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  بسم اهللا الر?ن الرحيم

        كھانے �ينےPبيانكھانے �ينےPبيانكھانے �ينےPبيانكھانے �ينےPبيان
        كھانے �ينے كے اح�مكھانے �ينے كے اح�مكھانے �ينے كے اح�مكھانے �ينے كے اح�م

نفع دہ اشياء اور�اک YZوں مW اصل حلت ہے اورنقصان دہ 
 مW اصل حرمت ہے اورتمام YZوں مW اصل حلت اورخبيث YZوں

ياجن كے ،وواباحت ہے مeرجن كے بارے مW �يعت سے نہى وارد ہ
  . ثابت ہوواضح مفاسدبارے مW متحقق 

جن كھانے �ينےاور�ہننے YZ mوں مW روح اوربدن كيلئے نفع 
ہے اهللا تعاp نے انكوا�نے بندوں كيلئے حالل كيا ہے تاكہ وہ 

m اهللاWاطاعت �ران سے مدد حاصل كرسك -  
ًيا كفها اLاس xوا مما w األرض حالال طيبا {:اهللا تعاp فرماتا ہے َ� ْ �َ ً َ َِ ِ

َ
ِ

ْ ُ ُ ُ � � َ َ

�ٌوال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مب
ِ ِ
� ُ ُ� َ ْ ُ َُ � �

ِ ِ َ ْ � ِ َ ُ ْ ُ َ َ   )168:ةا�قر  (}َ
يں ہW انھW زم� مW جت� بھى حالل اور�اكYہ YZ!لو�و اے "

وہ تمہاراكھال ہوا دشمن ،كھاؤ �يو اورشيطان m راہ �رنہ Zلو
    -"ہے

جس YZمW �رہے يا جسمW نفع سے زيادہ نقصان ہے اهللا 
  –تعاp نے اسكوحرام ٹھرايا ہے 
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 Wوں مYZ اصل حلت ہے اورنقصان دہ Wوں مYZ نفع �ش
  -اصل حرمت ہے

كے اخالق وسلوک �رہوتا ہے آد� جو�ھانا كھاتا ہے اس� اثراس
�س ا�روہ �اک روز2 كھاتا ہے تواس�اس� اZھا اثرہوتا ہے 

ا¢ ¡ے ،اورا�روہ نا�اک روز2 كھاتا ہے تواس� برااثر�ڑتا ہے ،
اهللا تعاp نے بندوں كو�اک اورحالل روز2 كھانے P حكم ديا 

  –ہے اورنا�اک وحرام كھانے سے منع كيا ہے 
        ::::ت ہےت ہےت ہےت ہےكھانے �ينے مW اصل حلكھانے �ينے مW اصل حلكھانے �ينے مW اصل حلكھانے �ينے مW اصل حل

ہواورجسمW كوي نقصان نہ ہووہ  ہر�ھانے �ينےYZ mجو�اک 
كھجوروغ¦ہ ،دودھ،شہد ،�ھل ،غلہ،حالل ہے جيسے �وشت 

بہتا (دم مسفوح،اورہر¨س ونقصان دہ YZجيسے مردار
تاڑ2 وغ¦ہ حرام ،نشہ آوراشياء تمباكو،حشيش،�اب ،زہر،)خون

دہ ہW ہے يہ سب YZيں جسم ومال اورعقل كيلئے نقصان 
Wاور¨س ہ-  

سنت يہ ہے كہ جب كوي مسلمان ك¬ مسلمان كے �اس 
 Wجائے اوروہ اسكوا�نا كھانا كھالئے تو�ھالے اوراسكے بارے م
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ك¯ہ نہ �وZھے اورا�روہ ا�نے م®وب مW سے كوي �YZالئے 
  -تو° لے اوراسكے بارے مW ك¯ہ نہ �وZھے

واز2 مW مقابلہ ا�ردوآد� رياPر2 اورشہرت كے ¡ے مہمان ن
آرا² كريں توانكى دعوت قبول نہ m جائے اورانكا كھانا نہ 

  .كھايا جائے
اورجس �ھرمW كھجورنہW سب سے بہ´ين غذا كھجورہے

سمجھواسكے لڑ�ے بھو�ے ہW اوراس سے زہراورجادو سے µا 
اورسب سے افضل مدينہ m كھجورہے اورسب سے ،جاسكتا ہے 

