اونٹزائد ھو جاۓ تـو ہـر چـالیس مـیں         

 ، جـس کـے پـاس صـرف     اور ہر پچاس میں ایک تـین سـالہ اونٹنـی         
واجب نہـیں اال یـہ کـہ ان کـا مالـک خـود       ة   چار اونٹ ھوں تو ان میں زکا     

ان میں سے کچھ دینا چا تو دیدے ، جب پانچ اونـٹ ھـو جـائیں     
  تو ان میں ایک بکری واجب ھو گی ۔ 

 تک میں ایـک بکـری      ۱۲۰تو   ھو جائیں    ۴۰ میں جب یہ  چرنے والی بھیڑ    
   ، ۱۲۰    دو بکریـاں ہـیں جـب دو سـو سـے           میں  تک ۲۰۰ سے زائد 
 تو تین سو تک تین بکریاں ہیں اگر تین سو سے زائد ھـو تـو ہـر            ںزائد ھو 

 چــرنے والــی بکریــاں  پــاسســو مــیں ایــک بکــری ھــو گــی ، اگــر کــسی کــے  
خـود سـے    اال یہ کـہ ان کـا مالـک    واجب نہیںة انتالیس ھوں تو ان میں زکا    
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یـا   احلدیث اس کو امـام خبـاری نـے روایـت ک    (کچھ دینا چا تو دیدے ،   
 (  

 ل رضـی اللـہ عنـہ کـی حـدیث کـی بھـی                 اور حضرت معاذ بن جب    
نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے انھیں یمـن بھیجـا تـو حکـم دیـا کـہ                " کہ  

یوں مـیں  یا اور ہر چالیس گـا بچھڑا  یا بچھہر تیس گایوں میں ایک ایک   
  ۔" ایک دو سالہ بچھیا ھو گی 

ور ابــن امــام ابــوداود ، ترمــذی ، نــسائی ا (س کــو امــام امحداوراصــحاب الــسنن  ا(
  )نے روایت کیا  ) ماجہ
 دیـۓ  وں کـے  بچـے بھـی اصـل جـانوروں مـیں شـامل کـر            چرنے والے جـانور       

چکـے ھـوں ، اگـر ان    جائيں گے اگر وہ اصل جانور پہلے ہی نصاب کو پہنچ    
کے بغیر نصاب مکمل نہ ھـو تـو ان کـے ذریعـہ نـصاب پـورا ھـونے کـے بعـد سـے                
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  سال کا مشار ھو گا ۔ 
اگر چوپاۓ جتـارت کـے لـۓ  رکھـے  ھـوں تـو ان سـے امـوال جتـارت کـی                
ھـوں تـو ان   تعمال یا افزائش کے لۓ  اور اگر اپنے اس  نکالی جاۓ گی    ة زکا

حــضرت ابــوھریرہ رضــی اللــہ عنــہ کــی  نہــیں  ، اس لــۓ کــہ ة مــیں زکــا
ة مسلمان پر اس کے غالم اوراس کے وڑے مـیں زکـا  " حدیث  کہ   

   ) اور امام مسلم نے روایت کیا  اس کو امام خباری(۔" واجب نہیں 
   غلے اور ل: تیسری قسم    
تی  جـب وہ  فـرض ھـو  ة مجہور کے نزدیـک ان مـیں اس وقـت زکـا          

وسـق  ان کـے نزدیـک نـصاب کـی مقـدار پـانچ            ور   ا نصاب کو پہنچ جائیں     
  ہیں اس لۓ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان :  
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 وسـق   )متفـق علیـہ     " ( واجـب نہـیں       ة  زکا  پانچ وسق سے کم میں     "
 صـاع ھـوئی ،   ۳۰۰ صاع کا ھوتا  اس طرح نصاب کـی مقـدار      ۶۰

 کیلــو ۶۴۲اس طــرح نــصاب کــا وزن اــی قــسم کــی گیہــوں ســے تقریبــا   
  غرام  ۔  ۸٠٠
کہ شرط نہیں اس لۓ ) ناسال گزر ( حول اور ل میں حوالنغلوں

  :تعالی  ارشاد باری 
 (#θè?#u uρ …çµ¤) ym uΘöθtƒ ÍνÏŠ$|Áym 〈 ) ١٤١األنعام (  

  "اور اس میں جو حق واجب  وہ اس کے کاٹنے کے  دن دیا کرو ۔"
انی کھیتــی یــا بــاغ مــیں کــی واجــب مقــداریوں  کــہ بــارة ان مــیں زکــا

وں اور یــھیتدســواں حــصہ ادا کرنــا  اور ســینچائی کــۓ جــانے والــی ک 
  باغات میں بیسواں حصہ ۔
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  :  گرامی و سلم ۔ کا ارشاد  رسول اللہ ۔ صلی اللہ علیہ اس لۓ کہ
ر کنـویں سـیراب   اور نہریں او ) بارش  ( میں جنھیں آمسان    ) زمینوں(ان  "

ونٹنیـوں سـے سـیراب      ازمینـیں نـالیوں یـا        اور جو      حصہ دسواںکریں  
   ۔ جائيں ان میں بیسواں حصہکی

  )کو امام خباری نے روایت کیا    اس(
   سامان جتارت: چوی قسم      
 یـہ  سلمان نے جتارت کے لۓ تیار کیـا ھـو  یہ وہ سامان ہیں جنھیں کسی م          
کی سب سے عام اور وسـیع قـسم  ان کـے نـصاب تـک پہنچـنے                   ة زکا

ــ ــا پ ــیں زک ــے ســونے اور     ة ر ان م واجــب ھــوتی  اور ان کــی قیمــت ک
 گـرام سـونے کـے برابـر  یـا      ۸۵چاندی کے نصاب ۔ بیس دینـار جـو کـہ     

 گـرام چانـدی کـے برابـر  ۔ تـک پہنچـنے کـا        ۵۹۵ درھم جو کـہ   ۲۰۰
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اعتبار کیا جاۓ گا ۔ مکمل سال بیت جانے پـر سـونے یـا چانـدی مـیں                   
مان جتـارت کـی قیمـت    ئـدہ ھـو اس سـے سـا    سـے جـو فقـراء کـے لـۓ زیـادہ فا      

 اس میں قمیت خرید کا اعتبار نـہ ھـو گـا بلکـہ سـال        لگائی جاۓ گی    
  کی ادائیگی کے وقت کی قیمت کا اعتبارھو گا ۔ ة گزر جانے کے بعد زکا

اس میں کل قیمت میں سے بیـسواں حـصہ ادا کرنـا ھـو گـا ۔ سـامان                
 تو اس کے سـا نفـع بھـی          جاۓ جتارت اگر بغیر نفع کے نصاب کو پہنچ         

جوڑ لیا جاۓ گا اور اس کے لۓ مستقل حوالن حول کی ضـرورت نہـیں                
، لیکن اگر بغیر نفع کے صرف سامان جتارت نصاب تک نہ پہنچنے تو نفـع         
کے سا جس وقت نصاب مکمل ھوا اس وقت سـے سـال کـا آغـاز مانـا                  

  جاۓ گا ۔ 
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   کانیں اور دفینے: پانچویں قسم       
   کانیں ۔أ      
 نباتـات مـیں   باقیمت ھـو اور  نکلے    زمین سے چیز جو  یعنی ہر وہ         
چانـدی ، لوہـا ، تانبـا ، یـاقوت ، پٹـرول وغیـرہ        ، جیسے  سونا    ھو   سے نہ 

 کـے اس ارشـاد کـا عمـوم       تعالیکی فرضیت کی دلیل اللہة ۔ ان میں زکا 
 :  

 $yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u (#θà) ÏÿΡr& ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ óΟ çFö;|¡Ÿ2 !$£ϑ ÏΒ uρ $oΨ ô_t� ÷zr& 
Ν ä3s9 zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# 〈 ) ٢٦٧البقرة (  

اپنی پاکیزہ کمائی میں سے ، اور زمین میں سے ! اے ایمان والو  "
  " کرو لی ھوئی چیزوں میں سے  خرچمتھارے لۓ  ھماری نکا

زمین سے نے یقینا کانیں بھی ان چیزوں میں سے ہیں جو اللہ تعالی ورا
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  ۔ھمارے لۓ نکالی ہیں
کی فرضیت کـے لـۓ اس کـے نـصاب کـی مقـدار       ة مجہور علماء اس میں زکا    

لگاتے ہیں ،اور ان میں واجب مقدار بیـسواں حـصہ         کو پہنچنے کی شرط   
 اس کــو ســونے اور چانــدی مــیں واجــب مقــدار پــر قیــاس کیــا گیــا    

  بلکـہ جـس وقـت ملـے     اس میں سال بیتنے کی شـرط نہـیں           ۔   
  واجب ھو گی ۔ ة اسی وقت زکا

  دفینے ب  ۔      
اس سے مراد جاھلیت میں دفن کردہ خزانے ہیں یا پچـھلے کـافروں کـے           

 یـا دار احلـرب مـیں یـا        ، ںسـالم مـیں ھـو     إلا دار   دفن کردہ خزانے ہیں خواہ    
دار العھد میں ، اور ان پر یا ان کے کسی حصے پر کفـر کـی عالمـت ھـو                     
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ــا   ــام ، ی ــے ن ــسے ان ک ــا      جی ــصویریں  ی ــا ان کــی ت ــام ی ــے ن ــے بادشــاھوں ک  ان ک
   ھوں ۔ یا ان کے بتوں کی تصویریں وغیرہ صلیبیں 

ر مـسلمانوں کـی عالمـت ھـو جیـسے        کـے کـسی حـصے پـ       ان پر یـا ان    اگر     
 کـسی مـسلمان خلیفـہ کـا نـام       یـا  کـا   ۔صلی اللہ علیہ وسـلم ۔       کریمنبی  

 مشـار ھـو گـا ۔ اسـی     ھو ، یا قرآن جمید کـی کـوئی آیـت ھـو تـو وہ لقطـہ                 
طرح اگر ان پر کوئی عالمت نہ ھو جیسے بـرتن ، یـا زیـورات یـا سـونے کـی         

انے  کـی    لقطہ مشار ھونگی ، لقطے کی پہچـان کـرو         اینٹیں وغیرہ تو بھی وہ      
 کـے بعـد ہـی ملکیـت مشـار ھـو گـی ،اس لـۓ کـہ وہ           نـے   عمل کرشرطوں پر 

 نہـیں  کسی مسلمان کا مـال  جـس کـی ملکیـت خـتم ھـونے کـا علـم         
   ۔ 

ــصہ          ــانچواں حـ ــیں پـ ــوں مـ ــضرت  ۵/۱دفینـ ــرض  حـ ــصہ فـ  حـ
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ی اللـہ علیـہ و     حدیث  کہ رسـول اللـہ صـل         ابوھریرہ رضی اللہ عنہ کی    
  : سلم نے فرمایا 

  ۔ "  ) فرض ( دفینوں میں پانچواں حصہ " 
مجہــور علمــاء کــے نزدیــک چــا وہ کــم ھــو یــا زیــادہ اس مــیں پــانچواں 

ــحـصہ فــرض  ، اور   کــا مــصرف  ، بــاقی ي اس کــا مــصرف فَ
سارے علمـاء کـے نزدیـک اس کـا  جـسے وہ ملـے ،        ) دفینہ  ( خزانہ  

اس لۓ کہ حضرت عمـر رضـی اللـہ عنـہ کـا عمـل یـہ ـا کـہ انھـوں نـے بـاقی              
   ۔ اسے پانے والے کو سونپ دیا ا خزانہ

  ) دی جائیگیة  جن لوگوں کو زکا(  کے مصارف ة زکا  
   : گی آ طرح کے لوگ ہیں جو یہ ہیںدی جاۓ ة ھیں زکاوہ لوگ جن     
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اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کـے پـاس زنـدگی گـزارنے کـے لـۓ                : فقراء ۔۱
میں سـے ان  ة جو ھو وہ ناکافی ھو ، ان لوگوں کو زکا         یا کوئی سامان نہ ھو   

  کے سال بھر کی ضروریات دی جائیں گی ۔ 
یں ضــروریات کــا آدھــا  اس ســے مــراد وہ لــوگ ہــیں جنھــ : مــساکین   ۔۲ 

حصہ یا اس سے زیادہ میسر ھو اس طرح وہ فقراء سے زیـادہ بہـرت ھـوۓ ان            
  ۔  ضروریات دی جائيں گیلوگوں کو بھی ان کی سال بھر کی

اس سے مـراد وہ لـوگ ہـیں جـو حـاکم وقـت کـے                  : کے کارکن ة زکا   ۔ ۳
اکٹھی کرنے ، اس کو سنبھالنے  اور مستحقین میں تقـسیم            ة حکم سے زکا  

دی ة کــام کــی اجــرت کــے بقــدر زکــا  ان کــے کــرنے پــر مــامور ھــوں ، ان کــو   
  جاۓ گی ۔ 
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  غیر مسلم اور مسلمان ۔ : ان کی دو قسمیں ہیں  : مؤلف القلوب ۔۴
ة چنانچــہ جــب غیــر مــسلم کــے اســالم قبــول کــر لیــنے کــی امیــد ھــو یــا زکــا 

دے کر اس کے شر سے بچـا جـا سـکے یـا اس طـرح کـا کـوئی اور فائـدہ              
  میں سے دیا جاۓ گا ۔ ة س کو زکاھو تو ا

اور مـسلمان کـو اس وقـت دیـا جـاۓ گـا جـب اس کـے اسـالم کـے پختــہ           
دوسـروں کـے اسـالم قبـول کـر لیـنے کـی امیـد ھـو یـا اس                جیسے  ھونے یا اس    

  طرح کی کوئی اور وجہ ھو ۔ 
اس سے مراد وہ مکاتب غالم ہیں جن کے پاس ادائیگی کے             : غالم  ۔ ۵

 جـس کـے   اتنا مـال دیـا جـاۓ گـا    انچہ مکاتب کو چن، لۓ کافی مال نہ ھو 
  اصل کر سکے ۔  حرہائی اور آزادی ذریعہ وہ غالمی سے 
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زاد کـر دیـنے کـی       کر انھـیں آ    سـے  غـالم خریـد       کـے مـال   ة بعض علماء نـے زکـا     
   بھی اجازت دی ۔

اپنـی ضـروریات کـے لـۓ قـرض لیـنے       : ان کـی دو قـسمیں         :قرضدار۔  ۶
ض لیــنے واال ، اپنــی ضــروریات کــے لــۓ واال ، اور دوســروں کــی خــاطر قــر

قرض لینے والے سے مراد وہ شخص  جو اپنی ضرورت کے لۓ قـرض لـے             
ة ر اسے ادا نہ کر سـکے ، اسـے اس کـے قـرض کـی ادائيگـی کـے بقـدر زکـا                    

  میں سے دیا جاۓ گا ۔ 
ــراد  جــو          ــخص م ــے ســے وہ ش ــنے وال ــرض لی ــی خــاطر ق دوســروں ک

