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        اهللا الر4ن الرحيمبسم 
             اوراسكے فوائد اوراسكے فوائد اوراسكے فوائد اوراسكے فوائدۃ''''ز6وز6وز6وز6و

 اسالم كے فرائض مـA سـے ايـ@ عظـيم فريـضہ اورشـہادت� ۃز�

اسـكے ،اورنماز كے بعد اسكے ار�ن مA سے اي@ اہم ترين ر6ن ہے
اسكے رسول صR اهللا عليہ وسـلم ،واجب ہونے Oراهللا تعاM N كتاب

  -M سنت اورمسلمانوں X اWاع داللت كرتا ہے
نے اس كے وجوب X انكار6يا وہ اسالم سے مرتد اور�فـرہے  جس

ورنـہ ،اeروہ توبہ كرdتا ہے  توٹھيـ@ ،اس سے توبہ كروايا جائے `،
 اورجوشخص اسj ادائيi مh AيR كرتـا -اسے قتل كرديا جائے `

ہے يا اسمA سے كqھ كo كرتا ہے تووہ ظاmوں مA سے ہے اوراهللا 
  :اهللا تعاX N ارشاد eراu ہے،تحق ہےتعاr M Nا X مس

ْوال �س� ا�ين فبخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو خyا لهـم بـل { َ ْ ُ � ً َ َْ ُ ُ َْ َِ ِ ْ َ ِ ِ� ُ َ
ِ

َ ُ َ َ � � َ َ ْ َ َ َ

ِهو & لهم سيطوقون ما hلوا به يوم القيامـة وهللا مـyاث الـسماوات  َ ََ َ َ َ� ْ َ ُْ َُ � َِ ِ� ِ َِ َِ
ْ

ِ ِ
ْ ُ َ َ � َ ُ ُ � َ ُ

َواألرض و َِ ْ َ
yٌاهللا بما يعملون خب ِ

َ َ َُ َ َْ
ِ   )۱۸۰  :سورة آل عمران(} �

" �Oا Aھ دے ر6ھا ہے وہ اسمqنے فضل سے كOنے ا Nاهللا تعا Aجنہ
كنجو� كواOنے dے بہ�خيال نہ كريں بلكہ وہ ان كے �ـے نہايـت 

عنقريب قيامت والے دن يہ ا�O كنجـو� M ¡ـ 6ے كـے ،بدترہے 
انوں اورزم� M مyاث اهللا تعاN ہى كـے آسم،طوق ڈالے جائe Aے 

    "اس سے اهللا تعاN آ`ہ ہے،اورجوq6ھ تم كررہے ہو،�ے ہے



 ٤

صحيح hار¦ مA ابوہريرہ ر§ اهللا عنہ سے مرو¦ ہے كـہ انہـوں 
جـس شـخص : "رسول اهللا صR اهللا عليہ وسلم نـے فرمايـا: نے كہا

ادانہA كرتـا ہـے  ۃكواهللا تعاN نے مال سے نوازا ہے اوروہ اسj ز�

كو اسكے �ے اي@ زہريلے سانپ M ش¨ )مال (توقيامت كے دن اس 
مA بنايا جائے`جس M آنكـھ كـے اوOردوسـياہ نقطـے ہـوں eـے 

Oھروہ اسj دونوں ،جواسكے »ے مA طوق M طرح ڈال ديا جائے `،
 Aكڑ6ہے ` ) ج¬وں كو(با¡ھO: ا مال ہوںyت Aاخزانـہ ،مyت Aم

  -"ہوں
اس سانپ كو6ہتے جس كے : اوراقرع، نرسانپ كو6ہتے ہA: جاعش(

  )زہرM ك°ت كيوجہ سے اسكے ¯6ے بال eرeئے ہوں
 وا�ين يك²ون ا�هـب والفـضة وال  { :اوراهللا تعاX N فرمان ہے 

َ َ َ ََ � ِ ِ
ْ َ َ � َ ُ ْ َ َ ِ

�

ٍينفقوغها ¶ سبيل اهللا فب´هم بعذاب أdم ِ
َ

ٍ
َ َ

ِ
ُ ْ � َ ََ � ِ ِ َ ِ

َ ُ ِ ُ
ْيـوم �ـ   ُ َ ْ oِ عليهـا ¶ نـار َ

َ ِ َ َْ َ َ

ْجهــنم فتكــوى بهــا جبــاههم وجنــوبهم وظهــورهم هــذا مــا كــ²يم  ْ ْ ْ ُْ �َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ َ َُ َ ِ ِ َ َْ َ

