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 مقّدمہ 
، اس ےس مدد    ہیے

، ہم اس یک تعریف کرتے ہر قسم یک تعریف ہللا تعایل ےکلیے الئق وزیبا ہے

اعمال یک   اپنے  اور  نفسوں ےک شر  اپنے  ہم  اور   ، ہیے  
مغفرت طلب کرتے ایس ےس  اور  ہیے  ماںگیے 

، جےس ہللا تعایل ہدایت دے دے، اےس کوئی گمراہ کرتے واال  برائیوں ےس ہللا یک پ   ہیے
ناہ طلب کرتے

، اور میے گوایہ دیتا ہوں کہ ہللا ےک   ، اور جےس گمراہ کردے، اےس کوئی ہدایت دینے واال نہیے نہیے

بات یک بیھ   اس  میے  اور   ، نہیے یک  اس کا کوئی شر تنہا ہے  وہ   ، نہیے برحق معبود   
عالوہ کوئی

۔ اما بعد: ہر مسلمان پر اپنے    ملسو هيلع هللا ىلصہوں کہ محمد  گوایہ دیتا   ہللا ےک بندے اوراس ےک رسول ہیے

وری ہے جن ےس ال علم ہونا اس ےک ےک لیی قطعا روا نہیے   دین یک ان باتوں کا علم حاصل کرنا ضے

 ، لیے ہللا تعایل ےک    ہے خواہ ان کا تعلق عقیدہ ےس ہو یا عبادت ےس یا معامالت ےس، اور اس ےک 

منہ مو  اس طرح  جا دین ےس  اتنا  ڑنا  بلکہ  پر عمل کرے۔  اس  نہ  اور  اےس سیکھے  نہ  نہیے کہ  ئز 

ت یک   وری ہے جتیے ےس اس کا دین قائم ہو تاکہ وہ ہللا تعایل یک عبادت علم وبصیے سیکھنا ضے

 ہیے اور نہ یہود  
روشنے میے کرے، سو نہ نصاری یک مشابہت اختیار کرے جو بال علم عمل کرتے

ن  عمل  باوجود  علم ےک  جو  ونصارى ےک  یک  یہود  ہمیے  وہ  دعا ہے کہ  تعایٰل ےس  ، ہللا  ہیے کرتے

راستہ ےس دور رکھے، اس حقیقت کو دیکھنے ہوۓ کہ لوگوں یک ایک بڑی تعداد دین ےک اصول  

 میے نے ےط کیا کہ عقیدہ  ےس بیھ ناواقف ہے بجز چند افراد ےک جن پہ ہللا تعایل یک رحمت ہو 
ئی

۔ یہ کتاب  ئل پر کچھ لکوعبادت ےک ان مسا  ورت ہر مسلمان مرد وعورت کو ہے ھوں جن یک ضے

تیرسی   بیان  عبادات کا  فصل:  دوشی  بیان  عقائد کا  فصل:  پہیل   : ہے مشتمل  پر  فصلوں  ے  تیے

 فصل: معامالت کا بیان 

لیے نفع بخش بناۓ اور   رب ذو الجالل ےس دعا گو ہوں کہ اس کتاب کو ہر طالب حق ےک 

ک خالص عمل ےک طور پر قبول فرماۓ،وہ یقینا بڑا سخاوت اور  اےس ضف اپنے یہ رضا ےک لیے ای 

۔   کرم واال ہے

پ یک آل اور صحابہ پر۔ 
ٓ
ت درود و سالم ہو ہمارے ننی محمد پر اور ا

 اور بکیر

 بقلم :د/ خالد بن حمد الخریف 

 عقائدکابیان : پہلیفصل

 اسالمکامعنیومفہوماوراسکےارکان  :مطلباول

دار  اسالم کا مطلب ہے توحید کو اپ نا کر ہللا تعایل ےک سامیے ش تسلیم خم کر دینا، فرماںیی

اری کا اعالن کرنا۔  ے کوں ےس بیے ک اور مرسر  ہو کر اس ےک حکم کو مان لینا اور شر
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 :  اسالم ےک ارکان پانچ ہیے

 سچا معبود نہیے ہے اور محمد صیل  
پہال رکن : اس بات یک گوایہ دینا کہ ہللا ےک سوا کوئی

۔ ہللا علیہ و سلم ہللا   ےک رسول ہیے

 دوشا رکن : نماز قائم کرنا 

 تیرسا رکن : زکاۃ دینا 

 چوتھا رکن: رمضان کا روزہ رکھنا 

 پانچواں رکن: طاقت رکھنے والوں ےک لیی بیت ہللا کا حج کرنا. 

 :توحیدکیاہمیت 

ایس یک  وہ  پیدا کیا کہ  لیے  اس  مخلوقات کو محض  وتعایل نے  معلوم ہو کہ ہللا سبحانہ 

: عبادت   یک نہ کریں۔ ارشاِد باری تعایٰل ہے  کریں اوراس ےک ساتھ کیس کو شر

نسَ وَ  ٱْلِجن  َوَما َخلَْقُت  }  {.إَِّل  ِليَْعبُُدوِن   ٱْْلِ

کیا  (  عبادت  ی  میں وہ  کہ  ہے  کیا  ےس  غرض  ایس  یہ  پیدا  کو  انسان  اور  جنات  نے  میں 

آیت:    )کریں۔ الذاریات،  یہ ےک ذریعہ ہو سکنے    اور اس عبادت ےس شناسائی علم  ( 56)سورہ 

 : ۔ ہللا تعایٰل کا ارشاد ہے  ہے

إَِّل     ۥ أَن هُ   ٱْعلَمْ فَ   } هَ  ـٰ إِلَ ُ ََّلٓ  ـٰتِ ِلذَۢنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِيَن وَ  ٱْستَْغِفرْ وَ   ٱّلل  ُ  وَ  ۗٱْلُمْؤِمنَ يَْعلَُم ُمتَقَل بَُكْم َوَمثَْوٰىُكْم    ٱّلل 

١٩ .} 

ےک( ہللا  بجز  کہ  رکھیں  ے  یقیں کا  اس  آپ  یک    تو  خطا  اپنے  اور  نہیں  معبود  حقیقی   
ی