 لـۓ دوسـروں کـے ذمـہ واجـب قـرض             مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کـے      
اپنے ذمہ لے لے ، ایـسا شـخص مالـدار ھـو تـب بھـی اس کـو اس قـرض کـی                  
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ــے     ــہ داری ســے ســبکدوش ھــونے مــیں تعــاون ک ــا    ذم ــۓ زک ــا  ة ل مــیں ســے دی
  جاۓ گا ۔ 

کہـا جـاۓ   "   اللہ کـی راہ مـیں    "جب صرف  :۔ اللہ کی راہ میں     ۷
جـن  ( اھـدین  تو اس سـے جہـاد مـراد ھوتـا  ۔ چنانچـہ رضـاکار جم             

مـیں سـے    ة کو بھی زکـا   ) کی بیت املال سے مستقل تنخواہیں نہ مقرر ھوں          
  دیا جاۓ گا ۔ 

اس سـے مـراد وہ مـسافر  جـس کـے پـاس اپـنے وطـن             : ۔ مسافر  ۸
دی جـاۓ گـی جـس سـے         ة  اس کو اتنـی زکـا       لۓ زاد راہ نہ ھو      پہنچنے کے 

  وہ اپنے وطن پہنچ سکے ۔ 
  : کو اپنے اس ارشاد میں ذکر فرمایا   وںاللہ تعالی نے ان آوں قسم
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 $yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰¢Á9 $# Ï !# t� s)àÿ ù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$# uρ t,Î# Ïϑ≈yèø9 $# uρ $pκ ö� n= tæ Ïπxÿ ©9xσ ßϑ ø9 $#uρ 
öΝ åκæ5θè= è% †Îûuρ É>$s% Ìh�9$# tÏΒ Ì�≈ tóø9 $# uρ †Îûuρ È≅‹Î6y™ «! $# Èø⌠ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# ( 

ZπŸÒƒÌ� sù š∅ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟ‹ Å6ym ∩∉⊃∪ 〈 ) ٠٦٠التوبة (  

 لۓ  ، اور ان کے   لۓ  ہیں اور مسکینوں کے  رف فقیروں کے  صدقے ص "
،  جاتے ھوں  ، اور ان کے  لۓ جن کے دل پرچاۓے لۓوصول کرنے والوں ک
 ، اور اللہ کی راہ میں   لۓ اور قرض داروں کے، میں اور گردن ڑانے 

اور مسافروں کے لۓ  ، فرض  اللہ کی طرف سے اور اللہ علم و 
  "حکمت واال  ۔

  دق فطر ص      
  : ۔ فرضیت کی حکمت أ

لغو اور شہوانی باتوں سـے پـاک         ) روزہ میں ھونے والی   ( روزہ دار کو         
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کرنے کے لۓ اور مسکینوں کے لـۓ روزی اور عیـد کـے دن انھـیں مـانگنے سـے بـے         
، حـضرت ابـن عبـاس       ے کی خاطر صدقہ فطر واجب کیا گیـا        ننیاز کر دی  

  : رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نـے روزہ کـو لغـو اور شـہوانی بـاتوں سـے                 " 

  ۔ "ے   کے   لۓ صدق فطر فرض قرار دیا پاک کرنے اور مساکین کو کھالن
  ) یت کیا رواام ابوداود اور امام ابن ماجہ  نے اس کو ام (

  ب  ۔ صدق فطر کا حکم 
یہ ہر وٹے بـڑے ، آزاد غـالم ، مـسلمان مـرد و عـورت پـر فـرض                      

  :  حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا 
  نـے رمـضان کـا صـدق فطـر ایـک صـاع       رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم  " 
ــا ہــر آزاد ، غــالم ، مــرد     جــھک ــا ایــک صــاع جــو فــرض قــرار دی ، ور ، ی
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کـو  ) عیـد  (عورت ، اور وٹے بـڑے مـسلمان پـر ، اور لوگـوں کـے منـاز               
  )متفق علیہ ( "  ائيگی کا حکم دیا جانے سے پہلے اس کی اد

ــیں موجــود بچــہ کــی طــرف ســے        ــٹ م ــے پی ــاں ک ــا  صــدق فطــر  م ادا کرن
  مستحب  ۔ 

مسلمان پر اپنی طرف سے اور اس کے زیر کفالت افـراد جیـسے بیـوی          
ار وغیرہ کی طرف سـے صـدق فطـر ادا کرنـا واجـب  ۔                 یا رشتہ د  

کـے پـاس عیـد کـے دن اوررات     اور صرف ان لوگوں پر واجـب  جـن    
  مال ھو  کفالت لوگوں کی ضروریات سے زائدکے زیرمیں انکی اور ان

  ج  ۔ صدق فطر کی مقدار  
 عـام غـذا جیـسے گیہـوں یـا      صدق فطر کی واجب مقـدار شـہر کـی              

 سـے ایـک صـاع     یپنیر یا چاول یـا مکئـ   یا کشمش یاور جو یا کھج 
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   گرام کے برابر ھوتا  ۔ ۱۷۶ کیلو اور ۲، اور ایک صاع تقریبا 
  اس  نہـیں مجہور علماء کے نزدیک اس کی قیمت ادا کـر دینـا جـائز      

اور عمــل صــحابہ کــرام رضــی اللــہ عــنہم کــے خــالف لــۓ کــہ یــہ حکــم نبــوی 
   ۔ 

  د ۔ ادائيگی کا وقت 
اس کے دو وقت ہیں ، ایک جائز وقت یہ عیـد سـے ایـک یـا دو روز                      

قبل  اور دوسرا افـضل وقـت یـہ عیـد کـی صـبح صـادق سـے عیـد               
کی مناز ادا کرنے سے پہلے تک  ، اس لۓ کہ نبی کریم صلی اللـہ علیـہ و        

لوگوں کے عید کـی منـاز کـے لـۓ نکلـنے سـے پہلـے اس کـی ادائيگـی کـا              نے   سلم  
   اس مـیں دیـر کرنـا جـائز      تـک  عیـد کـی منـاز کـے بعـد          ۔    حکم دیا  

ادا کـرے تـو وہ عـام صـدقہ     ) عید بعـد  (   اگر دیر سے  ،    نہیں  
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  مشار ھو گا ، اور دیر کرنے کی وجہ سے گناہ بھی ھو گا ۔ 
  ) کن کو دیا جاۓ؟(  فطر کا مصرف ھ ۔ صدق

ــو دیــ   صــدق فطــر  ــسکینوں ک ــروں اور م ــا ا فقی ــہ وہ   جــاۓ گ ــۓ ک   اس ل
   ۔مستحق ہیں وں سے زیادہ اس کےدوسر
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  رمضان کے روزے رکھنا: چوا رکن 
  :تعریف 

   کو کہتے ہیں ۔رکھنے) روزہ ( بی زبان میں الصیام  عر     
صـبح صـادق سـے      : ے مـراد      شریعت کی اصـالح مـیں اس سـ              

   تک روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکے رہنا ۔ غروب آفتاب
  : حکم 
کا ایک اھم اور عظیم رکن  روزے رکھنا اسالم ماہ رمضان کے      

  :  کہ ارشاد  باری  تعالی   کیوں
 $yγ•ƒr' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏG ä. ’ n?tã 

šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ à6Î= ö7s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∇⊂∪ 〈 ) ١٨٣البقرة (   
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زے رکھنا فرض کیا گیا  جس طـرح        مت پر رو   ے ایمان والو ،   ا"
  "مت سے  پہلے لوگوں پر فرض کۓ گۓ  تا کہ مت تقوی اختیار کرو ۔

ــہ     ا ور اس حــدیث کــی وجــہ ســے جــس کــو حــضرت ابــن عمــر رضــی الل
 کـہ رسـول اللـہ صـلی اللـہ علیـہ و        ایت کیا   انھوں نے  کہا       عنہما نے رو  

  : سلم نے فرمایا 
ال اللـہ حممـد رسـول    إلـہ  إال : ر رکھـی گئـی   اد پانچ ارکان پ   اسالم کی بنی  " 

دینـا ، رمـضان کـے روزے      ة اللہ کی شہادت دینا ، مناز قـائم کرنـا ، زکـا            
   )متفق علیہ( "ت اللہ کا حج کرنا رکھنا اور بی

   ھجری میں فرض کۓ گے ۔ ۲امت اسالمیہ پر رمضان کے روزے سن 
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  : ت مفضیلت اور فرضیت کی حک
 کی بندگی کـا بہـت بـڑا موسـم  اسـے پانـا          ماہ رمضان اللہ تعالی        

 فـضل  جـسے وہ اپـنے       نعمت اور بہـت بـڑا      ی بہت عظیم    اللہ تعالی ک  
جن بنـدوں کـو چاہتـا  عطـا کرتـا  تـا کـہ ان کـی نیکیـوں مـیں               

 ان کـے گنـاہ مٹـا دیـۓ جـائيں ،       ،اضافہ اور ان کے درجـات مـیں بلنـدی ھـو      
جـر عظـیم   ۓ ، انھـیں  ا اپنے خالق سے ان کا رشتہ مـضبوط تـر ھـو جـا            

 اللـہ تعـالی کـے ڈر اور تقـوی سـے            اور ان کـے دل     اور رضا الہی حاصل ھـو     
  ائيں ۔ معمور ھو ج

  :  ہیں اس کے چند فضائل ذکر کۓ جاتے 
  ا  ۔ فرمان  باری  تعالی :  

 ã� öκ y− tβ$ŸÒtΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠÏù ãβ# u ö�à) ø9 $# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈oΨ Éi� t/ uρ zÏiΒ 
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3“y‰ ßγø9 $# Èβ$s% ö� àÿ ø9 $#uρ 4 yϑ sù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁuŠù= sù ( tΒ uρ tβ$Ÿ2 
$³ÒƒÍ� s∆ ÷ρr& 4’n?tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 3 ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ 

ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6Î/ u� ô£ãèø9 $# (#θè= Ïϑ ò6çG Ï9 uρ nο£‰ Ïèø9$# (#ρç�Éi9 x6çG Ï9 uρ ©! $# 4†n?tã $tΒ 
öΝ ä31y‰ yδ öΝà6¯= yès9 uρ šχρã� ä3ô±n@ ∩⊇∇∈∪ 〈 ) ١٨۵البقرة (   

 گیـا جـو لوگـوں کـو ھـدایت      اماہ رمـضان وہ  جـس مـیں قـرآن اتـار           "
کرنے واال  اور جس میں ھدایت کی اور حق و باطل کـی متیـز کـی             
نــشانیاں ہــیں ، مت مــیں ســے جــو شــخص اس مہینــہ کــو پــاۓ اســے  روزہ 

ۓ  ہاں جو بیمار ھو یا مسافر ھو اسـے دوسـر ے دنـوں مـیں         رکھنا چاہی 
یہ گنتی پوری کر لینی چاہیۓ  ، اللہ تعالی کا ارادہ متھارے سا آسـانی           
کا  سختی کا نہـیں ، وہ چاہتـا  کـہ مت گنتـی پـوری کـر لـو اور                  

بڑائیـاں بیـان کـرو اور اس کـا      تعالی کی دی ھوئی ھدایت پر اس کـی          اللہ  
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  "شکر کرو ۔ 
۔ حــضرت ابــوھریرہ رضــی اللــہ عنــہ ســے روایــت  کــہ رســول اللــہ   ب

  : صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 
رمـضان کـے روزے     جس نے ایمـان کـے سـا صـرف ثـواب کـی خـاطر                 " 

   )متفق علیہ ("   جاتے ہیں  گناہ معاف کر دیۓرکھے اس کے سارے پچھلے 
 اللـہ نـے   ج ۔ حضرت ابوھریرہ رضی اللـہ عنـہ سـے روایـت  کـہ رسـول          

  : فرمایا 
۔ ۔ ۔ ہــر نیکــی دس گنــاہ ســے ســات ســو گنــا تــک بڑھــا دی جــاتی   " 

   )  سواۓ روزے کے ، اس لـۓ            ) لیکن  اللہ تعالی کا ارشاد
میرے لـۓ  اور مـیں ہـی اس کـا بدلـہ دیتـا ھـوں ،           ) صرف  ( کہ وہ   

       ـوڑ دیتـا بندہ میری خاطر اپنی خواہشات اور اپنے کھانے پیـنے کـو
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ہ دار کے لۓ دو خوشیاں ہیں ، ایـک خوشـی روزہ کھـولتے وقـت اور         ، روز 
اور اس کـے منـہ کـی بـو     دوسری خوشی اللہ تعالی سے مالقات کـے وقـت ،         

  ۔" اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ  
   )ت کیا  اور الفاظ مسلم کے ہیں  اس کو امام خباری اور امام مسلم نے روای(

زہ دار کی دعا قبول کی جاتی  ، نبی کریم صلی اللہ علیـہ         د  ۔ رو   
  و سلم کا ارشاد  ۔

  ۔ " افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ھوتی " 
  )امام ابن ماجہ نے روایت کیا  اس کو ( 

 غنمیـت جـان کـر اللـہ     لھذا ہر مسلمان کـو چـاہیۓ کـہ افطـار کـے وقـت کـو                
 تا کہ اللہ تعـالی کـی رمحـت سـے     مناجات میں لگا رتعالی سے دعاو   

   ھو جاۓ اور دنیا و آخرت کی سعادت پا سکے ۔  وربہرہ
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ھ ۔ روزہ داروں کی عزت اور امتیاز و شرف کے اظہار کےلۓ اللہ تعالی نے               
جـس سـے صـرف      دروازہ ان کے لـۓ خـاص کـر دیـا  ،               جنت کا ایک  

  روزہ دار داخل ھوں گے ۔
عنــہ ســے روایــت  کــہ  چنانچــہ حــضرت ســہل بــن ســعد رضــی اللــہ  

  : رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 
روازہ  ، قیامـت کـے دن اعـالن          نـامی ایـک د    " ریـان   " جنت مـیں    " 

کیـا جـاۓ گــا کـہ روزہ دار کہـاں ہــیں ؟ وہ داخـل ھـو جــائیں گـے تـو یــہ         
۔ " اخل نہ ھو سـکے گـا   دروازہ بند کر دیاجاۓ گا ر اس سے کوئی د 

   )متفق علیہ( 
ــا حــضرت     و ــرے گ ــے دن روزہ دار کــی ســفارش  ک  ۔ روزہ قیامــت ک

عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضـی اللـہ عنـہ سـے روایـت  کـہ رسـول                 
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  : اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 
روزہ اور قرآن جمید قیامـت کـے دن بنـدہ کـی سـفارش کـریں گـے ، روزہ          " 

واہش پـوری کـرنے سـے     کھانے اور خـ ےے اس  ناے پروردگار ، میں : کہے گا   
روک رکھـا لھـذا اس کــے بـارے مــیں میـری ســفارش قبـول فرمــایۓ ، اور      

اس میں نے اسـے رات مـیں سـونے سـے روک رکھـا لھـذا       : قرآن جمید کہے گا   
کـہ ـر ان دونـوں کـی     : ، فرمایـا  کے حق میں میری سفارش قبول فرمـائیے   

ایـت کیـا    کـو امـام امحـد نـے رو      اس (۔"  شفاعت قبول کر لی جـاۓ گـی         
 (  