َألنفسكم فذوقوا ما كنتم تك²ون ُ ِ ِْ َ ْ ُْ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ
     )۳۵-۳۴سورة ا«وبة (} 

 " Aراہ مـ M اوراهللا Aخزانـہ ر6ھـتے ہـ X ¦اورجولوگ سونے ¡اند
 جس دن -تے انہA دردناک عذاب M خOÂہنqادÁئےخرچ نہA كر

 M ھــراس ســے انO ` ايــا جــائےÄت Aاس خــزانے كــوآتش دوزخ مــ
È Aجائ Éدا AيٹھOہلو اورOيشانياں اورO)` يـہ ) ان سے كہا جـائے

Íس اOـنے خزانـوں X ، ہے جسے تم نے اOنے �ے خزانہ بناكرر6ھا تھا
  )۳۵-۳۴:التوبه(-"مزہ ¡كھو



 ٥

 مA ابوہريرہ ر§ اهللا عنہ سے مرو¦ ہے كہ نÎ صR صحيح مسلم
جوبھى سونايا ¡انـد¦ واال شـخص :"اهللا عليہ وسلم نے ارشاد فرمايا

اسكے �ے قيامـت كـے ،ادانہA كرتا ہے ) ۃز�(اOنے اس مال X حق 

دن آگ Ï Mتياں تيارM جائÈ A اور انھA جہـنم M آگ مـA تÄايـا 
اسO jيشاÑ اورÍشت كوداÐ جـائے ،لوOھراس سے اسكے Oہ،جائے `

جب جب بھى وہ ٹھنڈ¦ ہوجائے È دوبارہ ا� طـرح عمـل كيـا ،`
يہ عذاب اي@ ايـسے دن مـA ہـو` جـس M مقـدارÓاس ،جائے `

Èہو M ہزارسال،)È يہاں تـ@ بنـدوں ) يہ حالت اس وقت ت@ رہے
  -"كے درميان فيصلہ كرديا جائے

جن مA سے درج ،عا&× فائدے ہAاخالÖ اورم، كے كqھ دي�ۃز�

  :X ہم تذكرہ كررہے ہAذيل 
        :::: كے دي� فائدے كے دي� فائدے كے دي� فائدے كے دي� فائدےۃز�ز�ز�ز�

يہ اسالم كے ار�ن مA سے ايـ@ ر6ـن M ادائـيi ہـے جـس  -۱
 X Ñاور�ميـاب و�مـرا Ûـh @نيـ M بنـدہ Aردنيا وآخرت مO

  -دارومدارہے
يہ بندہ كواسكے رب سے قريب كرديÛ ہـے اوراسـكے ايمـان  -۲

ــافہ ــA اض ــےم ــر× ہ ــرح M ، ك ــس ط ــرح ج ــال¨ ا� ط ب
كے اßام دينے سے يـہ فائـدہ حاصـل ) نيكيوں(ديÞرطاعتوں 

 -ہوتا ہے



 ٦

اهللا تعـاM ، N ادائيO iربہت بڑااجروثواب حاصل ہوتا ہےۃز� -۳

 :X فرمان eراu ہے

ٍفمحق اهللا الربا ويرâ الصدقات واهللا ال �ب á كفار { -۴
� ََ � ُ � َِ ُ

َ
� �َ َِ َ ْ�

ِ
ْ ُ َُ � ْ ٍأعيمَ ِ

َ
 { 

سـورة (-"اهللا تعاN سود كومٹاتا ہے اورصـدقہ كوبڑھاتـا ہـے" -۵
   )  ۲۷۶  :اåقرة

  :اورفرمايا
ُوما آتيتم من ربا لyبو ¶ أموال ا.اس فال يربو عند اهللا وما آتيتم { ُْ ْ َْ ََ ََ � َِ� َ �ِ ُ ُْ َ ْ ً �َ �َ ِ ِ َ ََ

ِ َ

ُمن ز�ة تريدون وجه اهللا فأو�ك هم  ُ َ ُ �َ ِ
َ ْ ُ َ ِ� ْ َ َ ُ

ِ ٍ
َ َالمضعفونَ ُ ِ ْ ُ ْ {  

تم جوسود Oرديتے ہو6ہ لوeوں كےمـال مـA بڑھتـا رہـے وہ اهللا "
 تم اهللا تعـاM N ۃ اورجوq6ھ صدقہ وز�-تعاN كے ہاں نہA بڑھتا