́عجوہ كھجورہے    –بہ
ت سعدبن اب وقاص ر· اهللا عنہ سے روايت ہے كہ رسول ح¶

 جوشخص صبح كے وقت سات :"صº اهللا عليہ وسلم نےفرمايا
عجوہ كھجور�ھالے اس دن كوي زہريا جادواس �راثرنہW كرے 

  )�ار2 ومسلم(-"½
بلڈ�ري®�م ،كھجورمقو2 جeرہے وہ طبيعت كونرم بنا¾ ہے 

دہ بدن كوغذا�ہن¯انے واp وہ �ھلوں مW سب سے زيا،كرÁ ہے 
اسے نہارمنہ كھانے ،اسمW شكر�ور2 طرح �ا² جا¾ ہے،ہے
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 Wے مرتے ہÂغذا دواء اورحلوہ سب ،وہ �ھل ،سے �يٹ كے ك
  .ہے

جوشخص �را> كھجور�ھائے تووہ اسے خوب ديكہ بھال 
  -كر�ھائے اور�ھن نكال دے

ر¨س اهللا تعاp نے ہمارے ¡ے ہر�اک YZوں كوحالل كيا ہے او
اهللا تعاp ا�نے رسول صº اهللا عليہ وسلم ،YZوں كوحرام كيا ہے 

ِيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن { : كے بارے مW فرماتا ہے 
َ َْ َ َُ ُْ َ ِ ُ ُْ َ ْ

ِ
ُ ْ

َالمنكر وÉل لهم الطيبات وÉرم عليهم اÈبآئث  ِ َ ََ �ْ ُ ُِ
ْ َ ََ َُ ُ� ُ َُ َِ � ُ �

ِ ِ
َ ْ

  )157:اعراف(} 
رماتے ہW اوربر2 باتوں سے منع وہ انكونيÊ باتوں P حكم ف"

كرتے ہW اور�اكYہ YZوں كوحالل بتاتے ہW اور�ندYZ 2وں 
Wكوان �رحرام فرماتے ہ."  

Wجوجانوراور�رندے حرام ہWجوجانوراور�رندے حرام ہWجوجانوراور�رندے حرام ہWجوجانوراور�رندے حرام ہ:   
 Ëجن كے �ندہ و¨س ہونے �ر� Wيہ وہ جانوراور�رندے ہ

يا جن Ì mديد �رنص ،سور،نص موجود ہے جيسے �دھا
ني¯ے سے ،ے دانت والے درندے جيسے ك¯º ك،موجودہے 

ونا�اک ہونا معروف ہے  �كڑ�ر�ھانے والے �رندے يا جن� �ليد
 �يعت نے يا جن كے مارنے P،كÂے مكوڑے ،جيسے Zوہا 
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ياجن كومارنے سے منع كيا ،µھو،جيسے سانپ :حكم ديا ہے 
جيسے ہدہد اورمينڈھÊ وغ¦ہ جومرے ہوئے جانورÎ بدبو ،ہے 

 Wجيسے �دھ يا جوحالل وحرام كے درميان اورجثہ كھاتے ہ
�يدا ہوئے ہW جيسے خ¯رجو�ہ مادہ �ھوڑ2 كے ساتہ نر�دھے 

 Wكرنے سے �يداہوتے ہ Ðجف m، اوروہ يہ Wيا جومرداريا فسق ہ
 جانورہW جن كوذبح كرنے كے وقت اهللا P نام نہ Ñا �يا ہويا
 جنہW كھانے m �يعت نے اجازت نہ د2 ہوجيسے غصب كيا

  -ہوا اورZرايا ہوا مال
ہر�¯º كے دانت سے ش�ر�كڑنے واال درندہ جيسے 

مeرÓہ ،بº،�يدڑ،سور،لومڑ2،كتا،تندوا،ہاتھى،بھÂيا،Zيتا،ش¦،
  -بندروغ¦ہ حرام ہے ا�تہ Ôوحالل ہے،

ہے اس� كھانا �نجہ سے �كڑ�رش�ر�رتا ) ZنÕ(ہروہ �رندہ جو
الووغ¦ہ ا¢ ،Zيل،باشق،شاہ�،شكرہ،باز،جيسےعقاب ہے حرام
جو�رندے ميت P بدبودارجثہ كھاتے ہW وہ بھى حرام ہW طرح 

) �دھ m ايÊ قسم(رخم،كوا،ًمثال �دھ ،
  -وغ¦ہ) ابابيل m مانند ايÊ �رندہ(خطاف،لٹورا،ہدہد
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Wسوائے ان حيوانات كے خش× كے سارے حيوانات مبا ح ہ 
Wكے مثل ہ Wہے يا جوانہ �Zبيان او�ر�زر P ةبہيم لہذا،جن 