کوئ

خیر   خوب  ہللا  اور  بیھ،  لتں  ےک  والیوں  ایمان  اور  والوں  ایمان  سارے  اور  رہیں  مانگتی  مغفرت 

 محمد:   )رکھتا ہے تم سب ےک چلتے پھرنے اور رہیے سہیے یک جگہ کو۔
ٔ

چنانچہ ہللا   (19)سورہ

بات کا    تعایٰل نے اس آیت میے قول وعمل ےس پہےل علم کا ذکر  اہم  اور جس سب ےس  ۔  کیا ہے

؛ کیوں کہ دین یک بنیاد ایس پر ہے   سیکھنا مسلمان پر واجب ہے وہ ہللا عز وجل یک توحید ہے

توحید ےک بغیے دین کا قیام یہ نہیے ہو سکتا۔ اور ییہ ایک مسلمان پر پہال اور آخری واجب  

، اسالم ےک ارکان کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا   ، یہ پاںچ ارکان ہیے جن میے  ہے وری ہے ضے

: میے نے ہللا   توحید پہال رکن ہے عبدہللا بن عمر رضے ہللا عنہما ےس روایت ہے کہ وہ کہنے ہیے

: اس بات  ےک رسول صیل ہللا علیہ وسلم کو فرمانے ہوۓ سنا:   وں پر ہے ے ”اسالم یک بنیاد پانچ چیے

یے اور بیشک محمد صیل ہللا علیہ وسلم ہللا  یک گوایہ دینا کہ ہللا ےک سوا کوئی سچا معبود نہ
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اور رمضان ےک روزے   ادا کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا  نماز قائم کرنا، زکٰوۃ   ، ےک سچے رسول ہیے

، جو کہ ایک    -بخاري ومسلم  رکھنا۔“  سو ایک مسلمان پر توحید کا مفہوم سمجھنا واجب ہے

۔ نہ اس یک عبادت میے  ، نہ  ہللا تعایل یک عبادت کرنا ہے یک کیا جانی اس ےک ساتھ کیس اور کو شر

 کیس مقرب فرشیے کو اور نہ یہ کیس ننی مرسل کو۔ 

 :کیگواہیکےمعنییہہینکہ االہللا الالہ

  ،  سچا معبود نہیے
اقرار کرے کہ ہللا عز وجل ےک سوا کوئی یہ  ے ےک ساتھ  بندہ پورے یقیے

قسموں کو   ساری  عبادت یک  اور  عبادت کرے  ایک ہللا یک  لیے خاص کر دے چنانچہ  اس ےک 

ہ۔   جیےس دعا، ڈر، امید اور توکل وغیے

 :  یہ گوایہ دو رکنوں ےک بغیے نا مکمل ہے

 پہال: تمام معبودان باطلہ یک عبادت والوہیت کا انکار کرنا 

لیے ہر قسم یک عبادت والوہیت کو ثابت کرنا ارشاِد باری تعایٰل  دوشا: ضف ہللا تعایل ےک 

  :  ہے

ُسوَّلا أَِن  }  ر 
ة ۢ َ َولَقَْد بَعَثْنَا فِى ُكل ِ أُم  غُوتَ وَ   ٱْعبُُدو۟اٱّلل  ـٰ ْن َهَدى   ۖٱْجتَنِبُو۟اٱلط  ُ  فَِمْنُهم م  ْن    ٱّلل  َوِمْنُهم م 

لَةُ َحق ْت َعلَْيِه  ـٰ لَ ِقبَةُ  ٱنُظُروا۟ فَ  ٱْْلَْرِض  فَِسيُرو۟ا فِى  ۚٱلض  ـٰ بِينَ َكْيَف َكاَن َع  {.٣٦ ٱْلُمَكذ ِ

ےک    اس  اور  عبادت کرو  ہللا یک  رصف  )لوگو!(  بھیجا کہ  رسول  میں  امت  ہر  نے  ہم  )اور 

 [۔ 36سوا تمام معبودوں ےس دور رہو۔( ]سورہ النحل: 

 :کیشرطیں  االہللا الالہ

ط: علم جو جہل ےک منافے ہو۔   پہیل شر

 ہو۔ 
ے
ے جو شک ےک مناف  دوشی: یقیے

ک ےک منافے ہو۔   تیرسی: اخالص جو شر

 : سچائی جو جھوٹ ےک منافے ہو۔ چوتیھ 

 پاںچویں: محبت جو بغض ےک منافے ہو۔ 

داری جو ترک کرتے ےک منافے ہو۔  : فرماںیی  چھنی

 ساتویں: قبول جو رد کرتے ےک منافے ہو۔ 



             

 

 مسلم یکس جاننا نہ کا جن ںیبات وہ
 ں ینہ  کےلئےروا

 

7 

 آٹھویں: معبودان باطلہ کا انکار۔ 

۔  طوں پہ عمل کرنا واجب ہے  اور ان شر

تعایل یک   اخالص ےک ساتھ ضف ہللا  یہ گوایہ  ، جس کا  اور 
ی

ثابت ہویک عبادت کرتے ےس 

بھروسہ رکھے، ہللا ےک سوا   پر  اتعایل یہ  پکارے، ہللا  نہ  یہ ہے کہ ہللا ےک سوا کیس کو  تقاضا 

کیس ےس امید نہ رکھے، ہللا ےک سوا کیس اور ےک لیے نماز نہ پڑےھ اور ہللا ےک سوا کیس اور ےک لیے  

وں ےک گرد طواف کرتے    ہیے اور  ذبح نہ کرے۔ کچھ لوگ جو قیی
، قیی والوں ےس فریاد کرتے ہیے

، لہذا ان باتوں ےس بچنا اور   ک ہے ؛ یہ سب عبادت میے شر  ہیے
ہللا تعایل کو چھوڑ کر انہیے پکارتے

اور   کوں ےک ہللا تعایل کو چھوڑ کر شجر، حجر  باتیے مرسر ؛ کیوں کہ یہ سب  وری ہے بچانا ضے

ک   ، اور ییہ وہ شر لیے  بتوں یک عبادت یہ ےک قبیل ےس ہیے ہے جس ےس روکنے اور آگاہ کرتے ےک 