-خوشنود¦ كے �ے دوتوايسے لوگ ہى ہA اOنا دو¡ندكرنے والے
    )۳۹:  سورة الروم(

  :اورنÎ صR اهللا عليہ وسلم  نے ارشاد فرمايا
كماë سے اي@ كھجور6ے برابرصـدقہ ) حالل(وشخص Oاك ہ ج"

 - اوراهللا تعاí Nف Oاک ¡ ہى كوقبول فرماتـا ہـے–كرتا ہے 
Oھراسـj ا� ،تواهللا تعاN اسے اOنے داہنے ہاتھ سے قبول كرتا ہے 

كرتا ہے جس طرح تـم مـA سـے كـوي ) افزائش(طرح Oرورش 
كرتا ہے يہـاں O Mرورش ) eھوڑے كے ñے(ñھyےشحص اOنے 

صحيح (-"OہاڑM مانند ہوجاتا ہے ) صدقہ كيا ہوامال (ت@ كہ وہ 
  -)hار¦ ومسلم



 ٧

جيسا كہ ،اهللا تعاN اسكے سبب خطاؤوں كومعاف كرديتا ہے -۴
eنـاہ كوايـسے ہـى "نÎ صR اهللا عليہ وسلم X فرمان ہے صدقہ 
  "مٹاديتا ہے جسطرح OاÑ آگ كوôھاديÛ ہے

صـدقات وخـyات ) نفـR( اورõم ۃز�)Î واج(يہاں Oرصدقہ سے 

Aسب مراد ہ-  
  : كے اخالÖ فوائدۃز�

 اداكرنے والے كوسö وفياض اورارباب جودو6رم كـے ۃيہ ز� -۱

  زمرے سے مالديÛ ہے 
 اداكرنے والے اOنے فقyو%تـاج بھـائيوں ۃ M وجہ سے ز�ۃز� -۲

OرمہرباÑ وہمـدرد¦ كـرنے M خـو÷ سـے آراسـتہ ہوجـاتے 
Aراهللا رحم فرماتا ہے اور،ہO كرنے والوں Ñمہربا– 

اس بات X مشاہدہ ہے كہ مسلمانوں كوماN اورجسماÑ نفع  -۳
Oہنqانے سے &ح صدراوردل X ¯وروانبساط حاصل ہوتا 
ہے اوراسكے سبب انسان اOنے بھائيوں كونفـع Oہنqـانےكے 

 –بقدر%بوب اورمعززومكرم ہوجاتا ہے 

 X اخالق hـيR اور6نجـو� ۃ M ادائيi سے صاحب ز�ۃز� -۴

ْخـذ {: سے Oاک ہوجاتا ہے جيسا كہ اهللا تعاX N فرمان ہـے ُ

َمن أموالهم صدقة يطهرهم وتز6يهم بها 
ِ ِ ِ

� َ ُ ُ � ََ ْ ْ ُْ َ ُ ً َ َ ِ َ ْ َ  ) ۱۰۳:  سورة ا«وبة(}  ِ

جـس كـے ذريعـہ ،آپ ان كے مالوں مA سے صدقہ لے dجئے "
 )۱۰۳: التوب＆" (سے آپ انكوOاک وصاف كرديں



 ٨

   كے معا&× فائدےۃز�

 سے غريبوں ü Mوريات M تكميـل ہـو× ہـے  جـن M ۃز�-۱

  -بيش�þال@ مA اك°يت ہے
 كے اندرمسلمانوں M تقويـت اورانكـے شـان M بلنـد¦ ۃز�-۲

 X اي@ م�ف جہاد � سبيل اهللا بھى ہے جسے ۃا� �ے ز�،ہے

  -ہم ان شاء اهللا عنقريب ذكر6ريں eے
تاج وبدحال لوeـوں كـے دلـوں مـA جو6ينـہ وÄ6ـٹ  فقyو%-۳

 كے ذريعہ اسـ� خاتمـہ ہوجاتـا ۃاورعداوت ودشم� ہو× ہے ز�

كيونكہ جب فقyو%تاج لوگ ما�اروں كومال ودولت سے ،ہے 
%ظوظ ہوتے ديكھتے ہA اورتھوڑايازيادہ كqھ بھـى انھـA اس 

ا�اروں سے فائدہ نہO Aہنqتا ہے توبسا اوقات انكے دلوں مA م
كے خالف كينہ وعداوت جنم dتا ہے كہ انہوں نے انكے حقوق 

dكن ،M رõيت نہM A اورانكى ك� üورت كوOورانہA كيا
اeرما�ارلوگ اOنے اموال مA سے كqھ حصہ ہرسـال ان Oرخـرچ 
كرتے ہA تويہ ¡ يں ختم ہوجا	 ہـA اورانكـے مـاب� %بـت 