ز ۔ روزہ مــسلمان کــو جفاکــشی ، صــرب اور برداشــت کــا عــادی بناتــا   
ــہ وہ  ــۓ ک ــزوں اور      اس ل ــسندیدہ اور مرغــوب چی ــی پ ــو اس ک  اس ک

   حاالنکـہ نفـس کـی خواہـشات کچلنـا بـڑا           خواہشات سے روک دیتا   
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    ۔  دہ امر تکلیف
  : فرضیت کی شرطیں 

ــاع           ــا امجـ ــاء کـ ــاق ( ســـارے  علمـ ــالغ ، ) اتفـ ــہ روزہ بـ  کـ
صـــاحب عقـــل ، تندرســـت اور مقـــیم مـــسلمان پـــر فـــرض  ، اور 
  عورت جب حیض اور نفاس سے پاک ھو گی تب اس پر فرض ۔ 

  :روزے کے آداب 
ــا ۔ روزہ دار کــو ــا   ت غیب ــزوں ســے  دور رہن ــرہ حــرام چی   ، چغلــی وغی

اور  ، لھذا مسلمان کو چـاہیۓ کـہ حـرام بـاتوں سـے اپنـی زبـان روکـے                 چاہیۓ
 نـہ کــرے ، نبــی کــریم   دراز زبــاندوسـروں کــی عزتــوں کـے بــارے مــیں  
  صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد :  
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جو وٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ وڑے تو اللہ تعـالی کـو          " 
ے رکــے رہـنے کــی کـوئی ضــرورت نہــیں   اس کـے کھانــا ـوڑنے اور شــہوت سـ   

   ) کو امام خباری نے روایت کیا   اس(۔"
ب ۔  سحری کھانا نہ بھـولے ، اس لـۓ کـہ وہ روزہ دار کےلـۓ مـددگار ثابـت                   
ھوتی  اس طـرح وہ آرام سـے اپنـا دن گزارتـا  اور چـستی اور                 
رتی سے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتا   ، نبی کـریم صـلی اللـہ علیـہ                   

  : و سلم نے اس پر ابھارا  فرمایا 
نہ وڑو ، چا مت میں سـے  سحری کھانا برکت  ، لھذا اسے    " 

پی لـے ، اس لـۓ کـہ اللـہ تعـالی         ) بطور سحری   ( کوئی ایک ونٹ پانی ہی      
  ۔ " اور ان کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رمحت بھیجتے ہیں 

  ) امام امحد نے روایت کیا   کواس(
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ج ۔ سورج ڈوبنے کا یقین ھو جانے پر  فورا روزہ افطار کر لـے ، نبـی کـریم        
  : للہ علیہ و سلم کا فرمان  صلی ا

لوگ اس وقت تـک برابـر بھالئـی کـے سـا رہـیں گـے جـب تـک وہ روزہ              " 
  ۔ ) متفق علیہ (۔"  میں جلدی کریں گے  کرنے افطار

گیلــی یــا ســوکھی کھجــور ســے  افطــار کــرنے کــی کوشــش   : د  ۔ رطــب 
یہ مـسنون  ، حـضرت انـس رضـی اللـہ عنـہ فرمـاتے                کرے اس لۓ کہ     

سے  پہلـے چنـد گیلـی        ) مغرب  (  اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مناز         ہیں رسول 
ــہ ھــوتی تــو چنــد  ) ور گیلــی کجــھ( وں ســے افطــار فرمــاتے  اگــر  کھجــور ن

 تـو پـانی کـے    تی ، اگـر وہ بھـی میـسر نـہ ھـو     سوکھی کجھوریں نـوش فرمـاتے   
  )داود نے روایت کیا  اس کو امام ابو(۔ " چند ونٹ پی لیتے 
 اللـہ تعـالی کـے ذکـر ، محـد و ثنـا ، صـدقہ ،              الوت ، ھ ۔ قرآن پاک کی تـ      
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ــی کــے دیگــر کــام اور نوافــل وغیــرہ ، نیــک اعمــال کــا خــوب اہتمــام       بھالئ
  : کرے اس لۓ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنھما فرماتے ہیں 

رســول اللــہ صــلی اللــہ علیــہ و ســلم بھالئــی تقــسیم کــرنے مــیں ســب ســے   " 
دہ فیـاض اس وقـت ھـوتے جـب     فیاض انسان  ، اور آپ سب سـے زیـا    

رمضان مـیں جربئیـل علیـہ الـسالم سـے مالقـات ھـوتی ، حـضرت جربئیـل                   
تـالوت  ( پ سے ملتے اور قرآن جمیـد کـی مدارسـت      رمضان کی ہر رات آ    

فرماتے ، چنانچہ حضرت جربئیل علیہ السالم سـے ملـنے پـر نبـی     ) و مطالعہ   
  ۔ " ے کریم صلی اللہ علیہ و سلم ھوا سے بھی زیادہ فیاض ھوت

  )اس کو امام خباری اور امام مسلم نے روایت کیا  ۔ (
  : روزے کو توڑنے والی چیزیں 

وئی چیــز یــا روزہ تــوڑنے والــی کــنــا پینا،جــان بــو کــر دن مــیں کھا       
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یا منـھ  سـے دوا اسـتعمال کرنـا اس لـۓ کـہ یـہ               ،جیسے غذا کے اجنکشن لینا    
چ وغیرہ کے لۓ ـوڑا سـا خـون         بھی کھانے پینے کے حکم میں ہیں ، ہاں جان         

  نکالنے سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا  ۔ 
میں ھمبسرتی کرنا ، اس لۓ کہ وہ روزہ کـو تـوڑ دیتـا         کے  دنوں    رمضان      

 ، ایسا کرنے والے کو اس مہینہ کے احرتام کی خـالف ورزی کـرنے کـی                  
 اسـی طـرح جـس دن    ، عـالی سـے توبـہ کرنـا ضـروری      وجہ سے اللـہ ت    

ھمبسرتی کی ی وہ روزہ قضا کرے گا اور کفارہ بھی دینا ھـو گـا ،        
دو ارہ یہ کہ ایک گردن آزاد کرے، اگر نہ کـر سـکے تـو مسلـسل                 کف

ــا     مــاہ کــے روزے رکھــے   ــو ســا مــسکینوں کــو کھان ــہ ھــو ســکے ت  اگــر ن
 جو شـہر مـیں    یا کوئی اور غلہ گہیوں صاع  کھالۓ ہر مسکین کو آدھا    

  دے گا ، اس لۓ کہ حضرت ابـوھریرہ رضـی اللـہ              عام استعمال ھوتا ھو   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اركان اسالم

 
١١٩

عنہ کی حدیث میں  کہ ھم رسـول اکـرم صـلی اللـہ علیـہ و سـلم کـے                       
 رسـول ،  اے اللـہ کـے  : شخص آیا اور عرض کیا     گرد بیٹھے  کہ ایک      

مـیں نـے روزہ مـیں      : کیـا ھـوا ؟ عـرض کیـا            : میں تبـاہ ھـو گیـا ، فرمایـا           
کیـا متھـارے    :  نـے ارشـاد فرمایـا        اپنی بیوی سے ھمبسرتی کـر لـی ، آپ         

نہــیں ،  : پــاس کــوئی غــالم  جــسے مت آزاد کــر ســکو ؟ جــواب دیــا   
: کیـا دو مـاہ مسلـسل روزے رکـھ سـکتے ھـو ؟  جـواب دیـا                   : فرمایا  

کیا سا مسکینوں کـو کھانـا کھـال سـکتے ھـو ؟ جـواب                : نہیں ، فرمایا    
ہ وہ رسـول اللـہ   نہیں حـضرت ابـوھریرہ رضـی اللـہ عنـہ فرمـاتے ہـیں کـ              : دیا  

پـاس    کـے   کـے پـاس بـی گیـا ، اسـی درمیـان  آپ       صلی اللہ علیہ و سـلم      
وہ مـــسئلہ : کجـــھور آۓ ، آپ نـــے استفـــسار کیـــا ) پیمانـــہ(ایـــک عـــرق

: مـیں ھـوں ، فرمایـا    : دریافت کرنے واال کہاں  ؟ اس نے جواب دیا           
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  خـود  اے اللـہ کـے  رسـول ، کیـا    :یہ لو اور اسے صدقہ کرو ، اس نے کہـا    
 ، مدینــہ کــے دونــوں  اللــہ کــی قــسم  ؟ کــو دوں شــخصســے زیــادہ بــدحال

حروں کے درمیان ھم سے زیادہ غریب کوئی رانـہ نہـیں ، یـہ سـن کـر نبـی                   
نظـر  نس پڑے یہـاں تـک کـہ آپ کـے  دانـت              کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہ      

  ۔ " اسے اپنے ر والوں کو کھالؤ : آنے لگیں ، رفرمایا 
  )سلم نے روایت کیا   کو امام ماس(

عورت کی طـرف    (  مباشرت ، مشت زنی یا بار بار         ،  بوس و کنار       
 ، اگـر ان مـیں سـے کـسی سـبب           ھـو جانـا      خـارج     کا  منی  دیکھنے سے ) 

سے روزہ دار کی منی خارج ھو جاۓ تو اس کا روزہ ٹوٹ جاۓ گـا      
 ھـو  اور اسے قضا کرنی پڑے گی ، اور باقی دن کھانے پینے سے بـاز رہنـا      

ــیں  ، البتــہ توبــہ اور اســتغفار کرنــا اور          ــا لــیکن اس پــر کفــارہ نہ گ
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ا ضروری  ، اگـر روزہ دار  شہوت ابھارنے والی ہر چیز سے دور رہن  
 میں احـتالم کـی وجـہ سـے انـزال ھـو جـاۓ تـو اس سـے روزہ پـر             کو نیند 

کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ روزہ دار پر کوئی ذمہ داری ھو گی ، ہـاں              
  غسل کرنا ھو گا ۔ اسے 
جان بو کر قے کرنا اور معدہ کی غذا منھ  کـے ذریعـہ نکالنـا ، اگـر            

  : سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا خود خبود قے ھو جاۓ تو اس
  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد  :  

قے مغلوب کر دے اس پر قضا نہیں ، اور جو جان بـو کـر قـے      جسے    "
  ۔ "کرے  ضاکرے وہ ق

  )ور امام ترمذی نے روایت کیا  اس کو امام ابوداود ا(
حیض یا نفاس کا خـون آنـا ، خـواہ دن کـے شـروع مـیں آۓ یـا آخـر                        
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  میں ، چا سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے ہی کیوں نہ ھو ۔ 
باطـل  پچھنا نہ لگواۓ تـا کـہ اس کـا روزہ    بہرت یہ  کہ روزہ دار      

 روزہ مـیں کـسی کـو      اسـی طـرح بہـرت  کـہ         ر،ھونے کا اندیشہ نہ     
ال یہ کہ کـسی بیمـار کـو ہنگـامی طـور پـر ضـرورت ھـو ،               خون نہ دے ا   

 طـرح کـسی   ی یـا اسـ  ر یا کھانسی یا زخم یـا ڈاڑھ نکلـوانے        باں اگر نکسی  
  اور وجہ سے خون نکل آۓ تو اس سے روزہ پر اثر نہیں پڑتا  ۔ 

  : عام احکام 
ان کا روزہ رکھنا فرض  ، اللہ تعالی کا چاند دیکھ کر رمض       

  فرمان :  
 yϑ sù y‰Íκ y− ãΝ ä3ΨÏΒ t� öκ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁuŠù= sù 〈 ) ١٨٥البقرة (  

  "۔ہ کو پاۓ اسے  روزہ رکھنا چاہیۓ میں سے جو شخص اس مہینمت " 
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معتـرب مـسلمان کـی گـواہی کـافی      ) عـادل  (  ثابت ھـونے کـے لـۓ ایـک          رؤیت
،   

  : ی اللہ عنہما سے روایت  فرمایا کہ  حضرت ابن عمر رض
لوگ چاند دیکھنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیـہ و سـلم کـو اطـالع                " 

دی کہ میں نے دیکھا  تو آپ نے خود روزہ رکھا ، اور لوگوں کو بھـی       
  ۔"روزہ رکھنے کا حکم دیا 

  )ور امام دارمی نے روایت کیا   اس کو امام ابوداود ا(
لک میں روزہ کا معاملہ سربراہ مملکت کے ذمـہ ھـو گـا ۔ چنانچـہ               ہر م     

ــو اس کــی اطاعــت      ــہ رکھــنے کــا حکــم دے ت ــا ن جــب وہ روزہ رکھــنے ی
واجب ھو گی ، اگر سربراہ حکومت مـسلمان نـہ ھـو تـو اسـالمی مراکـز          
 ۔ وغیرہ ۔ کی جملس کے فیصلہ پر عمل کیا جاۓ گـا تـا کـہ مـسلمانوں              
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   ۔ کے احتاد کا شیرازہ باقی ر
چاند دیکھنے میں آالت رصد کا استعمال جائز  لیکن      

رمضان کے آغاز یا روزہ کے اختتام کے لۓ فلکیاتی حسابوں اور ستاروں 
کی رویت پر اعتماد  کرنا جائز نہیں بلکہ خود چاند کی رویت ہی قابل 

  اعتماد ھو گی ، جیسا کہ ارشاد  باری  تعالی :  
 yϑ sù y‰Íκ y− ãΝ ä3ΨÏΒ t� öκ¤¶9 $# çµôϑ ÝÁuŠù= sù 〈 ) ١٨٥البقرة (  

  " کو پاۓ اسے  روزہ رکھنا چاہیۓ ۔مت میں سے جو شخص اس مہینہ"
رض  چـا  اور جو مکلف رمضان پا لے اس پر روزہ رکھنا ف             

     ے لۓ ہر شـہر مـیں وہـاں کـے     رمضان کے روزوں کے آغاز ک وٹادن ملبا ھو یا
یہـی قـول راجـح  ، اس لـۓ کـہ            ،اعتبـار ھـو گـا      رؤیت ھالل کـا      مطلع

علماء کا اتفاق  کہ چانـد کـے مطلـع الـگ الـگ ہـیں ، اور یـہ بـات ہـر                
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  : صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان کوئی جانتا  ، اس لۓ کہ آپ 
 روزہ ـوڑو ، اگـر مت     کـر  چاند دیکھ کر روزہ رکھـو اور چانـد دیکـھ          " 

و شـعبان کـے تـیس    تـ )  کسی وجہ سے نظر نہ آۓ  (پر پا دیا جاۓ  
  ۔" مکمل کرو ) دن ( 
  )اور امام مسلم نے روایت کیا  اس کو امام خباری (

روزہ دار کو رات ہی سے روزہ کی نیت کرنا ضـروری  ، نبـی کـریم         
  صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان :  

 "            اور ہر شـخص کـو وہـی ملتـا  اعمال کا دار مدار نیتوں پر
 متفق علیہ (۔ "  جو اس کی نیت ھوتی (   

  اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان :  
  ۔"ی اس کا روزہ قابل اعتبار نہیں جس نے رات سے روزہ کی نیت نہ ک"
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اس کو امام امحد ، امام ابوداود ، امام ترمذی اور امام نسائی نـے حـضرت حفـصہ                  (
  رضی اللہ عنہا سے روایت کیا(  