ان  ، ہWاوربكر2،اوروہ اونٹ ½ئے ،االنعام P كھانا جائزہے
ہرن ،نيل ½ئے،�وہ،Ôو،�ھوڑا،كے عالوہ جنÙ �دھا

ان جانوروں كے عالوہ (،اورسارے جنÙ جانور،زراف،خر�وش،
Wر�رتے ہ�كے دانت سے ش º¯كھانا جائزہے) جو� P، سارے

ن P بيان �رندےمباح ہW سوائے ان �رندوں كے ج
لہذا مرÛ ،ياجوانہW كےمثل ہW،�ي¯ھے�زرZ� ہے

  -اورZڑيا وغ¦ہ كھانا جائزہے،ش´مرغ ،كبوتر،
ح¶ت عبد اهللا بن عباس ر· اهللا عنہ كہتے ہW كہ رسول 

 ك¯ليوں سے ش�ر�رنے والے درندوں :"صº اهللا عليہ وسلم نے
 اور�نجوں سے �كڑ�رش�ر�رنے والے �رندوں P �وشت كھانے

  )1934/مسلم(-"سے منع كيا ہے
ہى مW رہتے ہZ Wھوٹے �ا> كے حيوانات يع� جوÝف �ا> 

بڑے سب حالل ہW ان مW سے ك¬ كومستث� نہW كيا 
  –جاسكتا 
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ْأحل لكم صيد ا�حر وطعامه متاÞ لكم {:اهللا تعاp فرماتا ہے ُْ ُ� ً َ َ ُ ُُ َ َ َ
ِ
ْ َ ْ ْ َ َ �

ِ
ُ

ِوللسيارة  َ � � ِ   )96:ةاKائد(} َ
مہارے ¡ے دريا P ش�ر�كڑنا اوراس� كھانا حالل كيا �يا ت"

  "-ہے تمہارے فائدہ كے واسطے اورمسافروں كے واسطے
  :جن YZوں P كھانا حرام ہے

�وال تأكلوا مما لم يذكر اسم اهللا{:اهللا تعاp فرماتا ہے ُ ْ
ِ
َ َْ ُ ْ � ِ

ْ ُ ُ ْ َ َ ُ عليه وáنه َ �
ِ
َ ِ ْ

َ َ

ٌلفسق ْ ِ
َ

{   
W سے مت كھاؤ جن �راهللا Pنام نہ Ñا اورايسے جانوروں م"     

  -"�يا ہواوريہ Pم نافرما> P ہے
ِحرمت عليكم الميتة واäم وãم اâÈير {: اهللا تعاp فرماتا ہے ِ

ْ ِ
ْ ُ ُْ َ َ َُ � ْ ُ َ َ َْ ْ َْ ْ ُ َ � ُ

́دية واLط ِوما أهل لغ¦ اهللا به والمنخنقة والموقوذة والم � َ َ َ َ َُ َ َُ ْ� ََ َ َُ ُْ ْ ُْ ُ َ َ ِ ْ ِ ِِ � ِ
ْ ِ

� ُ َيحة وما َ َ ُ َ

أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح æ اLصب وأن تستقسموا 
ْ �ُ ُ ُِ

ْ َ َ َْ َ َ ََ � َِ
ُ َ َ ََ

ِ
ُ َْ ُ ْ � ِ � َ

ٌباألزالم ذلكم فسق ْ ِ ْ ُ ِ َ ِ
َ ْ َ

  )3:ةاKائد( }ِ
تم �رحرام كيا �يا مرداراورخون اورخâير�Îوشت اورجن �راهللا "

مرا كے سوا دوèے P نام �كارا�يا ہواورجوçا �ھٹنے سے 
ہواورجسے درندوں نے �ھاڑ�ھايا ہوÑكن تم اسے ذبح كرڈالو 
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توحرام نہW واورجوآستانوں �رذبح كيا �يا ہو اوريہ بھى كہ قرعہ 
 Wكے ت¦وں كے ذريعے فال �¦2 كرويہ سب بدترين �ناہ ہ"-  

ا�تہ حديث مW بعض ،مرداراوربہايا ہوا خون دونوں حرام ہے   
رسول اهللا صº اهللا ،رديا �يا ہے YZوں كوان سے مستث� قرا