  -والفت Oيداہوجا	 ہے
ل كے اندرنمووبڑھوتر¦ ہو× ہے اوراسـj بر6ـت اس سے ما-۴

مA اضافہ ہوتا ہے جيساكہ حديث مA نÎ صR اهللا عليہ وسلم 
ہ سے مـال مـA كـo صدق:"سے وارد ہے كہ آپ نے ارشاد فرمايا

  -"واقع نہA ہو× ہے



 ٩

 o6ر¡ہ صدقہ سے مال كے اندرتعداد كے اعتبارسـے تـوeيع� ا
ورمستقبل مA اسمA زيـاد	 واقع ہو× ہے dكن اسj بر6ت ا

بلكہ اهللا تعـاN ،اوراضافہ ہونے مA ہرeزo6 واقع نہA ہو× ہے 
  -اس� نعم اåدل عطافرماتا ہے اوراسكے مال مA بر6ت ديتا ہے

اسلئے كـہ جـب مـال X ، سے مال X دائرہ وسيع ہوجاتا ہےۃز�-۵

س كqھ حصہ خر چ كيا جاتا ہے تواس� دائرہ بڑھ جاتا ہـے اورا
 Aـروہ ،سے بہت سے لوگ مستفيد ہوتے ہeبرخالف اسكے كہ ا

فقyو%تاج لوeوں كواس ،ما�اروں كے بي� ہى eردش كرتا رہے 
  -سے كqہ بھى نہ ملے

 كے يہ تمام فوائد اس بات Oرداللت كرتے ہA كہ فردومعا&ہ ۃز�

اورOـاک ہـے اهللا M ، اي@ üور¦ ¡ـ ہے ۃM اصالح كيلئے ز�

  -كمت واN ہےذات جوعلم وح
انہى مA سے سـونا ، كqھ صوص مالوں كے اندرواجب ہے ۃز�

 Aجـائ �ھـنO @سـونے ،اور¡اند¦ ہـے بـ´طيكہ وہ نـصاب تـ
اورايـ@ جنيـہ X تـ� )سونےXسكہ(Xنصاب eيارہ سعود¦ جنيہ

اور¡اند¦ X نـصاب ¡انـد¦ X ¡ھـ� –حصہ ہے ) ۳/۷(ساتواں 
اسكے ،ہA) كرنسياں(سعود¦ ريال يا اسكے مساو¦ بين@ نوٹس 

 اوراسـمA كـوي شـ@ اë فيصد ہےواجب مقداراڑھ M ۃاندرز�

نہA كہ وہ سونا اور¡اند¦ سكوں يا بغyڈھلے ہـوئے ڈھـيلے يـا 
 بنابريں عورت كے سونے اور¡اند¦ كـے -زيورM ش¨ مA ہوں
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اeر¡ہ ، واجب ہے اeروہ نصاب ت@ Oہن� جائے ۃزيورمA بھى ز�

  -ديÛ ہو) من�Þ(ت وہ اسكوOہنÛ ياõري
 كوواجـب كـرنے واN دdلـA ۃاسلئے كہ سونا اور¡اند¦ كے ز�

Aم ہõ �6 تفصيل كےyبغ، Aھ خـاص حـديثqاوراسلئے كہ ك
 كـے واجـب ہـونے Oرداللـت ۃبھى واردہوي ہA جوزيـورمA ز�

مثـال كـے طورOرعبـداهللا بـن ،كر× ہA اeر¡ہ اسے Oھنا جانا ہو
 عنہما M روايت ہے كہ اي@ خاتون نÎ عمروبن العاص ر§ اهللا

 Aاورانكى بي� كـے ہاتـھ مـ Aاس آئO اهللا عليہ وسلم كے Rص
 ۃكيـاتم اسـj ز�:"توآپ نے فرمـا،سونے كے دوموٹے كنÞن تھے 

كيـا تمہـA يـہ بـات :"آپ نے فرمايا ،نہA :ہا ؟ اس Ñ ك"ديÛ ہو
 Íسند ہے كہ اهللا �ھے ان دونـوں كـے بـدلے آگ كـے دو6ـنÞن

؟ ¡نا�ہ اس عورت نے وہ دونوں كنÞن نكال كرOھين@ "Oہنائے 
  -"يہ دونوں اهللا اوراسكے رسول كيلئے ہA:"دئے اور6ہا