  روزہ نہ رکھنا جائز نہیں  کےشرعی عذررمضان میں بغیر کسی 
شرعی عذر یہ  کہ کوئی بیمار ھو یا مسافر ھو یا عورت حالت 

  و حیض یا نفاس یا محل یا رضاعت میں ھ
  :تعالی   ارشاد باری 

 yϑ sù šχ% x. Νä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ� £∆ ÷ρr& 4’ n?tã 9� xÿ y™ ×ο£‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t�yzé& 4 〈 
 ) ١٨٤البقرة (

 دنوں میں  اور میں سے جو شخص بیمار ھو یا مسافر ھو تو وہمت"  
  "گنتی پوری کر لے ۔ 

نانچہ جس مـریض پـر روزہ دشـوار ھـو اور وہ مفطـرات سـے دور نـہ رہ                    چ
 یں اسے نقصان ھـو اسـے رمـضان مـیں    سکتا ھو یا دور رہنے کی صورت م     
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روزہ نہ رکھنے کی اجازت  ـر بعـد مـیں اتـنے ہـی دن قـضا کـرے            
  نے دن اس نے روزے نہ رکھے  ۔ گا جت
حاملـہ خــاتون یــا دودھ پالنــے والــی خـاتون اگــر صــرف اپنــی جــان کــا       

وڑ دیں گـی اور متـام علمـاء کـے امجـاع کـے           اندیشہ حمسوس کریں تو روزہ    
مطــابق انھــیں قــضا کرنــی پــڑے گــی اس لــۓ کــہ وہ دونــوں اس مــریض کــے  

  حکم میں ہیں جسے اپنی جان کا اندیشہ ھو ۔ 
اگر انھیں اپنی جانوں کے سا اپنے بچوں کا بھی اندیشہ ھو یا صـرف        

اپــنے بچــوں کــاڈر ھــو تــو بھــی وہ دونــوں روزہ ــوڑ دیــں گــی  اور انھــیں   
ــڑے گــی اس   ــس رضــی اللــہ عنــہ ســے     قــضاء کرنــی پ ــۓ کــہ حــضرت ان ل

  : مرفوعا روایت  کہ 
یـا  اور  اللہ تعالی نـے مـسافر سـے آدھـی منـاز اور روزہ معـاف کـر د            " 
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منـاز اور روزہ معـاف کیـا    ( حاملہ اور دودھ پالنـے والـی عـورت سـے بھـی       
  " (۔  

روایـت کیـا  ۔ یـہ حـدیث حـسن      اس کو امام نسائی ، اور امام ابن خزیمہ نے    (
 (  

رہا بوڑھا مرد یا بوڑھی خاتون تو انھیں اس صورت میں روزہ وڑنے  
و ، اور انھیں ہر دن کی اجازت  جب روزہ ان پر بہت دشوار ھ

  کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھالنا ھو گا ۔ 
 نے حضرت عطاء سے روایت کیا  کہ  رمحة ا عليه خباری امام  کہس لۓ (

  :)نہ کو یہ آیت تالوت فرماتے سنا رضی اللہ ع  حضرت ابن عباس انھوں نے
 ’ n?tã uρ šÏ% ©!$# … çµtΡθà)‹ ÏÜãƒ ×πtƒô‰ Ïù ãΠ$yèsÛ &Å3ó¡ÏΒ 〈   ) ١٨٤البقرة (  

 " ۔اور اس کی طاقت رکھنے والے  فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں"
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یـہ آیـت منـسوخ نہـیں     : حضرت ابن عبـاس رضـی اللـہ عنہمـا فرمـاتے ہـیں            
 ۓ ہیں جو روزہ نہ رکھ سـکتے ھـوں        بلکہ یہ معمر مرد اور خاتون کے ل        

  ۔ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھالئیں گے 
 لـۓ سـفر بھـی عـذر  حـضرت انـس              کـے  روزہ وڑنے کـی اجـازت       

  : رضی اللہ عنہ سے روایت  کہ 
ھـم  ( ھم نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کـے سـا سـفر کـرتے  ، تـو                 " 

غیـر روزہ دار کـو اور غیـر روزہ دار ، روزہ دار کـو           روزہ دار   ) میں سے   
  )متفق علیہ " ( بھال نہ  کہتے  برا
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  حج: پانچواں رکن 
  :تعریف 
:  کـے ہـیں ، کہـا جاتـا         عربی زبـان مـیں حـج کـے معنـی ارادہ                   

لینا ، فالں شخص نے ھـم سـے ملنـا چاہـا اور ھمـارے پـاس                  إحج فالن   
  آیا ۔ 

        ایک خاص وقت میں ، ایـک خـاص        : شریعت میں حج سے مراد
لـۓ مکـہ   طریقہ پر ، چند خاص شرطوں کے سا عبادت کـی ادائيگـی کـے         

  کا قصد کرنا ۔ 
  : حکم 
امــت کــا امجــاع  کــہ مــستطیع پــر زنــدگی مــیں ایــک بــار حــج         
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فرض  ، نیز حج ان پانچ ارکان میں سـے ایـک  جـن پـر اسـالم        
  ۔ ارشاد باری تعالی  کی بنیاد :  

 ¬!uρ ’ n?tã  Ä¨$̈Ζ9 $# �k Ïm  ÏM ø� t7ø9 $#  ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9Î)  W ξ‹ Î6y™ 4 tΒ u ρ 
t� xÿ x. ¨βÎ* sù  ©!$# ;Í_xî  Çtã  tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∠∪ 〈 ) ٠٩٧آل عمران (  

اللہ تعالی نے  ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس ر کا "
اس سے ( حج فرض کیا  اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالی 

  "متام دنیا سے  بے پرواہ  ۔) بلکہ 
:اللہ علیہ و سلم کا ارشاد اور نبی کریم صلی    

اسالم کی بنیـاد پـانچ بـاتوں پـر رکھـی گئـی  ، ال الـہ اال اللـہ حممـد            " 
ادا کرنـا ، رمـضان کـے    ة رسول اللہ کی گواہی دینـا ، منـاز قـائم کرنـا ، زکـو       

  ) متفق علیہ (۔ "روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا
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  :  نے ارشاد فرمایا ا نیز حج الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم
 فـرض قـرار دیـا    اللہ تعـالی نـے بیـت اللـہ کـا حـج کرنـا مت پـر              ! اے لوگو   " 

   )اس کو امام مسلم نے روایت کیا  ۔( ۔ " لھذا حج کرو 
  : فضلیت اور فرضیت کی حکمت 

حج کی فضیلت میں بہت سی نصوص وارد ھوئی ہیں جن میں        
  : سے چند یہ ہیں 

 βÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk ptø: $$Î/ š‚θè? ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9� ÏΒ$|Ê šÏ? ù' tƒ 
ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,ŠÏϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρß‰yγô±uŠÏj9 yìÏÿ≈ oΨ tΒ öΝ ßγs9 (#ρã� à2õ‹ tƒuρ zΝ ó™$# «! $# þ’Îû 

5Θ$−ƒr& BM≈tΒθè= ÷è̈Β 4’ n?tã $tΒ Ν ßγs% y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγt/ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$#( (#θè= ä3sù $pκ ÷]ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛr&uρ 
}§Í←!$t6ø9 $# u�� É)xÿ ø9$# ∩⊄∇∪ ) ٠٢٨-٠٢٧احلج  (  

اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پیادہ بھی "
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آئيں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی متام راھوں سے آئیں گے ، 
 اپنے  فائدے حاصل کرنے کو آ جائيں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام

 پس ان میں سے مت خود بھی کھاؤ یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں
  " ۔اور پریشان حال بھوکے کو بھی کھالؤ 

ــوی اور اخــروی             ــۓ بہــت ســے دنی ــے ل ــسلمانوں ک ــیں ســارے م حــج م
فائدے ہیں ، چنانچہ اس میں بیک وقت بہت سـی عبـادتیں مجـع ھـو          

ــہ کعبــہ کــا طــواف ، صــفا مــروہ کــ     ے درمیــان ســعی ،  گئــی ہــیں جیــسے ک
رمــی مجــرات ، منــی مــیں رات  عرفــات ، منــی اور مزدلفــہ کــا وقــوف ،   

 ، اللہ تعالی کـا قـرب حاصـل کـرنے       قربانی کرنا ، سر کے بال مونڈنا         گزارنا،
 ، اس کی طـرف پلٹـتے      کرنا  اظہار  اپنی عاجزی کا   ، اس کے سامنے     کے  لۓ    

 کـے مٹـانے   ھوۓ اس کا خوب کثرت سے ذکر کرنا ، اسی لۓ حـج گنـاھوں      
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  اور جنت میں داخلہ کا ایک اھم سبب  ۔
مـیں نـے   : حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت  وہ فرمـاتے ہـیں         

  :  رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے سنا 
 ـــر کـــا حـــج کیاکـــہ اس مـــیں کـــوئی شـــہوانی  اسجـــس نـــے اس طـــرح" 

) پـاک صـاف   (اس طـرح    ، اور کوئی گناہ نہ کیا وہ اپنے گناھوں سے           حرکت
  ۔" لوٹتا  جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے دن ا 

  )کو امام خباری نے روایت کیا اس (
  : روایت  کہ رسول اللہ نے فرمایاحضرت رضی اللہ عنہ ہی سے مزید 

نـاھوں کـے لـۓ      سرا عمـرہ ان دونـوں کـے درمیـان کـے گ            ایک عمرہ کے بعد دو    " 
  ۔" حج مربور کا بدلہ جنت   ا  اورکفارہ کا باعث ھوت

  )اور امام مسلم نے روایت کیا  ۔ اس کو امام خباری (
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انھیں سے روایت  کہ رسول اللہ صلی اللـہ علیـہ و سـلم سـے دریافـت                
اللـہ تعـالی    : کیا گیا کہ کونسا عمل سب سـے بہـرت  ؟ آپ نـے فرمایـا                  

 ـر کونـسا ؟ فرمایـا    :یـا  ر ایمان النا ، دریافت کیا گ   اور اس کے رسول پ    
حـج  ":  ـر کونـسا ؟ فرمایـا       : فی سبیل اللہ ، دریافت کیا گيـا          جہاد: 

  )متفق علیہ ( ۔" مربور 
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضـی اللـہ عنـہ سـے روایـت  کـہ رسـول             

  : اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 
گنــاھوں کــو اســی حــج اور عمــرہ کــرتے رہــا کــرو ، اس لــۓ کــہ وہ مفلــسی اور   " 

طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹـی لـو اور سـونے چانـدی کـے میـل کـو                    
  اور حج مربور کا ثواب صرف جنت ہی ، ۔"صاف کر دیتی  

  )کہا  ۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اورحسن صحیح (
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  :حج کے دیگر فوائد میں سے چند یہ ہیں       
گـہ  ا اللہ تعالی کی حمبوب تـرین ج ں ک سارے دنیا کے مسلمانو         
چان اور نیکـی  ملنا جلنا ، ایک دوسرے سے جان پہ میں  سپر آپ 

اور تقــوی مــیں ایــک دوســرے کــے ســا تعــاون کرنــا اور اذکــار ،   
اقوال اور اعمال میں سب کے درمیـان مـساوات کانظـارہ کرنـا جـس        

ق میں ان کے لۓ عقیدہ ، عبادت ، مقصد اور ذریعہ میں احتاد و اتفا        
ر ان کے اس اجتماع سے  پہچان ، اور کی تربیت کا سامان  او

،  اور ایــک ایــک دوســرے ســے  تعــارف اور نزدیکــی ھــوتی 
یـسا کـہ اللـہ    دوسرے کے حاالت سـے اگـاہی حاصـل ھـوتی  ج     

 تعالی کا ارشاد:  
 $pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø) n= yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4s\Ρ é&uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ 
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(# þθèùu‘$yètG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t�ò2r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛÎ= tã ×��Î7 yz ∩⊇⊂∪ 〈 
  ) ۰۱۳احلجرات (
مرد وعورت سے پیدا ) ہی ( اے لوگو ، ھم نے مت سب کو ایک "

 اور متھیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ مت آپس میں کیا
 سب سے باعزت وہ  میں، اللہ کے نزدیک متسرے کو پہچانو ایک دو

مانو کہ اللہ دانا اور  جو سب سے زیادہ ڈرنے واال  ، یقین 
 ۔"باخرب  

  : فرضیت کی شرطیں 
 علماء کا اتفاق  کہ پانچ شرطیں پائی جانے کی صورت        ۔  أ      

 جو یہ ہیں میں حج فرض ھوتا  :  
  زادی اور استطاعت ۔ اسالم ، عقل ، بلوغت ، آ
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خواتین پر حج کی فرضیت کے لۓ حمرم کا ھونا بھی شرط  ، اس لۓ                 
کہ حضرت ابوھریرہ رضـی اللـہ عنـہ کـی حـدیث مـیں  کـہ نبـی کـریم           

  : صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 
کسی ایسی خاتون کے لۓ جو اللہ تعالی اور یـوم آخـرت پـر ایمـان رکھتـی              " 

" یر حمرم کے ایک دن کی مـسافت کـا سـفر کـرے     ھو یہ جائز نہیں کہ بغ  
   ۔ ) متفق علیہ(۔

  فقہاء نے ان شرطوں کو تین قسموں میں بانٹا :  
کـی شـرطیں ، یـہ    ) صحیح ھـونے  ( فرضیت اور صحت     : پہلی قسم   

 ۔اسالم اور عقل  
ــہ        ــیں  ن ــرض نہ ــر حــج ف ــل پ ــافر اور پاگ ــچنانچــہ ک ا حــج  ان ک
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  مـیں شـامل ہـی نہـیں جـن کـی       ، اس لۓ کہ وہ ان لوگـوں      صحیح 
  عبادت معترب ھوتی ۔ 

فرضـیت اور ادائيگـی کـی شـرطیں جـو بلوغـت اور        :  دوسری قسم   
آزادی ہیں صحیح ھونے کے لۓ یـہ دونـوں شـرط نہـیں ہـیں چنانچـہ اگـر بچـے                
اور غالم نے حج کیا تو ان کا حج صحیح  لـیکن فـرض حـج ان کـے                   

  ذمہ سے ساقط نہیں ھو گا ۔ 
صـرف فرضـیت کـی شـرط جـو کـہ اسـتطاعت                 :تیسری قسم   

 کـر حـج ادا کیـا ، اور بغیـر زاد     نانچہ اگر غیر مستطیع نے مشقت اـا   چ
  راہ اور سواری کے چل پڑا تب بھی اس کا حج صحیح ھو گا ۔ 

  :ئب بنانے کا حکم   ب ۔ حج میں نا
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علماء کا اتفاق  کہ جو حج ادا کرنے کی استطاعت سـے پہلـے                    
ساقط ھو گئی لیکن جو استطاعت کے بعد مـرا   س سے فرضیت  مر گیا ا  

  ھو گیا یا نہیں ؟  تو مرنے کی وجہ سے اس پر سے حج ساقط
 صحیح بات ۔ ان شاء اللہ ۔ یہی  کہ میت کے ذمہ سـے حـج                     

ساقط نہیں ھوتا بلکہ اس کے وارثین پر ضروری  کہ اس کے مال سـے            
ے اس کی وصیت کی ھـو یـا نـہ      اس کی جانب سے حج کریں ، خواہ اس ن         