۔   کتابیے نازل یک گئیے اور رسول بھیچی گیی

 :کےرسولہونےکىشہادتدینےکامعنی کےہللا وسلم علیہ ہللا  صلى محمد 

منع یک    ملسو هيلع هللا ىلصآپ   باتوں یک تصدیق کرنا، آپ یک  بتائی ہوئی  تعمیل کرنا، آپ یک  ےک حکم یک 

ہوئی باتوں ےس اجتناب کرنا اور ضف آپ ےک بتانی ہوتی طریقے ےک مطابق ہللا یک عبادت کرنا۔  

چنانچہ ایک مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ محمد بن عبد ہللا قریسر ہاشیم تمام انس وجن ےک لیے  

:  ہللا تعایل ، جیسا کہ ہللا تعایٰل کا ارشاد ہے  ےک رسول ہیے

ٓأَيَُّها  } ـٰ ِ إِن ِى َرُسوُل  ٱلن اسُ قُْل يَ  {. إِلَْيكُْم َجِميعاا ٱّلل 

رسول  (  ہوا  بھیجا  کا  تعایٰل  ہللا  طرف  یک  سب  تم  میں  لوگو!  اے  کہ  دیجیں  کہہ  آپ 

]األعراف:  )ہوں یل نے آپ کو اپنے دین یک تبلیغ  اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہللا تعا   [. 158۔ 

  :  اور لوگوں یک ہدایت ےک لیے بھیجا، ہللا تعایٰل کا ارشاد ہے

ِكن  أَْكثََر } ـٰ ا َولَ اَونَِذيراًۭ َك إَِّل  َكآف ةاًۭ ل ِلن اِس بَِشيراًۭ ـٰ  {. ٢٨ََّل يَْعلَُموَن  ٱلن اِس َوَمآ أَْرَسْلنَ

س  ( یاں  خوشخیر لتی  ےک  لوگوں  تمام  آپ کو  نے  بھیجا ہم  بنا کر  واال  ڈرانے  اور  واال  نانے 

 اور ہللا تعایل نے فرمایا:  -[28۔ ]سبأ: )ہے 

لَِميَن } ـٰ َك إَِّل  َرْحَمةاًۭ ل ِْلعَ ـٰ  {. ١٠٧َوَمآ أَْرَسْلنَ

۔(  ہے بھیجا  یہ  کر  بنا  رحمت  لتں  ےک  والوں  دنیا  کو  آپ  نے  ہم  األنبياء:    )اور  ]سورہ 

علیہ    -[107 ننی صیل ہللا  باطل عقیدہ نہ ہو کہ  یہ  یہ ہے کہ آپ کا  اور اس گوایہ کا تقاضا 

  ، وسلم کا ربوبیت یا عبادت میے کوئی حق ہے یا اس کائنات یک تدبیے میے آپ کو کوئی اختیار ہے
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بلکہ آپ صیل ہللا علیہ وسلم بندے ہیے معبود نہیے اور رسول ہیے جن یک تکذیب نہیے یک جا  

، ا  ور ہللا تعایل ےک دائرۂ مشیئت ےک باہر آپ نہ اپنے نفع ونقصان ےک مالک ہیے اور نہ یہ  سکنے

 :  دوشوں ےک، جیسا کہ ہللا تعایٰل کا ارشاد ہے

ٓ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدى َخَزآئُِن  } ِ قُل َّل  إَِّل  َما يُوَحٰىٓ  َوََّلٓ أَقُوُل لَُكْم إِن ِى َملٌَك ۖ إِْن أَت بُِع    ٱْلغَْيبَ َوََّلٓ أَْعلَُم    ٱّلل 

 {. إِلَى  

خزانے    ( ےک  پاس ہللا  ے  میں یہ کہتا ہوں کہ  تم ےس  میں  تو  نہ  دیجیی کہ  آپ کہہ  ترجمہ: 

تو   میں  فرشتہ ہوں،  میں  ہوں کہ  یہ کہتا  ےس  تم  میں  نہ  اور  غیب جانتا ہوں  میں  نہ  اور  ہیں 

ے پاس ویح آئی ہے اس یک اتباع کرتا ہوں   -[50۔ ]األنعام: )رصف جو کچھ میں

 کےارکان وراس  ومفہوما کامعنی ایمان :دوسرامطلب

یہ   اور   ، ہے نام  عمل کرتے کا  وجوارح ےس  دل  اور  بولنے  منہ ےس   ، اقرار کرتے دل ےس  ایمان: 

۔   اطاعت ےس بڑھتا ہے اور نافرمائے ےس گھٹتا ہے

بندگیاں   ک وکفر ےس ساری  ، جیےس شر ط ہے ایمان شر لیے  قبولیت وصحت ےک  عبادات یک 

، تو جیےس بغیے وضو ےک نماز قبول نہیے ہوئے ویےس یہ بغیے ایمان ےک کوئی    ضائع ہو   ہیے
جائے

: ترجمہ: جو ایمان واال ہو مرد ہو یا عورت اور وہ   ۔ ارشاِد باری تعایٰل ہے عبادت قبول نہیے ہوئے

 اور کھجور یک گٹھیل ےک شگاف برابر بیھ  
ی
 ایےس لوگ جنت میے جائیے ےک

ً
نیک اعمال کرے، یقینا

، ہللا تعایٰل کا ارشاد   -[124کا حق نہ مارا جانی گا۔ ]النساء: ان   ک عمل کو برباد کرتے واال ہے اور شر

  :  ہے

َوإِلَى  } إِلَْيَك  أُوِحَى  ِمَن    ٱل ِذينَ َولَقَْد  َولَتَُكونَن   َعَملَُك  لَيَْحبََطن   أَْشَرْكَت  لَئِْن  قَْبِلَك  ِسِرينَ ِمن  ـٰ   ٱْلَخ

٦٥ .} 

واقعہ یہ ہے ک ( آپ ےس قبل گزر چےک ہیں ان یک طرف بیھ  اور  آپ یک طرف بیھ اور جو  ہ 