ہمارے ¡ے دومرداراوردوخون حالل كئے ":عليہ وسلم نے فرمايا
 Wئے ہ�، ºھÓاوردونوں خون ،وہ دونوں مردار Wاورٹڈ2 ہ

Wہ ºاورت ëيx"-)3218:ابن ماجہ،5723:ا?د(  
جو�ہ غذا اورحلوہ وغ¦ہ مW ماليا جاتا ،ڈالڈا،Zرì،تيل    
ات سے حاصل كيا �يا ہواوراسمW كوي نا�اک ا�روہ نبات،ہے

YZنہ مº ہوتوحالل ہے اورا�رايسے جانورZ mرì يا تيل 
اورا�روہ ،ہوجن� كھانا حرام ہے جيسے سوريامردارتوحرام ہے 

 Wكھانا جائزہے اورجنہ �ايسے جانورسے حاصل كيا �يا ہوجن
ºم Wكوي ¨است نہ Wطور�رذبح كيا �يا ہےاوراسم Ë� 

  -ہوي ہےتووہ حالل ہے
وہ Zو�ائے يا مرÛ وغ¦ہ جن m اكíغذا ¨است ہوانكا كھانا  

انكا دودھ �ينا اورانكا انڈاكھانا جائزنہW ،ان �رسوار2 كرنا 
جب تÊ كہ وہ ¨است كےكھانے سےبازنہ آجائW اور�اک Zارہ ،
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نہ كھانے لWe اورîلب �مان انكے �اک وصاف ہونے P نہ 
  -ہوجائے

شخص اضطرار2 حالت مW حرام كھانے �رïبورہوجائے جو
 ðف اتناكھانا جائزہے جس سے اس× جان بÝ اسكے ¡ے اسے

Wجائزنہ Wجائے ا�تہ زہر�ھانا ك¬ حالت م.  
َإغما حرم عليكم الميتة واäم وãم {:اهللا تعاp فرماتا ہے  ْ َ َ ََ َ َ َ� َ َ َ َْ ْْ ُ ُ َ � �

ِ
ِاâÈير وما أهل به ل ِ ِِ

� ُ َ َ
ِ ِ ِ

ْ
َغ¦ اهللا فمن اضطر ل¦ باغ وال Þد فال إعم  َْ

ِ
َ ٍ َ َ َ ٍ َ ْ َْ � ُ ْ

ِ
َ َ � ِ

َ

ٌعليه إن اهللا لفور رحيم ِ ِ� ٌ ُ َ � �
ِ

ْ َ   )173:ةا�قر(}َ
خون اورسورÎ �وشت اورہروہ YZجس )بہاہوا(تم �رمرداراور"

�راهللا كے سوا دوèوں P نام �كارا�يا ہو حرام ہے 
واال اورزياد¾ كرنے �ھرجوïبورہوجائے اوروہ حد سے بڑھنے 

اهللا تعاp ،اس �رانكے كھانے مW كوي �نا ہ نہW،واال ہو
  -"�شش كرنے واال مہربان ہے

        ::::�اب P حكم�اب P حكم�اب P حكم�اب P حكم
ح¶ت عبد اهللا بن عمرر· اهللا عنہ سے روايت ہے كہ رسول 

ہرنشہ آور�YZاب ہے ":اهللا صº اهللا عليہ وسلم نے فرمايا
 مW �اب ° اوراس حال جسنے دنيا،اورہرنشہ آورYZحرام ہے،
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تواسے آخرت ،مW مراكہ وہ �اب Þ Pد2 تھا اورتوبہ نہW كيا 
  -مW جنت m �اب �ينا نصيب نہW ہو½

  )2003/مسلم،5575/�ار2 (
ح¶ت عمرر· اهللا عنہ سے روايت ہے كہ رسول صº اهللا 

جوشخص اهللا اوريوم آخرت �رايمان ر�ھتا ":نے فرماياعليہ وسلم 
́خوان �رنہ بيٹھے جس �ر�اب P دورZلےہووہ  -"ايسے دس

  )1949/مالحظہ ہوارواء الغليل،2801/ترمذ125/2/ا?د(
        ::::�اب �ينے والے ö mا�اب �ينے والے ö mا�اب �ينے والے ö mا�اب �ينے والے ö mا

ح¶ت جابرر· اهللا عنہ سے روايت ہے كہ رسول صº اهللا 
اوراهللا تعاp نے يہ ،ہرنشہ آورYZحرام ہے":عليہ وسلم نے فرمايا

� ةعہد كرر�ھا ہے كہ جوشخص نشہ آور�YZئے ½ اس كو وہ ط
اÈبال �الئے ½ لو�وں نے كہا اے اهللا كے رسول صº اهللا عليہ 