کی ھو ، اس لۓ کہ یک قـرض کـی طـرح اس کـی ادائیگـی بھـی اس پـر               
فــرض  ۔ حــضرت ابــن عبــاس رضــی اللــہ عنہمــا کــی حــدیث مــیں 
 کہ ایک خاتون نے حج کی نذر مانی ی ر اس کا انتقال ھـو گیـا             

 کیـا  ، اس کے بھائی نے  نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے جا کر دریافت 
متھارا کیا خیال  اگر متھاری  ھمشیرہ کے ذمہ قـرض ھـو              : تو فرمایا   
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ا اللہ تعـالی کـا حـق اد   : ں ، فرمایا ہا: تو مت اسے ادا کرو گے ؟ اس نے کہا         
  ۔"بدرجہ اولی ادا کیا جانا چاہیۓحق کہ اللہ تعالی کاکرو اس لۓ 

  )کو امام نسائی نے روایت کیا  اس ( 
 وہ دوسروں کی طرف سـے حـج         حج نہ کیا ھو کیا    جس نے اپنا    ج۔     

  ؟  کر سکتا
صحیح یہی  کہ جس نے پہلے خود اپنا حج نہ کیا وہ دوسـرے کـی      
طرف سے حج نہـیں کـرے گـا اس لـۓ کـہ مـشہور حـدیث  کـہ نبـی                       

  : کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا 
 " دریافــت  تــو آپ نــےشــربمہ کــی طــرف ســے لبیــک ،" لبیــک عــن شــربم 

میرا بھـائی یـا میـرا رشـتہ دار ،      : اس نے کہا    شربمہ کون  ؟   : فرمایا  
ــے فرمایــا  ــے اپ: آپ ن ــے کہــا نــا حــج ادا کیــا  ؟ کیــا مت ن نہــیں ، : اس ن
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اس (۔  "پہلے اپنا حج کر لو ر شربمہ کی طـرف سـے حـج کرنـا        : فرمایا  
امـام بیہقـی نـے روایـت کیـا  ۔      کو امام امحد ، امام ابوداود ، امام ابن ماجـہ ،          

  )اور صحیح قرار دیا  ۔
اور صحیح یہ  کہ ایسے شخص کی جانب سے جو خـود حـج نـہ کـر      

  ۔ صحیح   رناسکتا ھو حج ک
دیث کـی وجـہ ســے   مـا کـی حــ  ھحـضرت فـضیل بــن عبـاس رضـی اللــہ عن    

اے : خثعم کـی ایـک خـاتون نـے دریافـت کیـا              جس میں  کہ قبیلہ      
میرے باپ پـر سـخت بڑھـاپے کـی حالـت مـیں جـب وہ            اللہ کے رسول ،     

سواری پر جم نہیں سکتے ہیں حج فرض ھوا ، تو کیا میں ان کی طـرف      
  ں ، یہ حج الوداع کا واقعہ  ہا: سے حج کر لوں ؟ آپ نے فرمایا 

  ) امام خباری کے ہیں اور یہ الفاظمتفق علیہ ۔ (
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د ۔ حج فور یا تاخیر کی گنجائش  ؟ ا واجب  
تے قول یہی  کہ حج کـی شـرطیں پـوری ھـو            علماء کا راحج             

  :   فرمان  تعالی  کاہی حج فورا فرض ھو جاتا  ، اللہ
 ¬! uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# �k Ïm ÏM ø� t7 ø9 $# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6y™ 4 tΒ uρ t� xÿ x. ¨βÎ* sù 

©! $# ;Í_xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∠∪ 〈 ) ٠٩٧آل عمران(  

ھـوں اس ـر کـا    تعالی نے ان لوگوں پر جو اسکی طرف راہ پا سکتے     اللہ  "
  "حج فرض کیا

  اور فرمان الہی:  
 (#θ‘ϑ Ï? r&uρ ¢k ptø: $# nοt� ÷Κ ãèø9 $# uρ ¬! 4 〈 ) ١٩٦البقرة (  

  " حج اور عمرے کو اللہ تعالی کے لۓ پورا کرو ۔"
رضی اللہ عنہما  حضرت ابن عباس ، اسی طرح یہ ساری آیتیں عام ہیں 
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  :  کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایاکی حدیث میں 
فریض حج ادا کرنے میں جلدی کرو ، اس لۓ کہ پتہ نہیں کہ متھیں " 

۔ " کونسی رکاوٹ پیش آ جاۓ   
اس کو امام ابوداود ، امام امحد اور امام حاکم نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا 

) ۔ ) 

   ن حج کے ارکا

:حج کے ارکان چار ہیں          
     ۔ احرام      ۱

  ۔ وقوف عرفات ۲
  ۔ طواف زیارت ۳
  ۔ صفا مروہ کے درمیان سعی۴
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 ان ارکان کی ادائيگی کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ھوتا ۔
احرام : پہال رکن             

میں داخل ھونے کی ) حج و عمرہ (  عبادت  ،احرام:  تعریف          
ت کو کہتے ہیں ۔ نی     

زمانی   : کی میقاتیں ہیں میقات  حج کے احرام کی دو طرح       
 میقاتیں ، مکانی میقاتیں ۔ 

حج کے مہینے ہیں جن کے بارے میں ارشاد باری : زمانی میقاتیں 
  تعالی :  

 �k ptø: $# Ö� ßγô©r& ×M≈ tΒθè= ÷è̈Β 4 〈 ) ١٩٧البقرة (  

" حج کے مہینے مقرر ہیں  " 
  مہینے شوال ، ذوالقعدہ اور ذواحلج ہیں ۔یہ 
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 احـرام کـے بغیـر       وہ حـدیں  جنھـیں      اس  سے مراد    : مکانی میقاتیں      
  : پار کرنا حاجی کے لۓ جائز نہیں ۔ یہ پانچ ہیں 

کہالتـی  یـہ اھـل مدینـہ کـی      " آبـار علـی     " ذواحللیفـہ ، یـہ اب       : پہلی  
    ۔  کیلومیڑ۴۳۶میقات  اور مکہ سے اسکا فاصلہ 

جحفہ یہ ایک دیہات کا نام  ، حبرامحر سے اس کا فاصلہ             : دوسری  
ــومیڑ  اور مکــہ ســے   ۱۰ ــر یعنــی   ۱۸۰ کیل ــو میٹ ــہ  ۱۲۰ کیل ــل  ، ی  می

 انـدلس ،  ر اس کـے پچھـے  واقـع ممالـک جیـسے            مصر ، شام ، مغرب ، ـ       
سـے احـرام   " رابغ  "  والوں کی میقات  ، آج کل لوگ   روم اور تکرور    

   ہیں جو تقریبا اس کے حماذی واقع  ۔ باندھتے
ــم : تیــسری  ــے    " ســعدیہ " جــسے اب : یلمل ــہ ک ــہ ام ــا  ، ی ــا جات کہ
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      ،  ۴۸  کیلو میڑ  یعنـی  ۷۳ اور مکہ سے  پہاڑی سلسلہ کا ایک پہاڑ 
ــہ جــاوا  ــوں کــی میقــات    ، میــل دور  ی  ھندوســتان ، اور چــین وال

 ۔  
کہالتـی  مکـہ سـے اس        " بیـر   سیل ک " یہ اب   : قرن املنازل   : چوی  

 میــل  اور جنــد اور طــائف ۴۸ کیلــومیڑ  یعنــی ۷۲کــا فاصــلہ 
  والوں کی میقات  ۔ 

کا یـہ نـام اس لـۓ کـہ     یہ اب ضریبہ کہالتی  اس     : ذات عرق   : پانچویں  
 ۷۲ مکــہ سـے اس کــا فاصــلہ  ) عـرق  ( وہـاں ایــک وٹـا ســا پہــاڑ   

اق اور ایران والـوں کـی میقـات    عر میل  یہ مشرق ۴۸لو میڑ یعنی    کی
   ۔

حج اور عمرہ کرنے والوں کے لۓ احرام کے بغیر ان حدوں کو پـار کرنـا جـائز                 
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نہیں  ۔ رسول اللہ صـلی اللـہ علیـہ و سـلم نـے خـود ان کـو بیـان کیـا                          
رضـی اللـہ عنہمـا کـی حـدیث مـیں             جیسا کہ حضرت ابـن عبـاس         

  فرمایا کہ :  
 و سلم نے اہل مدینہ کـے لـۓ ذواحللیفـہ ، اہـل شـام        رسول اللہ صلی اللہ علیہ    " 

کــے لــۓ  جحفــہ ، اہــل جنــد کــے لــۓ قــرن املنــازل اور اہــل یمــن کــے لــۓ یلملــم کــو  
میقات قرار دیا ،یہ میقات ان ملکون کے لۓ اور ان ملکوں کے عالوہ کـے جـو               

ان سب کـے لـۓ ہـیں ، اور جـو     حج و عمرہ کرنے والے ان ملکوں سے گزریں            
یہاں ں سے حج شروع کر ے گا ۔       وہ جہاں ھو گا وہی      ھوگا ان کے  اندر   

  ۔ ) " احرام باندھیں گے ( تک کہ اہل مکہ مکہ سے حج شروع کریں گے 
  )ضی اللہ عنہ سے روایت کیا اورامام مسلم نے حضرت جابر ر متفق علیہ۔(
 " اہل عراق کی میقات ذات عرق   " کہ  
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سـے  و وہ اپـنے راسـتہ    گزر نـہ ھـ  جس کا اپنے راستہ میں کسی میقات پر سے     
قریب ترین میقات کے برابر ھونے پر احرام باند گا ۔ اسی طـرح  جـو      
جہاز سے سفر کرے وہ فضا میں ان میں سے جس میقات کے برابـر ھـو                 

پـورٹ پـر اتـر کـر     گا وہاں سے احرام باندے گـا ، بعـض حجـاج جـدہ ائر      
ــۓ کــہ جــدہ   اساحــرام بانــدھتے ہــیں اس طــرح تــاخیر کرنــا صــحیح نہــیں    ل
حـج یـا عمـرہ کـی        صرف جدہ والوں کے لۓ یا جـس نـے وہـاں رہـتے ھـوۓ                 

نیت کی ان ہی کے لۓ میقات  ، جدہ کے عالوہ شہر کـا جـو شـخص           
واجـب    میقـات سـے احـرام بانـدھنے کـا           نـے    جدہ سے احـرام بانـد اس      

 وڑ دیا اس لۓ اس پر فدیہ واجب ھو گا ۔

 کر جاۓ وہ دوبـارہ میقـات پـر     اسی طرح جو بغیر احرام کے میقات پار       
لیـا تـو اسـے فدیـہ دینـا      لوٹے گا ، اگر دوبارہ میقات پر لوٹے بغیر احرام بانـدھ            
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    تو ایک بکری ذبح کرے  یا اونٹ یا گاۓ کے سـاتویں           ھو گا چا
 دے اور اسے حرم کـے فقیـروں کـے مـیں تقـسیم کـر      حصہ میں شریک ھو   

  خود اس میں سے کچھ نہ کھاۓ 
احــرام ســے پہلــے اس کــے لــۓ تیــاری کرنــا ضــروری   :ریقــہاحــرام کــا ط     

صاف ستھرا ھو کر غسل کرے ، جـو بـال نکلـوانے      اس طرح کہ  
 مـرد ســلے  ہـیں انھـیں صـاف کـرے ، اپـنے جـسم پـر خوشـبو لگـاۓ ،         

 صـاف سـتھری سـیفد چـادروں کـو           ھوۓ کپڑے اتار دے اور دو     
  تہبند اور ازار بنا کر پہن لے ۔ 

رام کی کوئی خاص مناز نہیں  لیکن اگـر     صحیح بات یہ  کہ اح     
کسی فرض مناز کا وقت ھو رہا ھو تو اس کے بعـد احـرام بانـد اس                 
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  ۔  مناز کے بعد احرام باندھا ا   ےلۓ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ن
ــع ، قــران ، افــراد (نــوں قــسموں ــر حــج کــی تی   جــس کــا  ســےمــیں) متت

    احـرام بانـد کـہ حـج کـے مہینـوں مـیں            یـہ : ۔ متتـع     ۔چا  
عمرہ کا احرام باندھا جاۓ ، ر اس سے فارغ ھو کر اسی سال حج                

  کا احرام باند ۔
یـہ  کــہ عمــرہ اور حــج کــا ایــک ســا احــرام بانــد یــا  :  قــران 

عمرہ کا احرام باند ر عمرہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے حج کی             
شـروع کـرنے سـے پہلـے حـج اور      نیت کر لے ، اس طرح میقات سے یا طـواف         

  عمرہ کی نیت کر لے ، اور ان دونوں کے لۓ طواف اور سعی کرے ۔ 
 یہ  کہ میقات سے صرف حـج کـا احـرام بانـدے اور حـج              :افراد  
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  کے اعمال کی ادائیگی تک اسی احرام میں باقی ر۔ 
مکـہ مـیں رہـنے    اگر متتع اور قران کرنے  واال مکہ کا رہائشی نـہ ھـو تـو اسـے         

   فدیہ دینا ھو گا ۔ ور قارنمتمتع ا  توواال نہ ھو
 قـسم افـضل  ؟      تالف  کہ تینـوں مـیں سـے کونـسی          اس میں اخ  

  حمقق علماء کے نزدیک متتع زیادہ افضل  ۔
 قسم کا احرام باندھ لینے کے بعد تلبیہ پـڑ گـا جـو اس           ان میں سے  ہر    

  طرح :  
مـ  عن احلمـد و الن إبیـک ،    لبیک ، لبیک  الشریک لک ل       لبیک ، اللھم  " 

  ۔ " لک و امللک ، ال شریک لک 
میں حاضر ھوں ، اے اللـہ ، مـیں حاضـر ھـوں ، مـیں حاضـر ھـوں ،                     
آپ کــا کــوئی شــریک نہــیں مــیں حاضــر ھــوں ، یقینــا ســاری تعــریفیں ،     
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                ،  ساری نعمتیں  اور ہر طرح کی بادشـاہی آپ ہـی کـے لـۓ سـزاوار
  آپ کا کوئی شریک نہیں ۔ 

   ۔ تلبیہ پڑ اور مرد بآواز بلند پڑکثرت سے ر خوب 
 احرام کـی حالـت مـیں     یعنی وہ چیزیں جنھیں :احرام کے ممنوعات       

 کرنا منع  
           :                      یہ نو شرطیں ہیں 

بــدن کــے کــسی حــصہ کــے بــال ، مونــڈ کــر یاکــسی اور طریقــہ ســے  : پہلــی 
  :  نکالنا ، اللہ تعالی کا ارشاد 

 Ÿωuρ (#θà) Î= øtrB óΟä3y™ρâ â‘ 4®Lym x÷è= ö7 tƒ ß“ô‰oλù; $# … ã&©# ÏtxΧ 4 〈 ) ١٩۶البقرة (  

بانی قربان گاہ تک نہ پہنچ اور اپنے  سر نہ منڈواو جب تک کہ قر"
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  "جاۓ ۔
حاصل ھوتی  راحت ناخن تراشنا ، اس لۓ کہ اس سے : دوسری 