غارت   )سب(  عمل  ا  تیں تو  کیا  ک  شر تونے  اگر  مخاطب(  )اے  کہ  ہے  جاچیک  بھیجر  ویح  یہ 

 -[ 65۔ ]سورہ الزمر: )ہوجانی گا اور تو خسارہ میں پڑ کر رہے گا

: ہللا پر ایمان النا، اس ےک فرشتوں پ ر ایمان النا، اس یک کتابوں پر  اور ایمان ےک ارکان چھ ہیے

ایمان النا، اس ےک رسولوں پر ایمان النا، قیامت ےک دن پر ایمان النا اور اچیھ اورُبری تقدیر پر  

 ایمان النا۔ 
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 :ا۔اللہپرایمانالنا

 : ے امور پر مشتمل ہے  ہللا پر ایمان تیے

 :کیربوبیتپرایمانالنا  ۔ہللا1

؛ جیےس پیدا کرنا، روزی دینا اور موت وحیات دینا،  یعنے ہللا تعایل کو اس ےک تمام   کاموں میے

 دینے واال نہ موت دینے  
ی

، نہ زندیک ، نہ رازق ہے اکیال ماننا، سو ہللا تعایل ےک سوا نہ کوئی خالق ہے

ایےس   میے کیس  اس جہان  اور  ۔  اختیار رکھتا ہے میے کوئی  اس کائنات  نہ یہ کوئی  اور  واال ہے 

 کیی وغرور میے ایسا کہے مگر  شخص کا پتہ نہیے جو ہللا 
 یک ربوبیت کا منکر ہو اال یہ کہ کوئی

 واقع میے اس کا قائل نہ ہو، جیسا کہ فرعون نے اپنے قوم ےس کہا: 

 ٱْْلَْعلَٰى{. فَقَاَل أَنَ۠ا َربُُّكُم }

ے نہیے تھا جیسا  [ 24]النازعات:   -)تم سب کا رب اعیل میں یہ ہوں(  ، جبکہ یہ اس کا یقیے

 تعایل نے مویس علیہ السالم ےک بارے میے فرمایا:  کہ ہللا 

َربُّ  } إَِّل   ُٓؤََّلِٓء  ـٰ َه أَنَزَل  َمآ  َعِلْمَت  لَقَْد  تِ قَاَل  َوٰ ـٰ ِفْرَعْوُن    ٱْْلَْرِض وَ   ٱلس َم ـٰ يَ َْلَُظنَُّك  َوإِن ِى  بََصآئَِر 

ا  {. َمثْبُوراًۭ

ہے کہ  ( ہوچکا  علم  تجھے  تو  یہ  دیا کہ  یہ  مویٰس نے جواب  نے  رب یہ  ےک  ے  وزمیں آسمان 

  
ً

، اے فرعون! میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقینا ، سمجھانے کو نازل فرمانی ہیں معجزے دکھانے

 . :   [،102]اإلشاء:  )برباد وہالک کیا گیا ہے  ارشاِد باری تعایٰل ہے

ا ٱْستَْيقَنَتَْهآ َوَجَحُدو۟ا بَِها وَ } ا ۚ فَ   أَنفُُسُهْم ُظْلماًۭ ِقبَةُ  رْ ٱنُظ َوُعلُو ًۭ ـٰ  {. ١٤ ٱْلُمْفِسِدينَ َكْيَف َكاَن َع

پر  ( ان  دلوں کو  ےک  ان  حاالنکہ  انکار کیا  آیتوں کا  ان  ےس  وجہ  وغرور یک  ظلم  نے  انہوں 

ے تھا وری ہے کہ ان مخلوقات کا کوئی خالق ہو، یہ    -[  14۔ ] سورہ النمل:  )یقیں کیوں کہ یہ ضے

ے خود کو نہیے پیدا کرئے  نہیے ہو سکتا کہ انہوں نے خود یہ خود کو بنای  چیے
ا ہو؛ کیوں کہ کوئی

؛ کیوں کہ بغیے محِدث )خالق( ےک کیس   اور یہ بیھ ناممکن ہے کہ یہ یکایک وجود پذیر ہو گئیے

مثال نظام اور   لیے بیھ کہ ان مخلوقات کا یہ نی ، اور اس  حادث )مخلوق(کا کوئی تصور یہ نہیے

جود میے آگنی ہوں، لہذا موِجد کا وجود حتیم  نظم ونسق اس بات ےک منافے ہے کہ یہ اچانک و 

ے ہے  :   -ہوا۔ اور وہ ہللا رب العالمیے  ارشاِد باری تعایٰل ہے

ِلقُونَ أَْم ُخِلقُو۟ا ِمْن َغْيِر َشْىء  أَْم هُُم } ـٰ تِ أَْم َخلَقُو۟ا  ٣٥  ٱْلَخ َوٰ ـٰ  {. ٣٦ بَل َّل  يُوقِنُوَن   ۚٱْْلَْرضَ وَ   ٱلس َم
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)پیدا کر( بغیں کیس  یہ  پیدا کرنے  کیا  خود  یہ  یا  ؟  ہیں ہوگیی  پیدا  بخود  خود  ےک  واےل(  نے 

؟ ) ے نہ کرنے واےل ٣٥واےل ہیں ؟ بلکہ یہ یقیں ے کو پیدا کیا ہے ( کیا انہوں نے یہ آسمانوں اور زمیں

ک ےک باوجود اس یک   -[36-35]الطور:  -)لوگ ہیں  ِ عرب ہللا تعایٰل یک الوہیت میے شر
ے کیے اور مرسر

تے تھے، لیکن اس ےس وہ اسالم میے داخل نہیے ہوۓ، بلکہ ننی صیل ہللا  ’’ربوبیت‘‘ کا اقرار کر

انہوں نے   اور مال کو حالل سمجھا؛ کیوں کہ  ان ےک خون  اور  ان ےس جنگ یک  علیہ وسلم نے 

ہ یک عبادت یک۔  ک کیا، ہللا ےک ساتھ بتوں، پتھروں اور فرشتون وغیے  عبادت میے شر

 :۔اللہکیالوہیتپرایمان 2

، لفظ الہ ےک  اس ےس مراد ی یک نہیے ہ ہے کہ ضف ہللا تعایل یہ سچا الہ ہے اس کا کوئی شر