يعـ� (صاحب بلوغ اmرام نے كہا ہےكہ اس حديث كوائمہ ثالثہ 
  -اوراسj اسناد قو¦ ہے،نے روايت كيا ہے )نساë ترمذ¦،ابوداؤد

اورجـس كـے ،لوزيادہ ہے اوراسلئے بھى كہ اسمA احتياط O Xہ
  -اندراحتياط O Xہلوزيادہ ہووہى او� وبہ�ہے

 واجب ہے انہى مA سے �ارت X سامان بھى ۃجن اموال مA ز�

اوراسمA ہروہ ¡ داخل ہے جسے �ارت كے�ـے تيـا ر6يـا ،ہے 
كـ�ے اوراسـكے ،موي� ،`ڑياں ،جيسے زم� وجائداد ،eيا ہو
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 M واجـب ۃاسـكے انـدرز�،ديÞراصناف واقسام عالوہ مال كے 

سال كے اختتام Oراسـj قيمـت X انـدازہ ،مقداراڑھاë فيصد ہے
خواہ اسـj ، اوراسj اڑھاë فيصد نكاN جائے È،ل�يا جائے ` 

يا اسكے مساو¦ ،يا اس سے زيادہ ،قيمت خريد سے كم ،ماdت 
  -ہو

يہ Oردينے كيلئے يا كرا،اåتہ جس ¡ 6واسنے ا�O حاجت كيلئے 
سازوسامان وغyہ تواسمA ،`ڑياں ،ر6ھا ہے جيسے زمي� جائداد

صR اهللا عليـہ وسـلم X فرمـان ہـے اسلئے كہ نÎ ، نہA ہےۃز�

 -" واجب نہA ہـےۃمسلمان Oراسكے غالم اورeھوڑے مA ز�:"

 Aاجـرت مـ Nر6رايہ سے حاصل ہونے واO وراہونےO كن سالd
ــاد Oرســونے ا� ،  واجــب ہــےۃز� ــوں M بني طــرح ســابقہ دdل

  – واجب ہے ۃاور¡اند¦ كے زيورمA بھى ز�

  :ساتويں فصل
   كے بيان مAۃاہل ز�

 د¦ جـا	 ۃہA جنہـA ز�) مصارف ( سے مراد وہ جہات ۃاہل ز�

 كے مـستحق� X بيـان ازخـود فرمايـا ہـے ۃاهللا تعاN نے ز�،ہے 

ــا ــاد فرماي ــص {:¡نا�ــہ ارش ــا ال �إغم َ �
ــساك� ِ ــراء والم ِدقات للفق ِ َِ َ ْ َْ َ َ ُ ُ َ َ

ِوالعامل� عليها والمؤلفة قلوبهم و� الرقاب والغارم� و� سبيل  ِ َ َ َ
ِ ِ
َ َ َ َ َِ ِِ

َ ْ ْ
ِ

َ � ْ ُ ُ ُ ُ ِ َ � َ ُْ ْ َ ََ
ِ َ

ٌاهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم ٌِ َ َ ِْ � � �َ ََ � ًَ
ِ
َ

ِ ِ �
 :سورة ا«وبـة(} ِ

۶۰ ( 
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وں كيلئے ہـے اورمـسكينوں كيلـئے íف فقy )ۃز�(صدقے "   

اورانكے اصول كرنے والوں كيلئے  اورانكے �ے جـن كـے دل 
Oرجائے جاتے ہوں اورeردن ¡ھڑانے مA اورقرض داروں كيلـئے 

فــرض ہــے اهللا M ،اوراهللا M راہ مــA اورراہرومــسافروں كيلــئے 
   -"طرف سے اوراهللا علم وحكمت واال ہے

  : كے آٹھ مصارف ہAۃاس طرح ز�

فقراء يہ وہ لوگ ہA جنہA ا�O كفايت M روز¦ مA سے : اول-۱
ــ ہو×  ــى كــم مي ــے بھ ــصف س ــ� ن ــوڑ¦ ¡ يع íف تھ

اeرانسان كے Oاس اOنے نفس اوراہـل وعيـال Oرخـرچ كـرنے ،ہے
كيلئے آدھے سال X بھى انتظام نہA ہـے تـووہ فقـyہے اوراسـے 

 ل كيلئے سـال  د¦ جائے È جواسكے اوراسكے اہل وعياۃات� ز�

  -بھر6يلئے �X ہو
يہ وہ لوگ ہA جنہA ا�O كفايت M آدھى يا اس ،مساك�:دوم -۲

dكن انكے Oاس Oورے سال M ،سے زيادہ روز¦ مي ہو× ہے
 ۃ¡نا�ہ انكے سال بھر� خرچ ز�، روز¦ X بندوبست نہA ہوتا