 عذر کی وجہ سے  کی طرح ھوا جو کسی لھذا یہ بھی بال نکالنے
 جائز  ورنہ نہیں جس طرح بال نکالنے کا معاملہ  ۔

آپ صــلی اللــہ علیــہ و ســلم نــے حمــرم  پنــا ، اس لــۓ کــہ ن ســر ڈھا:تیــسری 
کو پگڑی باندھنے سے منع کیـا  ، اور نبـی کـریم صـلی                ) احرام والے   (

اللــہ علیــہ و ســلم کــے اس فرمــان کــی وجــہ ســے جــو آپ نــے اس حــاجی کــے   
  : ی نے کچل دیا ا فرمایا ا کہ ن  جس کو اس کی اونٹبارے میں

اسکا سـر نـہ ڈھـانپو ، اس لـۓ کـہ وہ قیامـت کـے دن تلبیـہ پـڑھتے ھـوۓ                 " 
  ۔ " ا گا 
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 رضی اللہ عنہمـا سـے   باس مسلم نے حضرت ابن ع  امامکو امام خباری اور   اس  (
روایت کیا(  

   اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے :  
مرد کا احرام اس کـے سـر مـیں اور عـورت کـا احـرام اس کـے چہـرے                      " 

   )۔ے ای سند سے روایت کیا اس کو امام بیہقی  ن(" میں ھوتا  ۔
لۓ  موزے یا سلے ھوۓ کپڑے پہننـا ، حـضرت        مرد کے    :چوی  

سـے روایـت  کـہ رسـول اللـہ صـلی       رضـی اللـہ عنہما  عبد اللہ بن عمر    
     حمـرم قمـیص  :  گیا کہ حمرم کیا پہنے گـا؟ فرمایـا        االلہ علیہ و سلم سے پو ،

لگـا ھـوا کپـڑا اور    ) خوشبو  (دستار ، ٹوپی ، پاجامہ ، زغفران یا ورس        
موزے نہیں پہنے گا ۔ االیہ کہ اس کے پاس جوتے نہ ھوں تو مـوزے کـاٹ           

اری اور امــام اس کــو امــام خبــگــا تاکــہ ٹخنــوں ســے نــیچھے ھــو جــاۓ۔لــے 
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   ۔ مسلم نے روایت کیا
 خوشبو ، اس لۓ کہ نبی کـریم ۔ صـلی اللـہ علیـہ و سـلم ۔  نـے        :پانچویں  

 دیــا ــا جیــسا کــہ حــضرت  ایــک شــخص کــو خوشــبو دھــونے کــا حکــم  
 اور اس کـو امـام خبـاری   (علی بن امیہ کی حـدیث مـیں  ۔          صفوان بن ی  

     نـے کچـل   نـی  اور جس حمرم کو اس کـی اونٹ  )امام مسلم نے روایت کیا 
 (۔ ۔ ۔  اس کـو خوشـبو نـہ لگـاؤ        : " ں فرمایـا    رے مـی  دیا ا اس کے با    

اس کو امام خباری اور امام مسلم نے حـضرت ابـن عبـاس سـے روایـت کیـا  ۔             
  )اور امام مسلم نے یہ بھی روایت  کیا  ۔ 

  ۔ " اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ " 
 اپنے پورے بـدن یـا    ے کے بعد حمرم کے لۓ یہ جائز نہیں کہ         اس لۓ احرام باندھن   

کــسی حــصہ کــو خوشــبو لگــاۓ ، جیــسا کــہ حــضرت ابــن عمــر کــی      
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  پچھلی حدیث گزری  ۔
  : جانور کو قتل کرنا ) ی لجنگ( خشکی کے : ٹی 

  اللہ تعالی کا ارشاد :  
 $pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θè= çG ø) s? y‰ øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r&uρ ×Πã� ãm 〈 ) ٠٩٥المائدة (  

شکار کو قتل مت کرو جب تک کہ مت ) ی وحش (اے ایمان والو ،"
  "حالت احرام میں ھو

  نہیں ۔
  :  اس لۓ کہ اللہ تعالی کا فرمان 

 tΠÌh� ãmuρ öΝ ä3ø‹n= tæ ß‰ ø‹|¹ Îh�y9 ø9 $# $tΒ óΟ çFøΒ ßŠ $YΒ ã� ãm 〈 ) ٠٩٦المائدة (  

"   اور خشکی کا شکار پکڑنا متھارے لۓ حرام کر دیا گیا
  "جب تک کہ حالت احرام میں ھو۔
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 کـرے گـا اور نـہ حبیثیـت      چنانچہ حمرم نہ شـادی قد نکاح   ع: ساتویں  
ولــی یــا وکیــل کــسی کــی شــادی کــراۓ گــا اس لــۓ کــہ حــضرت عثمــان   

  : رضی اللہ عنہ سے مرفوعا روایت  کہ 
  ۔ "  ، نہ نکاح کراۓ ، نہ منگنی کرے حمرم نکاح کرے" 
  )اس کو امام مسلم نے روایت کیا  ۔ ( 

  :عالی کا فرمان میں صحبت کرنا اس لۓ کہ اللہ ت شرمگاہ :آویں 
 yϑ sù uÚt� sù  ∅ÎγŠÏù ¢k ptø:$# Ÿξsù y]sùu‘ 〈 ) ١٩٧البقرة (  

جو شخص ان میں حج الزم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل مالپ کرنے ، "
  "گناہ کرنے اور لڑائی گڑے کرنے سے  بچتا ر ۔ 

  : ا نے فرمایحضرت ابن عباس ۔ رضی اللہ عنہ ۔  
  :  دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد سے مراد مجاع  اس کی" رفث"
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 ¨≅ Ïmé& öΝà6s9 s's# ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß]sù§�9 $# 4’ n<Î) öΝä3Í←!$|¡ÎΣ 4 〈 ) ١٨٧البقرة (  

زے کی راتوں میں اپنی بیویون سے ملنا متھارے لۓ حالل کیا گیا  رو"
  " ۔

ا مجـاع کرنـا ، یـا ونـا ، یـا       شرمگاہ کے عالوہ میں شہوت کے س :نویں  
 حرام مجاع تک پہنچـانے کـا ذریعـہ            بوسہ لینا یا دیکھنا ، اس لۓ کہ یہ        

  اس لۓ یہ بھی حرام ۔ 
، چنانچـہ عـورت کـا    ان پابندیوں میں خواتین مردوں کی طرح ہـیں                

احرام اس کے چہرے مـیں ھـو گـا اور برقعـہ یـا نقـاب وغیـرہ  سـے چہـرہ                
   جـائز نہـیں اس  بھیجـائز نہـیں ، اس طـرح دسـتانے پہننـا      لۓ ڈھانپنا اس کے  

  :  کہ  سے مرفوعاروایت رضی اللہ عنہ  کہ حضرت ابن عمرلۓ
و امـام خبـاری نـے       اس ک (۔"  نہ لگاۓ اور دستانے نہ پہنے        نقابحمرم خاتون   " 
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  )روایت کیا ۔
  : نے فرمایا رضی اللہ عنہمااور حضرت ابن عمر

قـی نـے    اس کـو امـام بیہ  ( ۔" کے چہرے مـیں     خاتون کا احرام اس     " 
    سـے روایــت   اورحـضرت عائـشہ رضــی اللـہ عنہــا   بہـرت سـند ســے روایـت کیــا 

  ):  کہ 
 کے سـا حالـت احـرام مـیں ـیں      سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم        ر  ھم "

سوار ھمارے پـاس سـے گـزرتے  جـب وہ ھمـارے برابـر آ جـاتے تـو              
 پر لٹکـا لیتـیں ، جـب وہ آگـے بـڑھ جـاتے                ھم اپنی چادر سر سے چہرے     

  اس کو امام ابوداود ، امام ابـن ماجـہ ، امـام امحـد نـے      ( ۔"تو چہرہ کھول لیتیں     
  )روایت کیا  ۔ اور اس کی سند حسن  ۔

کی طرح خواتین کے لۓ بھی بال نکالنا ، نـاخن تراشـنا ، شـکار                مرد  حمرم  
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عـام  )  الہـی   فرمـان  (  لۓ کـہ خطـاب       اس  کو قتل کرنا وغیرہ حرام    
سـواۓ  شامل ہـیں  ) بھی(خواتین)  کے سا  مردوں(  جس میں  

  ۔ کے سر ڈھانپنےلے کپڑے اور موزے پہننے ، اورس
نبـی کـریم صـلی اللـہ      ، اس لـۓ کـہ    کرنـا وفقـ عرفات مـیں و : دوسرا رکن  
  :  کا فرمان  کہ علیہ و سلم

 امـــام امحـــد اور  اس کـــو(۔" کـــا نـــام  ) مـــیں ہـــرنے ( حـــج عرفـــہ " 
  )اصحاب السنن نے روایت کیا  ۔ 

 اس لـۓ کـہ فرمـان بـاری تعـالی            ) زیـارت ( طـواف افاضـہ     : تیسرا رکـن    
  :  

 (#θèù§θ©Ü u‹ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9$$Î/ È,ŠÏFyèø9 $# ∩⊄∪ 〈 ) ٠٢٩الحج (  

  "اور اللہ کے  قدیم ر کا طواف کریں ۔"
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اللـہ علیـہ و سـلم ۔        ، اس لۓ کہ فرمان نبی ۔ صلی          سعی :چوا رکن   
  :  

" ، اس لۓ کہ اللہ تعالی نے مت پر سعی کرنا فرض قرار دیا                سعی کرو "
  ۔ اس کو امام امحد اور امام بیہقی نے روایت کیا  ۔ 

  : جبات حج او
  : حج کے واجبات سات ہیں       
   ۔ میقات سے احرام باندھنا ۔ ۱
شخص کے لـۓ جـو دن     ، اس کرناعرفات میں سورج ڈوبنے تک وقوف        ۔ ۲

  میں وقوف کرے۔
   ۔ مزدلفہ میں رات گزارنا ۔۳

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اركان اسالم

 
١٦٣

   ۔ ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا ۔ ۴
   ۔ مجرات کی رمی کرنا ۔ ۵
   ۔ سر بال مونڈنا یا بال وٹے کروانا ۔ ۶
   ۔ طواف وداع کرنا ۔ ۷

  :حج کا طریقہ 
جــو شــخص حــج کــا ارادہ کــرے اس کــے لــۓ مــستحب  کــہ          
پر جیسے سر مـیں اور   جنابت کی طرح غسل کرے ، اپنے جسم   غسل

 لے ، عورت جـو    پہنچادریںداڑھی میں خوشبو لگاۓ اور دو سفید  
ے زینـت کـا اظہـار نـہ         لباس چا پہن سـکتی  بـشرطیکہ اس سـ          

  ۔ ھو
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ر جب میقات پر پہنچے تو اگر فرض مناز کا وقت ھو تو فـرض ادا          
باند اور اگر فرض کا وقـت نـہ ھـو تـو     کرے ر اس کے بعد احرام      

  احرام کی سنت کـی نیـت  لوضوء کی نیت سے دو رکعتیں پڑ     حتی ا 
 سـے  س لۓ کہ احرام کی سنت نبی کریم صـلی اللـہ علیـہ وسـلم             کرے ا  نہ

  ثابت نہیں  ۔
میں داخل ھونے کـی نیـت کـرے ،    ) حج ( مناز سے فارغ ھو کر عبادت   

لبیـک  "  کہـے ، اگـر مفـرد ھـو تـو             "ة  عمـر  لبیـک اللھـم   " اگر متمتع ھو تـو      
کہـے  " ة لبیک اللھم حجـ يف عمـر      " کہے اور اگر قارن ھو تو       " اللھم حجا   

تلبیـہ پـڑھتے   بکثـرت  بلنـد کہـے گـا اور عـورت آہـستہ ، ـر       مرد اسـے بـآواز     
  رہنا سنت  ۔ 

جــب مکــہ پہــنچ جــاۓ تــو طــواف ســے آغــاز کــرے طــواف کــا آغــاز   
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  حجر اسود سے ھو گا ۔
رح کہ کعب اللہ طواف کرنے والـے کـی بـائيں جانـب ھـو ، ـر حجـر                      اس ط 

ے چـومے یـا اس کـا     سـ اسود کی طرف جـاۓ اور بآسـانی ممکـن ھـو تـو ا              
ورنـہ اس کـی   ) یعنـی اپـنے داہـنے ہـا سـے اسـے ـوے            ( استالم کـرے    

  : طرف اشارہ کر کے اللہ اکرب کہے اور یہ کہے 
صلی نبیک۔دک و اتباعا لسن وفاءبعھبکتابک و یمانابک و تصدیقاإاللھم 

  اللہ علیہ و سلم ۔ 
اے اللہ ، آپ پر ایمان رکھتے ھوۓ ، آپ کی کتاب کو سچ مانتے 

پ کے نبی ۓ ، اور آ  کۓ ھوۓ عھد کو نبھاتے ھو  ، آپ سے ھوۓ 
یہ طواف (  کی سنت کی پیروی کرتے ھوۓ ، صلی اللہ علیہ و سلم
ور جب بھی رکن ا ۔ ر سات چکر لگاۓ ،) شروع کر رہا ھوں 
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  یمانی پر سے گزرے تو صرف استالم کرے چومے نہیں ۔ 
 تین چکروں میں رمـل کـرے      مسنون  کہ مرد طواف قدوم کے  پہلے        

حـضرت  ۔ یعنی قریب قریب قدم رکھتا ھوا تیـز چـال چلـے ۔ اس لـۓ کـہ                   
علیـہ حـدیث مـیں  جـب رسـول       کی متفق ابن عمررضی اللہ عنہما   

 نے طواف قدوم کیا تو پہلے تین چکروں میں تیـز  م یہ و سل  صلی اللہ عل  اللہ  
  چلے اور باقی چار میں عام چال سے ۔

مسنون  ، اضطباع یہ  کہ  "اضطباع " اسی طرح طواف میں 
دائیں کند کے نیچے سے احرام کی چادر نکال کر بائیں مونـڈ پـر          

ــۓ کــہ حــضرت ابــن عبــاس رضــی اللــہ عنھمــا     ڈال کــی  لــی جــاۓ اس ل
  :   کہ حدیث میں

 اور آپ کے صحابہ نے اضـطباع  کیـا اور        رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم      "
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 سات چکـروں  ۔ اضطباع صرف طواف کے " ں رمل کیا    می تین چکروں 
   نہ اس سے پہلے مسنون  نہ اس کے بعد میں ۔ تک مسنون 

 قلب کے سا ئجو چا خشوع اور حضورے درمیان طواف ک
  یہ  پڑ ۔ اور حجر اسود کے درمیان ، اور رکن یمانیمانگے

 !$oΨ −/u‘ $oΨ Ï?# u ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ZπuΖ |¡ym ’Îûuρ Íοt� ÅzFψ$# ZπuΖ |¡ym $oΨ Ï% uρ z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9 $# 
  ) ٢٠١البقرة ( 〉 ∪⊆⊂⊅∩

اے ھمارے رب ، ھمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں "
  "بھی بھالئی عطا فرما اور ھمیں عذاب جہنم سے  جنات دے ۔