ساتھ یک   ےک  انکساری  اور  تعظیم  محبت،  عبادت  جس یک  معبود؛  یعنے  ےک،  مألوہ  ہیے  معنے 

  :  جاۓ۔ ارشاِد باری تعایٰل ہے

هَ إَِّل  هَُو } ـٰ ٓ إِلَ ِحٌدًۭ ۖ َّل  هًٌۭ َوٰ ـٰ ُهُكْم إِلَ ـٰ نُ َوإِلَ ـٰ ْحَم ِحيمُ ٱ ٱلر   {. ١٦٣  لر 

مہربان  ( بڑا  وہ   ، نہیں معبود  سچا  سوا کوئی  ےک  اس  ہے  معبود  یہ  ایک  معبود  تمہارا  اور 

اور ہللا تعایٰل ےک ساتھ جس کیس کو معبود سمجھ    -[163]البقرة:    -)نہایت رحم کرنے واال ہے 

 : ۔ ارشاِد باری تعایٰل ہے  کر پوجا گیا اس کا الہ ہونا غلط اور باطل ہے

ِلَك  } َ بِأَن  ذَٰ ِطلُ هَُو  ۦَوأَن  َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱْلَحقُّ هَُو  ٱّلل  ـٰ َ َوأَن    ٱْلبَ  {. ٦٢ ٱْلعَِلىُّٱْلَكبِيرُ هَُو  ٱّلل 

ہیں  ( پکارنی  جس کو  )کافر(  سوا  ےک  تعایل  ہللا  اور  ہے حق  یہ  ہللا  شک  نر  لتں کہ  اس  یہ 

اور   واال  بلندی  ہللا یہ  اور  ہے  باطل  ہے وہ  واال   
ی

یائ الحج:  )کیر ]سورہ  اور ییہ وجہ ہے    -[62۔ 

کہ سارے رسول نوح علیہ السالم ےس محمد صیل ہللا علیہ وسلم تک اپنے قوموں کو توحید اور  

وں کو پکارتے  ے جو ہللا تعایل کو چھوڑ کر غیے کیے واحد ہللا یک عبادت یک دعوت دینے تھے اور مرسر

، ان ےس فریاد کرتے اور مدد ماںگیے   ہیے اےس ہللا تعایل نے دو عقیل دلیلوں ےس باطل ثابت کیا  ہیے

: پہیل دلیل:جن کو ان لوگوں نے الہ )معبود( بنا رکھا ہے ان میے ’’الوہیت‘‘ یک صفات نہیے   ہے

، وہ اپنے   ے کو پیدا کرنا ان ےک بس میے نہیے ، کیس بیھ چیے  جاتیے بلکہ وہ خود مخلوق ہیے
پائی

نفع پہنچا سکیے ہیے اور نہ ان پر ےس کوئی تکلیف دور کر سکیے    پرستش کرتے والوں کو نہ کوئی 

 ےک مالک ہیے اور نہ موت ےک اور نہ یہ دو بارہ زندہ کرتے ےک۔ جیسا کہ ہللا  
ی

ہیے اور نہ وہ زندیک

 :  تعایٰل کا ارشاد ہے

ا َوهُْم يُْخلَقُوَن وَ ۦٓ ِمن ُدونِهِ   ٱت َخذُوا۟ وَ } ًۭ َّل  يَْخلُقُوَن َشْيـ ًۭ
ا َوََّل  َءاِلَهةا ا َوََّل نَْفعاًۭ ََّل يَْمِلُكوَن ِْلَنفُِسِهْم َضر ًۭ

ا   ا َوََّل َحيَٰوةاًۭ َوََّل نُُشوراًۭ  {.٣يَْمِلُكوَن َمْوتاًۭ
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ےک  (  ے  چیں جو کیس  ہیں  رکھے  بنا  معبود  دوشے  سوا کچھ  ےک  ہللا  اس  نے  لوگوں  ان  اور 

نقصا نہ کیس  لتں  اپیے  خود  وہ  اور  ہیں  مخلوق  خود  وہ  بلکہ  نہیں  ( کا  خالق  دور کرنے )کو  ن 

اختیار رکھیی ہیں اور نہ کیس نفع کو )حاصل کرنے کا( اور نہ کیس ےک مرنے پر انھیں اختیار ہے  

 دوشی دلیل:    [۔3۔ ]الفرقان: )اور نہ )کیس ےک( جییے پر اور نہ یہ )کیس کو( دوبارہ اٹھانے پر

ِ ۚ قُْل أَفَََل تَذَك ُروَن    ٨٤َوَمن فِيَهآ إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن    ٱْْلَْرضُ قُل ل َِمِن  } بُّ    ٨٥َسيَقُولُوَن ّلِل  قُْل َمن ر 

تِٱلس ْبعِ  َوٰ ـٰ تَت قُوَن    ٨٦  ٱْلعَْرِشٱْلعَِظيمِ َوَربُّ    ٱلس َم أَفَََل  قُْل   ۚ ِ ّلِل  بِيَِدهِ   ٨٧َسيَقُولُوَن  َمۢن  ُكل ِ    ۦقُْل  َملَُكوُت 

ِ ۚ قُْل فَأَن ٰى تُْسَحُروَن  ٨٨ إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن َشْىء ۢ َوهَُو يُِجيُر َوََّل يَُجاُر َعلَْيهِ   {. ٨٩َسيَقُولُوَن ّلِل 

الزیم  ( اس کا  اور  ہے  مدبر  اور  خالق  اکیال  یہ  تعایل  ہللا  تھے کہ  تسلیم کرنی  ے  کیں مشر یہ 

الوہیت   طرح  ایس  ہیں  مانتی  واحد  میں  ربوریت  طرح  جس  تعایل کو  ہللا  وہ  ہے کہ  یہ  تقاضا 

اک بیھ  ،  میں  ہے میں  اس  جو کچھ  اور  ے  زمیں پوچھو  ےس  ان   : ہے ارشاد  تعایٰل کا  ہللا  ۔  جانیں یال 