سينہ �اہل جہنم P : آپ نے فرمايا ؟وسلم طينہ اÈبال كيا ہے
  )2002/مسلم(-"يااہل جہنم ù Pوڑ
 ºاهللا عليہ وسلم نے �اب �ينےوالوں �رلعنت رسول اهللا ص

  -بھيë ہے كيوں كہ وہ تمام برائيوں m جڑہے
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Wر· اهللا عنہ كہتے ہ Êكہ رسول اهللا :ح¶ت انس بن مال 
صº اهللا عليہ وسلم  نے�اب كے بارے مW دس آدميوں 

جس كے ¡ے �اب ،�اب ùوڑنےوالے �ر،�رلعنت بھيë ہے 
اور�اب اٹھاكرÑجانے والے ،والے �ر�اب �ينے ،ùوڑ2 جائے

اوراسكے �النے والے ،اورجسكے �اس اٹھاكرلے جائے،�ر
اسكے ،اس× قيمت كھانے والے �ر،اسكے بي¯نے والے �ر،�ر

-"خريدنے والے �راورجس كيلئے خريد2 جائے
  )3310/ابن ماجہ،1295/ترمذ2(

وہ �ا> ہے جسمW كھجوريا كشمش ڈاp جا¾ ہے تاكہ نبيذ نبيذ نبيذ نبيذ 
�ينا  نبيذ،ميٹھا ہوجائے اوراس× نمكينيت ختم ہوجائے �ا> 

جائزہے جب تÊ اسمW نشہ �يدانہ ہويا اس �رت� دن نہ 
  -�زريں

ا�ر�وي �ورت مند شخص ك¬ �ھل والے باغ سے �زرے 
ہوا�ھل �ائے اورباغ m كوي اوردرخت مW يا زم� �ر�ڑا

ھا سكتا Zہارديوار2 اورنeراں نہ ہوتووہ بغ¦قيمت اس� �ھل ك
ہے Ñكن اسكواٹھاكرنہW لے جاسكتا اورجوبغ¦�ورت 

  -اورöابھىہےاسكولے ½ اس �راسكے دو�نا 
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سونے Zاند2 كے برتن مW يا جس برتن �رسونے Zاند2 سے 
�الش ü� m ہو مردوں اورعورتوں دونوں كيلئے اسمW كھانا 
اور�ينا حرام ہے اورجنت مW ايسا جسم داخل نہW ہو½ 

  -م سے �ال بڑھا ہوجوحرا
        ::::جب برتن مW مكھى �رجائےجب برتن مW مكھى �رجائےجب برتن مW مكھى �رجائےجب برتن مW مكھى �رجائے

 كہ جب تم مW :"ح¶ت ابوہريرہ ر· اهللا عنہ سے روايت ہے
سے ك¬ كےبرتن مW مكھى �رجائے تووہ اسكواسمW �ور2 

اسلئے كہ ،طرح سے ڈبودے �ھراسكونكال كر�ھينÊ دے 
-"اسكے ايÊ بازومW شفاء ہے اوردوèے مW بيمار2 ہے

  )5782/�ار2(
        ):):):):ذبح كرناذبح كرناذبح كرناذبح كرنا((((ةPPPPذذذذ

P: ةذ �ر�رنا ہے جسý مطلب خش× كے اس جانور�وذبح يا P
وہ اسطرح سے كہ اس× حلق اورشہ رگ ،�وشت كھايا جاتا ہو

اور�ردن m دونوں ر�وں يا ان مW سے ايÊ كوÎٹ ديا جائے يا 
اس كے ساتہ كوWù بھى Pٹ د2 جائW ا�راونٹ بدک 

  -كربھا�نے واال ہو
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 اونٹ كو�ھڑا كر�ے ýر�يا جائے اوراسكے بائW سنت يہ ہے كہ
ýرÎ طريقہ يہ ہے كہ كھڑے اونٹ ،ہاتھ كوباندھ ديا جائے 

كيلئے يع� حلقوم �رZھر2 مار2 جائے جس سے نرخرہ 
اورخون m خاص ر�W كٹ جائW اور½ئے اوربكر2 كے ذبح 
كرنے P طريقہ يہ ہے كہ اسے بائW �ہلو�ے بل زم� �رلٹاديا 

Zو�ايوں كونشانہ ، �ھرانكے �وں �رZھر2 �ھ¦2 جائے جائے
ا�رجانور�ے �يٹ مµ Wہ ،باز2 كيلئے نشانہ مقرر�رنا حرام ہے 