  -كے رقم سے Oوراكرديا جائے `
س آمدX Ñ كـوي dكن اسكے Oا،اeرآدu كے Oاس نقود نہ ہوں 

يـا تنخـواہ يـا كـوي اور�م ،دو¯اذريعہ جيسے صنعت وحرفـت
ہوجس سے وہ ا�O كفايت بھرروز¦ X بندوبـست كرسـكتا ہـے 

اسلئے كہ نÎ صR اهللا عليہ وسـلم - نہA د¦ جائے Èۃتواسے ز�
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ــے  ــان ہ ــانے M ط:X فرم ــا�ار6يلئے اور6م ــنےوالے م ــت ر6ھ اق
نہـA ) حق( كے مال مA سے كوي حصہ ۃے ز�تواناشخص كے �

  -"ہے
يہ وہ لوگ ہA جنہA ملـ@ õ Xم حكمـراں  ،ۃXر6نان ز�:تي ا

اسے اس كے مستحق� Oرتقسيم كرنے اوراسj ، وصول كرنے ۃز�

ايـسے ،حفاظت ونÞہداشت كرنے وغyہ ذمـہ دار¦ سـون"تا ہـے
ديا جائے  كے مال سے ۃكے مطابق ز�) %نت(لوeوں كوانكے Xم

  -` اeر¡ہ وہ لوگ ما�ارہى كيوں نہ ہوں
اس ،مقـصودہو) دل جوي ( وہ لوگ جنكے دلوں M تاdف: ¡وتھا

̄داران قبائل ہـA جـن كـے ايمـان مـA مـضبو#  سے مراد وہ 
 كـے مـال سـے ديـا جـائے تاكـہ ۃو$تi نہ ہوايسے لوeوں كوز�

% انكے ايمـان مـضبوط و$تـہ ہوجـائA اوروہ اسـالم كـے دا
Aاســـالم -اورايـــ@ قـــدوہ ونمونـــہ بـــن جـــائX رانـــسانeا 

̄داروں  ) بااثرورسـوخ لوeـوں(كمزورہوdكن وہ قابل اطاعت 
بلكہ õم لوeوں مA سـے ہوتو6يـا اسـكے ايمـان ،مA سے نہ ہو

   X مال ديا جائے ` كہ نہA؟ۃكومضبوط بنانے كيلئے اسے ز�

اسـلئے ؛ جـائے ` X مال دياۃبعض علماء X خيال ہے كہ اسے ز�

اورجـب ،كہ دين M مصلحت جسم M مصلحت سے عظيم ترہے
اسے فقyہونے M صورت مA اسكے جـسم كوغـذاوخوراک بہـم 

 د¦ جا	 ہے تواسكے دل كوايمان M غذابہم ۃOہنqانے كے�ے ز�



 ١٤

 جبكـہ بعـض علمـاء O– Mہنqانا زيادہ نفع hش اوربڑھكرہے 
اسلئے كہ اسكے ايمان ؛ائے È نہA د¦ جۃرائے يہ ہے كہ اسے ز�

M تقويت سے حاصل ہونے واN مصلحت انفـراد¦ اورا� كـے 
  -ساتھ صوص ہے

غـالم  كے مال سـے ۃاس م�ف مA ز�،eردن آزاد كرنا:Oا�واں

جس نے اOنے مال@ سے آزاد¦ X (م�تب غالم،خريدكرآزاد كرنا
ــا ہــے  ــدہ طــے كرر6ھ ــديوں ) معاہ ــسلمان قي ــددكرنا اورم M م

  -ھڑانا داخل ہےكو¡
اس سے مراد وہ قرض دارلوگ ہA جـنكے Oـاس ،قرض دار: ¡ھٹا

 كـے مـد ۃايسے لوeوں كوز�،اOنے قرض M ادائيM i طاقت نہ ہو

 iادائـي M ـنے قـرضOجـس سـے وہ ا È سے ات� رقم د¦ جائے
اeر¡ـہ وہ روز¦ كـے ،كرسكA خواہ وہ قرض تھوڑا ہويـا زيـادہ 

اeرمان dاجائے كہ كوي ايـسا ، ہوںاعتبارسے ما�ارہى كيوں نہ
 jہــے جواســ Ñــاس كــوي ذريعــہ آمــدO شــخص ہــے جــسكے