ہو۔)  جانتی  تم  اگر   ، ہے یک  تم  84کس  پھر  کہو  ۔  ہے یک  ہللا  کہ   
ے

ےک کہیں  ییہ  ور  رصے وہ   )

؟)  نہیں حاصل کرنی ،  85نصیحت کیوں  ہے مالک کون  آسمانوں کا  ساتوں  پوچھو کہ  ےس  ان   )

م عظیم( کا  )عرِش  تخت  بڑے  ؟)اور  ہے ، کہو  86الک کون  ہللا   کہ 
ے

ےک ییہ کہیں  ور  رصے وہ   )

؟)  ڈرنی نہیں  ےس کیوں  اس  تم  میں ہے  87پھر  ہاتھ  ےک  اختیار کس  وں کا  ے تمام چیں پوچھیں کہ   )

بتال   تو  ہو  جانتی  اگر  جاتا؟  دیا  نہیں  پناہ  کوئی  میں  مقابےل  ےک  اس  اور  ہے  دیتا  پناہ  وہ  اور 

، ک 88دو) ہے یہ  ہللا   
ے

ےک ور کہیں  رصے وہ  ت(،  پھر  ہو؟) ہو کہ  جانی  جادو کتں  ےس   )(89م کہاں 

سو جب انہوں نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا تو اس کا الزیم تقاضا یہ ہے  [  89  -84]المؤمنون:  

۔  یک نہ ٹھہرائیے  کہ وہ ضف ایس یک عبادت کریں اور اس یک عبادت میے کیس کو شر

 :۔اسماوصفاتپرایمان  3

، یا رسول ہللا صیل ہللا   لیے اپنے کتاب میے ثابت کیے ہیے  
یعنے جو اسما وصفات ہللا نے اپنے

لیے اپنے احادیث میے ثابت کیے ہیے انہیے ثابت کرنا اس طرز پر جو اس یک  علیہ وسلم نے اس ےک 

  :  شایان شان ہو، بغیے کیس تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل ےک، ارشاِد باری تعایٰل ہے

َسيُجْ )  أَْسَمائِِه  فِي  يُْلِحُدوَن  ال ِذيَن  َوذَُروا  بَِها  فَاْدُعوهُ  اْلُحْسنَى  اْْلَْسَماُء   ِ َكانُوا  َوّلِل  َما  َزْوَن 

 يَْعَملُوَن( 

، پس اےس انہیں ےس پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس ےک  ( اور ہللا ےک اچھے نام ہیں

جو  انہیں   ، ہیں الحاد کرنی  میں  جانی  ناموں  دیا  بدلہ  یہ  جلد  اس کا  ہیں  رہے  وہ کرنی  کچھ 

 ، اور ہللا تعایل کا فرمان ہے : [  180]سورہ األعراف: )گا۔

 }ٌء َوهَُو الس ِميُع اْلبَِصيرُ لَْيَس َكِمثِْلِه َشيْ  {
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واال  (  دیکھیے  اور  واال  سنتے  کو  بات  ہر  ویہ  اور  ہے  نہیں  مشابہ  ےک  اس  ے  چیں  
کوئی

۔  [۔ 11]الشورى:  )ہے

کک  :یقسمیں شر

۔ 1 ک اکیی  ۔ شر

ِک اصغر۔ 2  ۔ شر

۔ 3 ک خفے  ۔ شر

کاکیر 1  :۔شر

: ہللا تعایل یک خصوصیات میے غیے ہللا کو اس ےک مساوی قرار دینا، ہللا   اس کا ضابطہ ہے

 :  تعایٰل کا ارشاد ہے

{ ِ يُكم بَِرب  ِ لَِمينَ إِْذ نَُسو  ـٰ  {. ٩٨  ٱْلعَ

بیٹھے  ( سمجھ  ےک برابر  ے  العالمیں رب  تمہیں  اورہللا    -[98]سورہ الشعراء:    )تھے. جب ہم 

بعض   ہے  آتا  میں  ضمن  ےک  دینے  قرار  مساوی  ےک  اس  ہللا کو  غیں  میں  خصوصیات  تعایل یک 

لیں ا  نجام دینا؛ جیےس عبادت ےک اقسام میے ےس دعا، فریاد، نذر اور ذبح  عبادتوں کو غیں ہللا ےک 

ہ۔ یا یہ بات متضمن ہوئے ہے ہللا تعایل یک حرام کرد ے کو حالل سمجھنے کو، یا ہللا ےک  وغیے ہ چیے

بیکار قرار دینے کو، جیےس   حالل کردہ کو حرام قرار دینے کو، یا ہللا ےک واجب قرار دنی ہوتی کو 

اب،   ورۃ ہو مثال زنا، شر ے کو حالل سمجھنا جس یک حرمت معلوم من الدین بالضے کیس اییس چیے

ہ۔ یا ہللا تعایل یک   یا سود وغیے
 حالل کردہ طیبات کو حرام قرار دینا، یا کیس  والدین یک نافرمائے

  : ک اکیی ۔ شر واجب کو ساقط قرار دینا، مثال یہ عقیدہ رکھنا کہ نماز، روزہ یا زکوۃ واجب نہیے ہے

ک اکارت کردیتا ہے اور اس ےک   ک یک حالِت میے فوت ہوتے واےل شخص ےک عمل کو یہ شر اس شر

۔ ج  نے فرمایا: لیے جہنم میے دائیم عذاب کاموجب ہوتا ہے
ی
 یسا کہ ہللا تعایل

ا َكانُوا يَْعَملُونَ {   }َولَْو أَْشَرُكوا لََحبَِط َعْنُهم م 

نے کتی   (  انہوں  جو  اعمال اکارت ہو جانی  ےک  ان  تو  ہوتا  ک کیا  نے شر لوگوں  ان  اگر کہیں 

االنعام:    )تھے۔  
ٔ

نہیے    (۔88)سورہ معاف  ہرگز  اےس ہللا  ہو  ہوئی  پہ  ک  موت شر اور جس یک 

: ک ۔ ہللا تعایٰل کا ارشاد ہے  رےگا اور جنت اس ےک لیے حرام ہے

َ إِن  } ِلَك ِلَمن يََشآُء  ۦََّل يَْغِفُر أَن يُْشَرَك بِهِ   ٱّلل 
 {. َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰ
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لتی  (  ےک  جس  سوا  ےک  اس  اور  بخشتا  نہیں  جانے کو  یک کتی  شر ساتھ  اپیے  تعایٰل  ہللا   
ً