ہوتواس× ماں كے ذبح كرنے سے وہ بھى حالل ہو�يا Ñكن 
بغ¦ذبح حالل ،ا�روہ زندہ نكال تواس� ذبح كرنا واجب ہے

  -نہW ہو½
Wط� m ذبح صحيح ہونےWط� m ذبح صحيح ہونےWط� m ذبح صحيح ہونےWط� m ذبح صحيح ہونے::::        

مسلمان ،يع� وہ Þقل ہو، واال ذبح كرنے P اہل ہوذبح كرنے-1
لہذااس شخص P ذبح كرنا ،ہويا عورت  مرد،يا اہل كتاب ہو

يع� (جائزنہW جونشہ m حالت مW ہويا �ا� ہويا Pفرہو
  -)Pفرغ¦�تاب

ہردھارواYZ pسے جس سے خون بہانا �كن ہوذبح كرنا  -2
  -كرنا جائزنہWا�تہ دانت اورناخن سے ذبح ،درست ہے



 16 

�ردن m دونوں ر�وں ياان مW سے ك¬ ايÊ كوÎٹ كرخون -3
بہانا �ور2 ہےاورذبح كرنا مكمل اسوقت ہو½ جب ان دونوں 

  -كوحلقوم يا شہ رگ كے ساتھ Pٹ ديا جائے
ذبح كرنے كے وقت آد� بسم اهللا كہے اورا�رآد� بسم اهللا  -4

Ñكن ا�رجان بوجھ كہنا بھول �يا تواس� �وشت كھانا جائزہے
Wكھانا جائزنہ �ھوڑديا ہے تواسZ كربسم اهللا كہنا-  

  -ش� رحرم مW يا حالت احرام مW نہ كيا �يا ہو -5
ہروہ جانورجوç �ھونٹنے سے مراہويا اس� èقلم كرديا �يا 
 Wدے كرمارا�يا ہويا�رم �ا> م �جھٹP ºÔہويااسكو

Wو�رمارا�يا ہويا اي¬ صورتوں مeمل بھ Wخون �وشت م 
كھانا انسان كيلئے نقصان دہ ہوجاتا ہے  جاتا ہے جس�

  -اورجانورm روح اسكے جسم سے خالف سنت نكلÐ ہے،
كيونكہ اهللا تعاP- p ذبيحہ حالل ہے) يہودونصار2(اہل كتاب 

اÑوم أحل لكم الطيبات وطعام ا�ين أوتوا {:نے فرمايا ہے
ْ ُ ُُ َُ ِ

� ُ َ �َ َ ُ َ َ� ُ َ �
ِ ْ َ ْ

ال
ْ

ُكتاب حل لك � �
ِ َِ ْم وطعامكم حل لهمَ ْ ُْ ُ� �

ِ ُ َ َ   )5:ةاKائد(}َ
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" P اوراہل كتاب Wئ� m يں آج تمہارے ¡ے حاللYZ ہYاك� 	
ذبيحہ تمہارے ¡ے حالل ہے اورتمہارا ذبيحہ ان كيلئے حالل 

  -"ہے
ا�رمسلمان كويہ معلوم ہوجائے كہ اہل كتاب P ذبيحہ    

 ç طور�رجيسے Ë�¦غ �جھٹ P ºÔھونٹ كرمارا�يا ہو يا�
دے كرمارا �يا ہوتواس� كھانا جائزنہW اور�فارÎ ذبيحہ 

  -اس� كھانا مطلقا جائزنہW ہے)جواہل كتاب كے عالوہ ہوں(
جس ش�رياجانور�وذبح كرنا �كن نہ ہواسكے جسم كے ك¬ 

تاكہ اس� خون بہ ،بھى حصہ مW بسم اهللا كہكر زخم كردے 
وہ مرنے كے بعد حالل ہوجائے ½ ا�رمسلمان يہ جانتا �ھر،جائے

ہو�ہ اہل كتاب نے بسم اهللا كہ كرذبح كيا ہے تواس� 
اورا�ريہ جانتا ہو�ہ اسنے بسم اهللا نہW ،كھاناجائزہے

كہاہےتواسكے ¡ے اس�كھانا جائزنہW ہے اورا�ر�¯ھ معلوم نہ 
 اس �ريہ،اسلئے كہ اصل حلت ہے ،ہوتواس� كھانا جائزہے