بلکہ ے کی کوئی دلیل نہیں   کوئی خاص دعا پڑھنہر چکرمیں 
  ۔ بدعت ایساکرنا
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   :  تین قسمیں ہیـنںطواف ک       
طواف افاضہ ، طواف قدوم ، اور طواف وداع ، طـواف زیـارت                 

 قــول کــے حرکــن  ، طــواف قــدوم ســنت  ، طــواف وداع راجــ  
  مطابق واجب  ۔ 

 ہی ھو  کچھ دورم ابراھیم کے پیچھے چاطواف سے فارغ ھو کر مقا
≅ ö پہلی میںدو رکعتیں پڑ۔ è% $pκ š‰r' ¯≈ tƒ šχρã� Ïÿ≈ x6ø9$# ∩⊇∪ 〈   اور

≅ öدوسری میں è% uθèδ ª! $# î‰ ymr& ∩⊇∪ 〈 ، ان دونوں رکعتوں کو پڑ 
  ہلکی پڑھنا مسنون  ۔ جیسا کہ سنت وارد  ۔

ا سے شروع کرے ر صفا مروہ کے درمیان سات چکر لگاۓ ، صف
  اور مروہ پر ختم ،

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اركان اسالم

 
١٦٩

 کہ جب صفا پر آۓ تو یہ آیت پڑ  مسنون : * ¨βÎ) 
$xÿ ¢Á9 $# nοuρö� yϑ ø9 $# uρ ÏΒ Ì� Í←!$yèx© «! $# ( ôyϑ sù ¢k ym |M øŠt7ø9 $# Íρr& t� yϑ tFôã $# Ÿξsù yy$oΨ ã_ 

Ïµø‹ n= tã βr& š’§θ©Ü tƒ $yϑ ÎγÎ/ 4 tΒ uρ tí§θsÜ s? #Z� ö� yz ¨βÎ* sù ©! $# í� Ï.$x© íΟŠÎ= tã ∩⊇∈∇∪ 〈 
  ) ١٥٨البقرة (
انیوں میں سے  ہیں اس لۓ بیت اللہ کا صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نش "

اپنی ر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں،کا طواف کپر ان حج و عمرہ کرنے والے
تعالی قدردان  اور انھیں  خوشی سے بھالئی کرنے والوں کا اللہ

  "خوب جاننے واال  ۔
 اللـہ   مـیں اسـی سـے شـروع کـر رہـا ھـوں جـس سـے         "اللـہ بـہ     أا بد   مب  أبدأ"

  تعالی نے آغاز فرمایا ا۔
ر صفا پر چڑ اور دونوں ہـا اـا کـر قبلـہ رخ ھـو کـر اللـہ تعـالی                      
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  : کی توحید ، بڑائی اور محد و بیان کرے اور کہے 
ک لــہ ، لــہ للــہ وحــدہ ال شــریال اإلــہ إکــرب ، ال أکــرب ، اللــہ أکــرب ، اللــہ أاللــہ ( 

  امللک و لہ احلمد ، یحیی 
جنـز وعـدہ ،   أال اللہ وحـدہ ،  إلہ إ، ال   ) یت و ھو علی کل ش قدیر        و یم 

  و نصر عبدہ ، و ھزم 
  ) " حزاب وحدہ ألا

اللہ تعالی سب سـے بـڑے ہـیں ، اللـہ تعـالی سـب سـے بـڑے ہـیں ، اللـہ               
 بـر حـق   اللہ تعالی کے عالوہ کوئی معبـود تعالی سب سے بڑے ہیں ، تنہا     

نہیں ، ان کـا کـوئی شـریک نہـیں ، ان ہـی کـے لـۓ بادشـاہت  اور ان                  
 مارتے ہـیں ، اور وہ ہـر   ری تعریفیں ہیں ، وہی جالتے اور وہی ہی کے لۓ سا   

چیز پر قادر ہیں ، تنہا اللہ کے سوا کـوئی معبـود برحـق نہـیں ، جنھـوں نـے         
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ور اکــیلے اپنــا وعــدہ پــورا کــر دکھایــا ، اپــنے بنــدے کــی مــدد فرمــائی ، ا 
ســـارے گروھـــوں کـــو شکـــست دی ۔ ـــر دنیـــا و آخـــرت کـــی جـــو 

  بھالئیاں چا مانگے اور تین مرتبہ یہ دعا پڑ ۔ 
نون سمـ   مـردوں کـے لـۓ    ر مروہ کی طرف بـڑھتے ھـوۓ نـیچے اتـرے ،       

  کسی کـو تکلیـف پہنچـاۓ بغیـر ممکـن ھـو تـو             کہ اگر آسانی سے      
ڑے ، جب مروہ تک پہـنچ       دونوں سبز نشانوں کے درمیان تیزی سے  دو        

دونوں ہـا اـا کـر اسـی     جاۓ تو اس پر چڑ اور قبلہ رخ ھو کر           
  طرح کہے جس طرح صفا پر کہا ا ۔ 

عـز  ألنـت ا أک إنـ رب اغفـر و ارحـم   " : اگر سعی مـیں یـہ دعـا کـر ے       
  " کرم ألا

میری مغفرت فرمایۓ اور جمھ پر رحم فرمایۓ ، بـے شـک       اے پروردگار ،    
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 عـزت والـے اور سـب سـے زیـادہ کـرم کـرنے والـے ہـیں تـو                      آپ سب سے زیـادہ    
 اور حــضرت ابــن مــسعودکــوئی حــرج نہــیں اس لــۓ کــہ حــضرت ابــن عمــر  

  سے یہ ثابت  ۔  اللہ عنہما رضی
مستحب  کـہ طہـارت کـی حالـت مـیں سـعی کـرے ، لـیکن اگـر                     

( بغیر طہارت کے سعی کی تـب بھـی ھـو جـائیگی ،اگـر حائـضہ عـورت                   
ی کــرے تــب بھــی ھــو جــائیگی ، اس لــۓ کــہ ســع) حالــت حــیض مــیں 

  ارت شرط نہیں  ۔ سعي میں طہ
ے بـال ـوٹے   سعی مکمل کرنے کے بعد ۔ اگر متمتع ھو تو ۔ پورے سر کـ     

 کے برابـر بـال کـاٹےگی ، اور اگـر قـارن یـا مفـرد               کراۓ ، عورت ایک پور    
ا یہاں تک کـہ دس ذواحلجـہ کـو     ھو تو احرام ہی کی حالت میں ر گ        

   پر رمی کے بعد حالل ھو جاۓ ۔عقبہ ۀمجر
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ے وقـت قیـام گـاہ    کجب آ ذواحلجہ یعنی یوم الرتویہ ھو تو متمتع  چاشت     
بانـد گـا ، اہـل مکـہ مـیں سـے جـو لـوگ حـج کرنـا                   امسے حج کـا احـر     

چاہیں وہ بھی ایسا ہی کریں گے ، اور پہلے احرام کے وقت غسل اور بـدن          
    گـا ، احـرام کـے      وغیرہ کی جس طرح صفائی کـی ـی اب بھـی کـرے             

ہ نبـی کـریم    لـۓ کـہ یـ    حـرام مـیں جانـا مـسنون نہـیں  ، اس              لۓ مـسجد    
 سے وارد  اور نـہ آپ نـے صـحابہ کـرام کـو اس          صلی اللہ علیہ و سلم      

میں حضرت جـابر بـن     )یحینصح(( ( کہ  جیسا  بات کا حکم دیا ا ،       
للـہ  نبـی کـریم  صـلی ا        کہ    کی حدیث میں     عبد اللہ رضی اللہ عنہما    

  :  نے صحابہ سے فرمایا اعلیہ و سلم 
م احرا رھـو جـب یـوم الرتویـہ ھـو تـو حـج کـا                احـرام کـے   یوم الرتویہ تـک بغیر    "

  ،احلدیث "۔باندھو۔۔
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 )سـے روایـت کیـا  کـہ     ر امام مسلم نے انھیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ      او( 
کـم   نـے ح سول اللہ صلی اللہ علیـہ و سـلم        جب ھم نے احرام باندھا تو ر      " 

دیا ا کہ جب ھم منی جانے لگیں تو احرام باندھیں چنانچہ ھم نے ابطـح    
( ۔ احــرام بانــدھتے وقــت متمتــع " ســے احــرام بانــدھا ــا ) نــامی حملــہ ( 

  کہے ۔) لبیک حجا 
مــستحب یــہ  کــہ منــی جــاۓ اور وہــاں ظہــر ، عــصر ، مغــرب ،   

ہ پڑ ۔ اور یہ بھی مـستحب  کـ         قصر  عشاء اپنے اپنے وقت میں      
عرفہ کی رات وہاں گـزارے ، اس کـی دلیـل حـضرت جـابر رضـی اللـہ         

  ) جسے امام مسلم نے روایت کیا  ۔ (عنہ کی حدیث  ۔
نویں ذواحلجہ عرفہ کے دن سـورج نکلـنے کـے بعـد عرفـہ روانـہ ھـو ، اور اگـر                   

 رکا رہنا مستحب  اس لۓ کہ        آسانی ممکن ھو تو زوال تک منرہ میں       ب
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 نے ایسا ہی کیا ا ، اگـر آسـانی سـے ممکـن نـہ       سلم   آپ  صلی اللہ علیہ و     
میں بھی کوئی حرج نہـیں ۔ زوال آفتـاب کـے بعـد             ھو تو عرفات میں اترنے      

۔ ظہــر اور عـــصر کـــی دو دو رکعتـــیں ایـــک ســـا ادا کـــرے ، ـــر  
ر بآسـانی ھــو ســکے تــو  کــرنے کـی جگــہ جــاۓ ، اگــ  وفعرفـات مــیں وقــ 

کھے یہ افـضل  ورنـہ قبلـہ رخ    جبل رمحت کو اپنے اور قبلہ کے درمیان ر     
 رمحــت کــی طــرف رخ نــہ کــرے ، وہــاں ســارے کــام  لھــو کــر ، جبــ

خـوب گریـہ و زاری کـے سـا        کر   ہا اا  اورتالوت  ذکر،وڑ اڑ کر    
 اسامہ رضی اللہ عنـہ     اس لۓ کہ حضرت    مستحب  دعا میں لگ جانا   
    کہکی حدیث میں 

ــہ عل    "  ــریم ۔ صــلی الل ــے پــ  مــیں عرفــات مــیں نبــی ک ــہ و ســلم ۔ ک  یچھے ی
پ نـے دعـا کـرتے ھـوۓ اپـنے دونـوں ہـا          سـوار ـا آ    ) اسی سـواری پـر      (
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ی کی اور اسکی نکیل گر گئی تو آپ نـے ایـک      نااۓ ،آپ کی اونٹ   
" را ہا دعا کے لۓ ااۓ رکھـا       ہا سے اس کی نکیل اائی لیکن دوس       

  ) :  کہ  اس کو امام نسائی نے روایت کیا  اور صحیح مسلم میں(
ــب ھـــو جـــانے تـــک آپ برابـــر   "  ســـورج غـــروب ھـــونے اور زردی کـــے غائـ

 ۔ " کھڑے کھڑے دعا فرماتے ر  
۔نبـی کـریم صـلی اللـہ      بہـرت دعـا       کے دن کی دعا سـب سـے       عرفات  

  :  نے فرمایا علیہ و سلم 
سب سے بہرت دعا عرفات کے دن کی دعا  ، اور میں نے اور جمـھ               " 

  : نے جو سب سے ای بات کہی وہ یہ  سے پہلے سارے انبیاء 
ال اللہ وحدہ ال شریک لہ ، لہ امللک و لہ احلمد ، و ھو علـی کـل             إلہ  إال    ( 

  ) ش قدیر 
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 ،ک نہـیں تنہا اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ،ان کا کـوئی شـری           
ــریفیں          ــر طــرح کــی تع ــۓ ہ ــے ل ــی ک ــۓ بادشــاہت  اور ان ہ ــے ل ــی ک ان ہ

 اس کـو امــام  (۔ اور وہ ہـر چیـز پـر قــدرت رکھـنے والـے ہـیں       سـزاوار ہـیں ،  
ــا  ۔   ــت کی ــے روای ــے   )مــسلم ن ــرنے وال ــت ،    دعــا ک ــہ اپنــی ذل ــو چــاہیۓ ک  ک

 اور حمتاجی کا اظہار کرے اور اس عظیم ترین موقعہ کـو نـہ               عاجزی    
  : گنواۓ ، رسول اللہ ۔ صلی اللہ علیہ و سلم ۔ فرماتے ہیں 

ی دن اللـہ تعـالی جہـنم سـے بنـدہ کـو آزاد          عرفات کے دن سـے زیـادہ کـس        (( 
عــز و جــل قریــب آ جــاتے ہــیں اور عرفــات مــیں اور اللــہ نہــیں کــرتے ہــیں ، 

حاضر حاجیوں کے ذریعے فرشتوں پر فخـر کـرتے ہـیں ، اور ان سـے پـوتے         
  ۔"یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ : ہین 

  ) کو امام مسلم نے روایت کیا  اس( 
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ار اور اطمینان کے سا مزدلفہ کـی   جب سورج غروب ھو جاۓ تو وق      
  :  روانہ ھو اس لۓ کہ نبی کریم ۔ صلی اللہ علیہ و سلم ۔ نے فرمایا طرف

ــے روایــت کیــا  ۔    ("لوگــو ، اطمینــان ســے چلــو  "    )اس کــو امــام مــسلم ن
مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عـشاء ایـک سـا تـاخیر سـے مغـرب کـی تـین                     

  رکعتیں اور عشاء کی دو رکعتیں پڑ   دونوں مزدلفہ ہی مـیں پـڑ 
ہــاں اگــر عــشاء کــا وقــت نکلــنے کــا اندیــشہ ھــو تــو جہــاں موقعــہ ھــو پــڑھ  

  سکتا  ۔
 ســو جــاۓ اور رات مــیں منــاز وغیــرہ کــے ذریعــہ    مــیںمزدلفــہ مــیں رات

 نـے رات  داری نہ کرے اس لۓ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سـلم           شب بی 
  جاگ کر نہیں گزاری ی ۔

سے روایـت   مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہ ۔ رضی اللہ عنہ ۔   جیسا کہ امام   (
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 کیا(  
 مزدلفــہ پہــنچے تــو وہــاں مغــرب اور  نبــی کــریم صــلی اللــہ علیــہ و ســلم  کــہ 

عشاء ایـک آذان اور دو اقـامتوں سـے ادا کـی اور ان کـے درمیـان سـنتیں                    
  نہیں پڑھی ر صبح صادق تک لیٹے ر ۔ 

آدھی رات کو چانـد غـروب ھـونے کـے بعـد           کمزوروں اور عذر والوں کے لۓ       
رمی مجرات کے لۓ مزدلفہ سے منی روانہ ھونا جائز  ، لیکن جو خـود         

ں کمزور نہ ھو یا کمزور کـے سـا نـہ ھـو وہ صـبح صـادق تـک مزدلفـہ مـی               
 صـرف آرام کـی خـاطر رات کـے     رکـا ر گـا  ، آج کـل بہـت سـے لـوگ      