یقینا

۔  اور ہللا تعایل کا فرمان ہے :  [۔48]النساء: )چاہتا ہے بخش دیتا ہے

هُ َعلَْيِه اْلَجن ةَ َوَمأَْواهُ الن ارُ { َم اللـ  ِه فَقَْد َحر   }إِن هُ َمن يُْشِرْك بِاللـ 

پر    اس  نے  تعایٰل  ہللا  ہے  یک کرتا  شر ساتھ  ےک  ہللا  شخص  جو  مانو کہ  ے  یقیں )ترجمہ: 

، اس کا ٹھکانہ جہنم یہ (۔ )سورة المائدہ: جنت حرام کر دی ہے  ( 72 ہے

ِکاصغر2  :۔شر

ک اکیی ےک درجہ تک نہ پہنچا ہو تو اےس   ک قرار دیا گیا ہو لیکن وہ شر جےس نصوص میے شر

  
ی

۔ جیےس غیے ہللا یک قسم کھانا؛ مثال کعبہ، انبیا، امانت اور کیس یک زندیک ک اصغر کہا جاتا ہے شر

فرمایا:   ارشاد  نے  وسلم  علیہ  ہللا  صیل  رسول  ےک  جیسا کہ ہللا  قسم کھانا،  ہ یک  ”جس  وغیے

ک کیا“ شخص    غیے ہللا یک قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شر
۔ اس حدیث کو احمد، ابو  1نے

۔   داود اور ترمذی نے صحیح سند ےک ساتھ روایت کیا ہے

، چنانچہ ننی یا کیس   ک اکیی ہو جاتا ہے ک اصغر کبیھ شر اور اعتقاد قلب ےک اعتبار ےس شر

، یا اےس ہللا کو چھوڑ کر پکارا جا  شیخ یک قسم کھانے واال اگر یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہللا   ےک مثل ہے

ک اکیی ہو جاۓگا۔ لیکن اگر ایسا کوئی   سکتا ہے یا تدبیے کائنات میے اس کو اختیار ہے تو یہ شر

ک اصغر   عقیدہ نہ ہو بلکہ محض عادت ےک بموجب اس یک زبان ےس ایسا نکل گیا ہو تو وہ شر

لیے تحفظ توح  ید یک خاطر اس سلسلہ میے احتیاط برتنا اور  ہوگا۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے اس 

وری ہے   آگاہ کرنا ضے

کخقے 3  :۔شر

؛ جیےس کوئی ریاکارانہ نماز پڑےھ، قرآن پڑےھ، صدقہ کرے یا   اس ےس مراد دلوں یک ریاکاری ہے

تسبیح پڑےھ کہ لوگ اس یک تعریف کریں، اور اس ےس وہ عمل اکارت جاۓگا جس میے اس نے  

نے فرمایا ہے :    ملسو هيلع هللا ىلص ریاکاری یک، دیگر اعمال نہیے جےس ہللا تعایل ےک لیی خالص کیا ہو۔ ہللا ےک ننی 

ک رات یک تارییک میے سیاہ پتھر پر کایل چیوںنی یک آہٹ ےس بیھ زیادہ پوشیدہ    " اس امت میے شر

ے   : اے ہللا میے اس بات ےس پناہ ماںگتا ہوں کہ دانستہطور پر تیے ، اور اس کا کفارہ یہ کہنا ہے ہے

 

احمد  1 )6072)مسند  اور   )10/249( ترمذی  ہے  1535(،  دیا  قرار  اسے حسن  نے  ترمذی  اور   )

 (۔ 4/110)
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 ماںگتا ہوں جو نادانستہ طور پر ہ
اور تجھ ےس اس گناہ ےک متعلق معافے ک کروں  و  ساتھ شر

 ۔ 2"

 :کفرکیقسمیں 

 :کفراکیر  :پہلیقسم

 : گا اور اس یک پانچ قسمیے ہیے  کفر اکیی یک وجہ ےس بندہ ہمیشہ ہمیش جہنم میے رہے

 :۔کفرتکذیب1

؛ کیوں کہ ہللا   نادر ہے بہت  یہ کفر  اور  عقیدہ رکھنا،  دروغ گوئی کا  یہ ہے رسولوں یک  اور 

 ،  اپنے رسولوں کو روشن دلیلیے عطا یک تھیے
ان تکذیب کرتے والوں کا حال بالكل ويسا    تعایل نے

  :  یہ تھا جیسا کہ ہللا تعایل نے اس آیت میے بیان کیا ہے

ا ٱْستَْيقَنَتَْهآ َوَجَحُدو۟ا بَِها وَ } ا ۚ فَ  أَنفُُسُهْم ُظْلماًۭ ِقبَةُ  ٱنُظرْ َوُعلُو ًۭ ـٰ  ٱْلُمْفِسِديَن{. َكْيَف َكاَن َع

پ بنا  تکیر یک  اور  ظلم  رصف  نے  انہوں  چےک  }اور  ے کر  یقیں دل  ےک  ان  حاالںکہ  دیا  انکار کر  ر 

 -[  14تھے{۔ ] سورہ النمل: 

اورروگردانیکاکفر 2  ۔تکیر

جیےس ابلیس کا کفر؛ اس نے ہللا ےک حکم کا انکار تو نہیے کیا تھا لیکن اس ےک بالمقابل تکیی  

 :  اور روگردائے کا اظہار کیا تھا۔ ارشاِد باری تعایٰل ہے

ٓئَِكِة } ـٰ ٓ إِْبِليَس أَبَٰى وَ  ِلـَٔاَدمَ ٱْسُجُدوا۟ َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَملَ ِفِرينَ َوَكاَن ِمَن  ٱْستَْكبَرَ فََسَجُدٓو۟ا إَِّل  ـٰ  {. ٣٤  ٱْلَك