واجب نہW كہ لو�وں سے اسكے بارے مW �وZھے اورتفتيش 
بلكہ افضل يہ ہے كہ اسكے ،كرے كہ اسنے كيسے ذبح كيا ہے

  -بارے مW نہ �وZھے نہ تفتيش كرے



 18 

 Wجس حيوان �رانسان قادرہواسكوبغ¦ذبح كئے كھاناجائزنہ
ا�تہ ٹڈ2 اورÓھº اور�ا> مW رہنے والے حيوانات كوبغ¦ذبح ،

خش× كے مباح حيوانات اور�رندوں Pكھانا ،نا جائزہےكئے كھا
ايÊ يہ كہ ان كوذبح كيا �يا ،دو�طوں سے جائزہے

  -ہواوردوèے يہ كہ ذبح كرتے وقت بسم اهللا كہا �يا ہو
 االنعام يا ك¬ دوèے ماكول اللحم ةبہيمجس نے 

جانور�وذبح كيا اوراسكو�¬ ميت m طرف سے صدقہ كرديا 
ميت كوملے تو�وي حرج نہW اورا�راسكوميت تاكہ اس� ثواب 

m تعظيم مW يا اس سے تقرب حاصل كرنے كيلئے ذبح كيا ہے 
تواسنے �ک اك
Î ارتكاب كيا وہ ذبيحہ نہ اسكے ¡ے حالل 

  -ہو½ نہ غ¦وں كيلئے
  
  

        ::::اZھى طرح ذبح كرنااZھى طرح ذبح كرنااZھى طرح ذبح كرنااZھى طرح ذبح كرنا
تYدھارداروالے آلے سے ذبح كرنا �ور2 ہے اورايسے آلے سے 

ا¢ طرح ،ہو كروہ ہے جس× دھار�ندذبح كرنا م
ا¢ طرح اس× روح ،دھار�وجانور�ے سامنے تYنہW كرنا Zاہئے
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كے اسكے جسم سے نكلنے سے �ہلے اس× �ردن توڑنايا اس× 
  -كھال نكاLا مكروہ ہے

اهللا تعاp نے ہر�YZے ساتھ ":رسول صº اهللا عليہ وسلم نے فرمايا
تم قتل كرو تواZھى �س جب ،بھال² كرنے Pحكم ديا ہے 

Zناùہ ،طرح قتل كرو اورجب ذبح كروتواZھى طرح ذبح كرو 
 دھارےتم مW سے كوي شخص جب ذبح كرے توا�� Zھر2 ك

  )1055/مسلم(-"كوآرام �ہن¯ےہ ت�Yرلے تاكہ ذبيحكو
بہ´يہ كہ ذبيحہ P رخ قبلہ m طرف كرديا جائے اوربسم اهللا كے 

 آد� بسم اهللا واهللا اك
�ہے يع�،ساتھ اهللا اك
بھى كہاجائے 
  )1521/ترمذ2810،2/ابوداؤد(-�ھرذبح كرے

        ش�رش�رش�رش�ر
ش�رÎ مطلب ہے كوي حالل جنÙ جانورجو�¬ m : ش�ر

ملكيت مW نہ ہواورجسكو�وي آد� ا�نے قابومW نہ كرس� 
  -ًہو�¬ معت
آلہ سے قصداقتل كرنا

 Wرم�ر�رش�ش Wاصل اباحت ہے اال يہ كہ حرم م
َ

 Wناجائزنہ
  -اور1رم �رخش× P ش�رحرام ہے



 20 

ْأحل لكم صيد ا�حر وطعامه متاÞ لكم { :اهللا تعاp فرماتا ُْ ُ� ً َ َ ُ ُُ َ َ َ
ِ
ْ َ ْ ْ َ َ �

ِ
ُ

َوللسيارة وحرم عليكم صيد ال
 ما دمتم حرما وايقوا اهللا ا�ي  ِ
�

�
ْ ُ � َ َ ًَ َ َُ ُ ُ ُْ ْْ ُ ُ� ََ َ َْ ُ ْ ْ َ � ِ � � ِ

َإÑه Ì®ون ُْ َ ُ
ِ ْ

َ
  )96:ةداKائ(  } ِ
تمہارے ¡ے دريا Pش�ر�كڑنا اوراس� كھانا حالل كيا �يا ہے "

تمہارے فائدے كے واسطے اورمسافروں كے واسطے اورخش× 
جب تÊ حالت ،P ش�ر�كڑناا تمہارے ¡ے حرام كيا �يا ہے