مÞراسكے اوOراتنـا ،اوراسكے اہل وعيال M روز¦ كيلئے �X ہے
تواسـے اتـ� ،قرض ہے جسj ادائيM i وہ طاقت نہA ر6ھتا ہے

  - د¦ جائے È جس سے اسكے قرض M ادائيi ہوسكےۃز�

نہA ہے كہ وہ اOنےفقyمقروض شـخص سـے آدu كيلئے يہ جائز
 ۃقرض كوساقط كردےاوريہ نيت كرے كہ وہى اسكے مال X ز�

  -ہے
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علماء كے درميان اس بارے مـA اخـتالف ہـے كـہ اeرقـرض 
تو6يا اسے اOنےقـرض M ادائـيi ،دارشخص آدX u باپ يا بيٹا ہو

 X مال ديا جاسكتا ہے ؟صحيح قول يہ ہـے كـہ اسـے ۃكيلئے ز�

  - X مال دے سكتے ہAۃز�

 جانتا ہـے كـہ قـرض دارشـخص اOـنے قـرض M ۃاeرصاحب ز�

تواسـكے �ـے جـائزہے كـہ وہ ،ادائيM i طاقت نہA ر6ھتا ہـے
صاحب حق كے Oاس جـائے اوراسـكے حـق M ادائـيi كـردے 

  -اeر¡ہ قرض دار6واس� علم نہ ہو
جہـاد � اس سے مراد ،) اهللا كے راستہ مA( � سبيل اهللا: ساتواں

 M اتـ� رقـم د¦ جـائے È ۃ¡نا�ہ )اہدين كـوز�،سبيل اهللا ہے

 كے مال سے جہاد ۃا� طرح ز�،جوان كے جہاد كيئلئے �X ہو

  -� سبيل اهللا  كيلئے جنi سازوسامان خريدے جائe Aے
¡نا�ہ &% علم ،اهللا كے راستے مA &% علم بھى داخل ہے 

 X مال ديا جائے ` تاكـہ وہ علـم ۃحاصل كرنے والے طلباء كوز�

اال يـہ كـہ خـود ،حاصل كرنے كيلئے كتابA وغyہ فراہم كرسكے
  -اسكے Oاس مال ہوجس سے وہ (صيل علم كرسكے

اس سـے مـراد وہ مـسافرہے جـس� ،) مـسافر( ابن سبيل: آٹھواں
سفرمنقطع ہوeيـا ہـويع�  دوران سفراسـ� زادراہ خـتم ہوeيـا 

 مال سے ات� رقم د¦ جائے È جس سـے  كےۃ¡نا�ہ اسے ز�،ہو

  -ت@ Oہن� سكے) وطن(وہ اOنے شہر
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 كے مستحق� ہA جن� ذكراهللا تعاN نے ا�O كتاب ۃيہى لوگ ز�

اوراس بات M خÂد¦ ہے كہ يـہ اهللا M طـرف سـے ،مA كيا ہے
 Nاي@ فريضہ ہے جوعلم وحكمت سے صـادرہواہے اوراهللا تعـا

  -علم وحكمت واال ہے
ــ�  Mۃز� ــستحق� كــے عــالوہ ك ــم كواســكے مــذكورہ م  رق

 Aہ مـyاصالح وغ M اورراستےyتعم M اورم�ف مثال مساجد
اســلئے كــہ اهللا تعــاN نــے اســكے ،خــرچ كرنــا جــائزنہA ہــے 

اورح�� فائدہ يہ ہے كہ ،مستحق� كوح�6ے طورOرذكر6يا ہے
  -وہ غy%صورسے حكم M ن* كرتا ہے

ارف مA جـب ہـم غـوروفكر6رتے ہـA  كے مذكورہ باال مصۃز�

 Aھ ايسے ہqسے ك Aتہ ¡لتا ہے كہ ان مOۃجوبـذات خـودز�تو 

 Aورت مند ہوتے ہü مـسلمانوں ،كے M جـن Aھ ايسے ہq6اور
اس سے ہمA اس بات h Xو÷ Oتہ ¡ل جاتـا ،كوüورت Oڑ× ہے

 كــے واجــب قرارديےجــانے مــA كــسقدرحكمت ۃہــے كــہ ز�

مكمــل صــالح معــا&ہ M تعمــyہے اســj حكمــت ايــ@ ،ہــے
اوريہ كـہ اسـالم نـے مـال ودولـت ،جوبقدرام�ن خود كفيل ہو