اللـہ علیـہ    صـلی  ی کـریم ہ نبـ دیتے ہیں  ی لۓ دوڑ لگا  شروع میں ہی رمی کے  
  ف  ۔ کی سنت کے خالو سلم 

حاجی مزدلفہ میں فجر پڑھ کر مـشعر حـرام کـے پـاس وقـوف کـرے گـا                    
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ہا اا کـر خـوب دعـائيں مـانگے گـا یہـاں تـک کـہ            دونوںہ رو ھو کر   قبل
 لـے  ای طرح روشنی ھو جاۓ ۔ مزدلفـہ مـیں جہـاں بھـی وقـوف کـر            

  :  نے فرمایا لی اللہ علیہ و سلم جائز  اس لۓ کہ رسول اللہ ص
میں نے یہـاں وقـوف کیـا  اور مزدلفـہ پـورا کـا پـورا ہـی وقـوف کـی                   " 

 ۔"جگہ  
  ) اس کو امام مسلم نے روایت کیا  ۔ (

 کـے لـۓ روانـہ ھـوں گـے ،      ر حجاج یوم النحر کو طلوع آفتـاب سـے پہلـے منـی        
اں مـارے   ی مجـرہ ۔ کـو سـات کنکریـ         عقبـہ ۔ مکـہ سـے قریبـ         ۀوہاں مجر 

، ہر کنکری چنے سے ذرا بڑی ھـو ، علمـاء کـا امجـاع  کـہ اس کـو           گا
ا سـکتا  ، افـضل  کـہ کعبـہ کـو بـائیں اور       ہر مست سے مارا ج   

ی کــــرے اس لــــۓ کــــہ حــــضرت ابــــن ئــــيں رکــــھ کــــر رمــــمنــــی کــــو  دا
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 کــربی پــر رضی اللــہ عنــہ ۔ کــی حــدیث مــیں  کــہ وہ مجــرہمـسعود۔ 
دائـیں رکھـتے ھـوۓ سـات     ور منـی کـو اپـنے       ائیں ا پہنچے تو کعبہ کـو اپـنے بـ        

  : کنکریاں ماریں اور فرمایا 
عنی حممد صـلی اللـہ علیـہ و    ی( بقرہ نازل ھوئی اس  ۀ سورجس ذات پر  " 

  )متفق علیہ ۔( ۔ "  نے اسی طرح رمی کی ی )سلم 
 ۀوں سے رمـی کرنـا جـائز نہـیں ، مجـر            بڑی بڑی کنکریاں یا جوتوں اور چپل      

  تلبیہ پڑھنا بند ھو جائيگا ۔ عقبہ پر رمی کے بعد 
سنت یہ  کہ حاجی پہلے رمی کرے ، ر اگـر متمتـع یـا قـارن ھـو                     
تو ھـدی ذبـح کـرے ـر سـرکے بـال منـڈواۓ یـا کٹـواۓ ، اور سـر                       

 نــے ســر ڈوانا افــضل  اس لــۓ کــہ نبــی کــرم صــلی اللــہ علیــہ و ســلم  منــ
بـہ   صـرف ایـک مرت  منڈوانے والوں کے لۓ تین مرتبہ اور بال کٹوانے والـوں کـے لـۓ              
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 کہ امام مسلم کی روایـت مـیں   جیسا( ۔رمحت اور مغفرت کی دعا کی ی   
۔(  

    خاطر کعبہ جاۓ گا ۔ جی طواف زیارت کے لۓر حا  
ابر بـن عبـد اللـہ رضـی     مسنون طریقہ یہی  ،  اس لۓ کہ حضرت جـ        

  ): کہ جس کو امام مسلم نے روایت کیا  میں ( کی حدیث اللہ عنہ
درخت کے پاس واقع مجرہ پـر آۓ اس   کریم صلی اللہ علیہ و سلم      ینب" 

کو وادی کے اندر سے سات کنکریاں ماریں ، ہر کنکری جو چنے کـے برابـر                  
یں ۔ کو ینکتے ھوۓ اللہ اکرب فرماتے ، ر قربان گـاہ تـشریف لـے گـۓ                    
اور قربانی فرمائی ، ر سوار ھو کر کعب اللـہ پہـنچے اور مکـہ مـیں ظہـر                   

  ادا کی ۔ 
 کـوئی   کـسی کـو آگـے پـیچھے کـر دے تـو اس مـیں       جو ان اعمال مـیں سـے   
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مسلم نے حضرت عبد اللـہ بـن عمـرو     امام خباری اور امام     (نہیں ، اس لۓ کہ      حرج  
   )داع کے بارے میں روایت کیا  کہ  سے حج الورضی اللہ عنہما

وتے لوگ آپ سـے پــ  نـے وقـوف فرمایـا،   اللـہ علیـہ و سـلم    سـول اللـہ صـلی    ر"
  : کیا کہ  جاتے  ، بیان

 سے جس عمل کو آگے یا پـیچھے  نبی کریم  صلی اللہ علیہ و سلم  اس دن   " 
کرتے رھو ، کـوئی حـرج   :کۓ جانے کے بارے میں پوا گيا تو آپ نے فرمایا  

  ۔ " نہیں 
     تو کعب  اللہ کا طواف کرنے کـے بعـد سـعی کـرے             اگر حاجی متمتع 

مرہ کی ی لھذا اب حج کی سـعی کـرے    گا ، اس لۓ کہ پہلی سعی ع       
گا ، اور اگر مفرد یا قارن ھو گا اور طواف قدوم کے بعد سعی کی ی             

لـۓ کـہ حـضرت جـابر  رضـی اللـہ             تو دوبارہ سعی نہیں کـرے گـا ۔ اس           
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  :  نے فرمایا عنہ 
 اور آپ کے صحابہ نے صـفا اور مـروہ کـے        نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم      " 

 اس کـو امـام   ( ۔"  ـی   کـی بار پہلی مرتبہ سـعی درمیان صرف ایک ہی    
  )مسلم نے روایت کیا  ۔ 

 کے دن ہـیں   رمی  ) گیارہ ، بارہ ، اور تیرہ ذواحلجہ        ( تشریق کے تینوں دن     
جو جلدی آنا چـا وہ صـرف       اور اس کے لۓ جو جلدی نہ چال آۓ       

  گیارہ اور بارہ کو رمی کرے گا  ۔ 
  فرمان باری تعالی  :  

 ) (#ρã� ä.øŒ$# uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$−ƒr& ;N≡yŠρß‰ ÷è̈Β 4 yϑ sù Ÿ≅ ¤fyès? ’Îû È÷tΒ öθtƒ Iξsù zΝøOÎ) Ïµø‹ n= tã 
tΒ uρ t� ¨zr' s? Iξsù zΝøOÎ) Ïµø‹ n= tã 4 Çyϑ Ï9 4’ s+̈?   ) ٢٠٣البقرة ( 〉 #$

میں کرو ، ) ایام تشریق ( اور اللہ تعالی کی یاد گنتی کے ان چند دنوں "
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 پر بھی کوئی گناہ نہیں ، اور جو پیچھے  رہ دو دن کی جلدی کرنے  والے
  ۔جاۓ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ پرہیزگار کے لۓ "  

 سے مسجد خیف کے قریب ترین مجرہ) صغری  ( اجی مجرہ اولی ح
مجرے  کوسات کنکریاں مارےگا ر درمیانی شروع کرے گا اس

رے گا  عقبہ کو سات کنکریاں ماۀمجرکو سات کنکریاں مارےگا ر
اور ہر کنکری پر اللہ اکرب کہے گا ۔ مسنون  کہ مجرہ اولی کے بعد 

ائيں جانب ر اور خوب ملبی قبلہ رخ کھڑا ھو اس طرح کہ مجرہ د
دعا کرے ، ر دوسرے مجرے کے بعد بھی اسی طرح قبلہ رو 

ور خوب ملبی دعا ائيں ر امجرہ اس کے د کھڑا ھو اس طرح کہ
  بہ کے بعد نہ رکے ۔ عقۀکرے ، البتہ مجر

رضی اللہ  حضرت ابن عمر رمی کاوقت زوال کے بعدشروع ھوتا
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ھم وقت شروع ھونے کا انتظار ":حدیث میں  فرمایا کہ  کی عنہما
  " جب سورج ڈھل جاتا تو رمی کرتے ، کرتے 

  ) اس کو امام مسلم نے روایت کیا ۔(
جہ کے سورج وقت تیرہ ذی احلعلماء کا امجاع  کہ رمی کا آخری 

ی وہ غروب ھونے تک  ، جس نے تیرہ کا سورج ڈوبنے تک رمی نہ ک
بلکہ دم دے گا ۔ حاجی تشریق اس کے بعد رمی نہیں کرے گا

، اگر منی سے نکلنے  کی راتیں منی میں گزارے گا ) گيارہ اور بارہ (
کر رات گزارنا رک ڈوب جاۓ تو منی میں  سورج سے  پہلے بارہ کا 

  و رمی کرنا ضروری ھو گيا ۔ اور تیرہ ک
جب حاجی مکہ سے نکلنا چا تو طواف وداع کۓ بغیر نہ نکلے اس 

کے واجبات میں سے  ، صرف  لۓ کہ اکثر علماء کے نزدیک وہ حج
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ضرت ابن عباس رضی حائضہ عورت کے لۓ معاف  ، جیسا کہ ح
نے   و سلم ں  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہاللہ عنہما کی حدیث می

  :فرمایا
ں کعب اللہ کا طواف نہ کوئی شخص روانہ نہ ھو یہاں تک کہ وہ آخر می" 

حائضہ عورت کو طواف وداع " :ایک اور روایت میں  کہ " کر لے 
  " کی وٹ دی گئی  ) ے ننہ کر( 
  )ور اس کی اصل صحیح مسلم میں  ۔اس کو امام مالک نے روایت کیا  ا(

اگر طواف زیارت کو واپسی کے سفر تک مؤخر اکثر علماء کے نزدیک 
  قائم مقام ھو جاۓ گا ۔ کر رکھا  تو وہ طواف وداع کے بھی 

 کو امام خباری نے ے جسنے والے کے لۓ مستحب  کہ یہ کہحج سے لوٹ
بی کریم  ے روایت کیا  کہ نحضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما س
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عمرہ سے لوٹتے تو ہر غزوہ یا حج یا  جب کسیصلی اللہ علیہ و سلم 
  : بلندی پر تکبیر کہتے ر یہ کہتے 

 ، و ھو علی ال اللہ وحدہ ، ال شریک لہ ، لہ امللک ، و لہ احلمدإلہ إال " 
 لربنا حامدون،صدق اللہ وعدہ ئبون ،عابدون ،، تآء قدیر، آیبونکل شي

  " حزاب وحدہألھزم ا،ونصر عبدہ، و
رحــق نہــیں ، اس کـا کــوئی شــریک  بتنہـا اللــہ تعــالی کـے ســوا کــوئی معبـود    

، ان ہی کے لۓ ساری بادشـاہت  ، اور وہـی سـاری تعریفـوں کـے       نہیں
حقدار ہیں ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھـنے والـے ہـیں ، ھـم لـوٹنے والـے ،           
توبہ کرنے والے ، عبادت گزار ، اور اپـنے پروردگـار کـے ثنـا خـوان ہـیں ، اللـہ                     

ا ، اپنے بندہ کی مـدد فرمـائی ، اور تنہـا        تعالی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھای      
  ۔"سارے گروھوں کو شکست دی 
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 سبحان مجعینألی نبینا حممد و علی آلہ و صحبہ و صلی اللہ و سلم ع
  عماة ربك رب العز

  و احلمد للہ رب العاملین  و سالم علی املرسلینیصفون   
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  فهرست
  ٢...................................مقدمه

  ٦.......نای شہادت دی اللہ حممد رسول اللہ کإاللہ إال : پہال رکن 
  ٦................. شہادت کا مطلبی اللہ کإاللہ إ۔ ال ۱
  ١١......................ںی شرطی کدی توح۔ کلم۲
  ٢٤............... کا مطلبی گواہی۔ حممد رسول اللہ ک۳
  ٣٢.......................لتی فضی کنی۔ شھادت۴

  ٣٦............................مناز: دوسرا رکن 
  ٣٦............................ :فی تعریمناز ک

  ٣٧........... :تیم اھی مناز ککی اور رسولوں کے نزداءیانب
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  ٤٠...........................: کے دالئل تیفرض
  ٤٤.........................: حکمت ی کتیفرض

  ٤٦.................... ؟ یمناز کن پر فرض ھوت
  ٤٨.......................:مناز وڑنے والے کا حکم 

  ٤٨............................ :ںی شرطیمناز ک
  ٤٩.............................:مناز کے اوقات 

  ٥٢.......................... :ںی رکعتیمنازوں ک
  ٥٣..............................:مناز کے فرض 

  ٥٤............................:مناز کے واجبات 
  ٥٧.............................:مناز بامجاعت 

  ٥٨.................... :ںیزی چیمناز کو باطل کرنے وال
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  ٦٠................ع  ؟ں مناز پڑھنا منیکن اوقات م
  ٦٢.......................... :قہیمناز کا مکمل طر

  ٦٨.............................ة رکن زکوسرایت
  ٦٨........................... :فی  تعریکة زکا
  ٦٩........... حکمتی کتی فرضی کا مرتبہ اور اس کةزکا
  ٧١.............................: کا حکم ةزکا

  ٧٤...................... :ںی شرطی کة زکاتیفرض
  ٧٧.......)  ی واجب ھوتة زکاںیجن مالوں م (ةاموال زکا

  ٩٦.......)یگی جائی دةجن لوگوں کو زکا(  کے مصارف   ةزکا
  ١٠١............................... فطرصدق

  ١٠١.....................: حکمت ی کتی۔ فرضأ
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  ١٠٢..................... فطر کا حکمب  ۔ صدق
  ١٠٣..................... مقداری فطر کج  ۔ صدق
  ١٠٤........................ کا وقتید ۔ ادائيگ
  ١٠٥.......)؟ۓ جاایکن کو د(  فطر کا مصرف ھ ۔ صدق

  ١٠٦..............رمضان کے روزے رکھنا: چوا رکن 
  ١٠٦................................ :فیتعر

  ١٠٦.................................:حکم 
  ١٠٨................: حکمت ی کتی اور فرضلتیفض

  ١١٤........................ :ںی شرطی کتیفرض
  ١١٤..........................:روزے کے آداب 

  ١١٧................... :ںیزی چیروزے کو توڑنے وال
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  ١٢٢..............................:عام احکام 
  ١٣٠..........................حج: پانچواں رکن 

  ١٣٠................................ :فیتعر
  ١٣٠.................................:حکم 

  ١٣٢................: حکمت ی کتی اور فرضتیفضل
  ١٣٧........................ :ںی شرطی کتیفرض

  ١٤٤.............................حج کے ارکان
  ١٦٢............................:واجبات حج 

  ١٦٣............................ :قہیحج کا طر
  ١٩٠................................فهرست
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 أركان اإلسالم

  باللغة األردية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

اركان اسالم

  امحد ماالنىلطاف ا: مرتجم
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 أركان اإلسالم

 االنيألطاف أحمد م: المترجم

 باللغة األردية
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