احرام مW رہواوراهللا تعاp سے ڈروجس كے �اس �ع كئے 
  -"جاؤ�ے

        :::: دوحاW5 ہW دوحاW5 ہW دوحاW5 ہW دوحاW5 ہWش�ر�و�انے اوررو�نے كے بعداس×ش�ر�و�انے اوررو�نے كے بعداس×ش�ر�و�انے اوررو�نے كے بعداس×ش�ر�و�انے اوررو�نے كے بعداس×
ئے اي¬ صورت مW يہ  ايÊ يہ كہ اسكوبال� زندہ �ا

  -ش�رm �طوں سےحالل ہو½،ش�ر
Wيہ ہ Wيہ ہ Wيہ ہ Wطططط يہ ہ� mر�حالل ش� mر�حالل ش� mر�حالل ش� mر�حالل ش::::        

ش�ر�رنے واال ان لو�وں مW سے ہو جن� ذبح كرنا درست  -1
مانا جاتا ہے يع� وہ مسلمان يا اہل كتاب اوربالغ يا تمي�Yرنے 

  -واال ہو
  YZ mوں مW سے ك¬ ايÊ سے كيا �يا ہوياش�ردوقسم -2

دانت ،تواي¬ دھاردارYZسے كيا �يا ہوجوخون كوبہانے واp ہو
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سكھائے ہوئے ش�ر2 جانوريا �رندوں  يا،اورناخن كے عالوہ 
  -ہوجيسے كہ كتا يا بازوشكرا وغ¦ہ سے ش�ر�يا �يا

ًش�ر2 جانوريا �رندے كوش�رm طرف قصدا Zھوڑا �يا  -3

  -ہو
ت¦�ھينكتے وقت يا ش�ر2 جانوريا �رندے كوZھوڑتے وقت  -4

بسم اهللا �ڑھ ü� p ہواورا�ربھول �يا اوربسم اهللا نہW �ڑھا تب 
ًبھى حالل ہو½ Ñكن ا�رعمدا بسم اهللا نہW �ڑھا ہے توحالل 

  -نہW ہو½
ش�رايسا ہوجسے ش�ر�رنے Þ� m اجازت دü� 2 ہو-5

ً
لہذا ،

  -لے P ش�راورحرم P ش�رحالل نہWاحرام باندھنے وا
 Wا حرام ہے كيونكہ اس سے لوگ ڈرجاتے ہLكتا �ا، Wھرم�

 Wہوتے ہ Wاست و�ند� ہے،فرشتے داخل نہ¨ Wہردن ،اس م
سوائے ش�ر2 كتوں كے يا ان ،ايÊ ق¦اط اجر�م ہوجاتا ہے

 كے جوZو�ائے يا كھيm Ð حفاظت كيلئے �الے كتوں
Wا يع� �ور،جائLت ہى انكا �اÌ ت ومصلحت كے

  -جائزہے
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ا�ر�¬ نے الٹھى يا �تھروغ¦ہ سے مارا اوروہ جانورمر�يا 
يع� جو�¬ (، مW ہےةتواس� كھانا جائزنہW اس� شمارموقوذ

اوروہ آلہ Zھيد كر�ے نكل ) �ب يا Zوٹ سے مر�يا ہو
تواس� ) جس سے اس� خون بہ �يا مثال بندوق سے مارا(�يا

  .جائزہےكھانا 
لہوولعب اورتفريح كے ¡ے ش�ر�رنا جس سے نہ خود فائدہ 

كيونكہ اس مW ،اٹھائے نہ دوèوں كوفائدہ �ہن¯ائے حرام ہے
بہايا �يا خون يع� وہ خون جو�رندوں يا  -مال ضائع كرنا ہے

جانوروں كے ش�ر�رنے ياذبح كرنے كے وقت ان m جان 
  -نكلنے سے �ہلے بہے وہ حرام و¨س ہے

رZور2 يا غصب كئے ہوئے آالت سے ش�ر�يا جائے تووہ ا�
  -ش�رحالل ہو½ Ñكن ش�ر�رنے واال �ناہ�رہو½

نمازZھوڑنے والے P ذبيحہ يا ش�ر�رنا مطلقا جائزنہW ہے 
Ñكن µے m نeرا> كرنا �ور2 ہے تاكہ ش�ر�وتكليف نہ 

ہتھيارسے ك¬ معصوم آد� m طرف سنجيد� سے يامذاقا ،ہو
  واهللا اعلم بالصواب                       .شارہ كرنا جائزنہW ہے ا