كواورمال ودولت Oرمب� þكن مصلحتوں كونظراندازنہA كيـا 
اورنہ ہى اللـ+ اورhيـل نفـوس كـے �ـے ان M كنجـو� ،ہے

بلكہ اسـال م خـyوبھالX ë ،اورہواOرسM Û آزاد¦ ¡ھوڑ¦ ہے 
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مــا اورقومــوں M اصــالح X ســب ســے بــڑا ســب ســے بــڑا راہن
  -اورہرقسم M تعريف اهللا رب العا�m كے�ے ہے، علمÂدارہے

  
             الفطر الفطر الفطر الفطرۃز�ز�ز�ز�    

 فطراي@ فريضہ ہے جسے رسول اهللا صR اهللا عليہ وسلم نـے ۃز�

عبداهللا بن عمـرر§ -ماہ رمضان كے اختتام Oرفرض قرارديا ہے
ــــــــــــــ ــــــــــــــاتے ہ ــــــــــــــا فرم   :A اهللا عنہم

مـرد اورعـورت ،رسول اهللا صR اهللا عليہ وسلم نے غـالم اورآزاد"
 ۃ¡ھوٹے اوربڑے تمام مـسلمانوں Oررمـضان كـے اختتـام Oـرز�،

  )صحيح hار¦ وصحيح مسلم(-"فطرفرض قرارديا ہے
 فطرلوeوں õ Mم خوراک M انواع واصـناف مـA سـے ايـ@ ۃز�

  :تے ہAابوسعيد خدر¦ ر§ اهللا عنہ كہ،صاع M مقدارہے
ہم نÎ صR اهللا عليہ وسلم كے زمانہ مA عيد الفطر6ے دن اي@ "

) اسـوقت(اور،ايـ@ صـاع نكـا«ےتھےاشيائے خوراک مA سے 
  )صحيح hار¦(-"Oنyاور6ھجورتھا،كشمش،ہماراخوراک جو

¡وOـايوں كـے ،åـاس،بـس�بqھونے ،)نقـد¦(لہذا روOئےOيـسے 
كفايـت نہـA  فطرنكا.ـا ۃسازوسامان وغـyہ سـے ز�،خوراک 

كيونكہ يہ نÎ كريم صR اهللا عليہ وسـلم كـے حكـم ،كرے` 
  :اورنÎ صR اهللا عليہ وسلم X فرمان ہے،كے خالف ہے
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جس نے كوي ايسا عمل كيا جس Oرہماراحكم نہA ہـے تـووہ "
  -"ہے) ناقابل قبول(عمل مردود

صاع M مقدارا¡ھے قـسم كـے eنـدم سـے دو,و¡ـاليس eـرام 
)2.040kg ( ي،ہے Îمقدارہے جسكے ذريعہ ن M ¦ہى صاع نبو

  -M مقدارمقررM ہے) فطرانہ(صR اهللا عليہ وسلم نے فطرہ 
افضل يہ ہے كہ ،صدقہ فطرنمازعيد سے Oہلے نكا.ا واجب ہے 

عيد سےاي@ يا ،اسے عيد كے دن نمازعيد سے Oہلے نكاال جائے
 �X ہلے بھى نكا.اO تہ نمازعيـد كـے بعـ،ہے) جائز(دودنåد ا

اسـلئے كـہ ابـن عبـاس ر§ اهللا ،نكا.ا كفايت نہA كـرے `
  :عنہما M حديث ہے كہ

نÎ صR اهللا عليہ وسلم نےروزہ دار6ولغوورفث سے Oاک كـرنے "
 فطرقـرض قرارديـا ۃاورمساك� كوخوراک مہيا كرنے كيلـئے ز�

¡نا�ہ جس نے اسj ادائيi نمازعيد سے Oہلے كرد¦ تـووہ ،ہے
ورجسنے اسے نمازعيد كے بعد اداكيـا تـووہ õم ا، ہے ۃمقبول ز�

  )ابن ماجہ،ابوداود(-"صدقات وخyات M طرح اي@ صدقہ ہے
يا وہ اسكے نكا.ے ،dكن اeراسے عيد O Xتہ نماز6ے بعد ¡لے 

مـA يـا ايـسے شـہرمA تھـا ) بيابان(كے وقت شہرسے باہرصحرا
Aيـت عدنكا.ا كفاتواسے نماز6ے ب،جہاں اس� كوي مستحق نہ

 واهللا اعلم وصR اهللا - نبينـا -كرے `اeروہ نكا.ے Oرقادرہے
  .%مد وآلہ صحبہ