نے  ( سب  سوا  ےک  ابلیس  تو  کرو  سجدہ  کو  آدم  کہ  کہا  ےس  فرشتوں  نے  ہم  جب  اور 

 -[ 34] سورہ البقرہ:   )فروں میں ہوگیا۔ سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکیر کیا اور وہ کا

  

 

2[2]  ( المفرد  االدب  )716بخاری،   )1/377( مسند  احمد،   ،  )19606 ( ضیاء،  32/383(  اور   )

(  3731(۔ اس حدیث کو البانی نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے )1/150)األحادیث المختارة  

 (۔ 1/694)
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 :۔کفراعراض 3

۔   وہ یہ ہے کہ حق یک طرف توجہ یہ نہ دے اور نہ حق کو سیے اور نہ اےس سمجھنا چاہے

  :  ارشاِد باری تعایٰل ہے

ِت َرب ِهِ } ـٰ َر بِـَٔايَ ن ذُك ِ  {. ُمنتَِقُمونَ  ينَ ٱْلُمْجِرمِ ثُم  أَْعَرَض َعْنَهآ ۚ إِن ا ِمَن  ۦَوَمْن أَْظلَُم ِمم 

آیتوں ےس نصیحت یک گنی پھر بیھ اس  ( ظالم کون ہے جےس ہللا تعایٰل یک  اس ےس بڑھ کر 

ہیں  واےل  لییے  انتقام  ےس  گاروں  گناہ  بیھ  ہم  کہ  مانو(  ے  )یقیں لیا،  پھیں  منھ  ےس  ان  ۔  )نے 

 [۔ 22]السجدة:  

ضف فسق ہوگا کفر    لیکن اگر اعراض وتی توجیہ کیل طور پر نہ ہو کر جزئی طور پر ہو تو 

نہ چاہے   اگر کوئی شخص دین ےک بعض واجبات کو سیکھنا  گا، جیےس  پہںچے نہیے  ےک درجہ کو 

ہ۔   مثال روزے اور حج ےک احکام وغیے

 :۔کفرشک 4

 اور وہ یہ ہے کہ بندہ حق ےک سلسلہ میے تردد کا شکار ہو جیسا کہ ہللا تعایل نے فرمایا:  

ل ِنَْفِسهِ   ۥ َوَدَخَل َجن تَهُ } ِذهِ   ۦَوهَُو َظاِلٌمًۭ  ـٰ َه أَُظنُّ أَن تَبِيَد  ا  ۦٓ قَاَل َمآ  أَُظنُّ    ٣٥أَبَداًۭ َولَئِن  ٱلس اَعةَ َوَمآ  قَآئَِمةاًۭ 

ِددتُّ إِلَٰى  ا  رُّ ْنَها ُمنقَلَباًۭ ا م ِ  {. ٣٦َرب ِى َْلَِجَدن  َخْيراًۭ

واال، کہیے لگا میں خیال نہیں کر ( ظلم کرنے  وہ تھا اپنے جان پر  وہ اپیے باغ میں گیا اور  اور 

وایل خیال کرتا ہوں اور   سکتا کہ یہ کبیھ برباد ہو جاۓ گا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے 

لوٹا طرف  رب یک  اپیے  میں  پا اگر  بہیی  ےس  اس  جگہ  لوٹیے یک  میں  تو  بیھ گیا    )ؤں گایا 
ٔ
۔ ] سورہ

 -[ 36 - 35الكهف: 

 :۔کفرنفاق 5

اور وہ یہ ہے کہ انسان زبان ےس تو ایمان کا دعوا کرے مگر دل ےس جھٹالنے واال ہو۔ ارشاِد 

 :  باری تعایٰل ہے

ِ َمن يَقُوُل َءاَمن ا بِ  ٱلن اِس َوِمَن }  {. ٨َوَما هُم بُِمْؤِمنِيَن   ْلـَٔاِخرِ ٱ ٱْليَْومِ َوبِ  ٱّلل 

لیکن  (   ، ہیں رکھیی  ایمان  پر  دن  ےک  قیامت  اور  پر  تعایٰل  ہللا  ہم  ہیں کہ  لوگ کہیی  بعض 

 -[8۔ ]سورة البقرۃ: ])درحقیقت وہ ایمان واےل نہیں ہیں 
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۔   یہ ہیے کفر اکیی یک قسمیے جو دین اسالم ےس خارج کر دینے ہیے

 :کفراصغر :دوشیقسم

گا۔ اس کفر ےک ضمن میے وہ ساری   ے نہیے رہے  ہمیشہ جہنم میے
اس کفر یک وجہ ےس کوئی

یعت میے لفظ کفر کا استعمال بغیے الف الم ےک اور حالت نکرہ    ہیے جن یک بابت شر
یں آئے ے چیے

، جن میے ےس: ابو ہریرۃ رضے ہللا عنہ یک حدیث ہے کہ   میے ہوا ہو۔ اس یک متعدد مثالیے ہیے

: نسب میے طعن کرنا اور میت  نے   ملسو هيلع هللا ىلصرسول کریم   یں کفر ہیے ے  ارشاد فرمایا: "لوگوں میے دو چیے

 -3-پر نوحہ خوائے کرنا"

 :ب۔فرشتونپرایمان

سب ہللا یک   وہ  ۔  ہے پیدا کیا  ےس  نور  انہیے   
نے ، ہللا  ہے غیب ےس  عالم  تعلق  فرشتوں کا 

، ان میے ربوبیت یا الوہیت یک کوئی خاصیت نہیے ہے   واےل ہیے
، وہ ہللا ےک حکم یک  عبادت کرتے

، ان یک تعداد کا علم ہللا تعایل ےک سوا کیس    ہیے
، بلکہ اس یک تعمیل کرتے خالف ورزی نہیے کرتے

۔   کو نہیے ہے

 : وں کو شامل ہے ے  فرشتوں پر ایمان چار چیے

 ( فرشتوں ےک وجود پر ایمان۔ 1)

وغیے 2) میکائیل  اور  اشافیل  ائیل،  جیی جیےس  ہیے  معلوم  نام  ےک  فرشتوں  جن  ایمان  (  پر  ہ 

( کتاب وسنت  3)   -رکھنا۔ اور جن ےک نام نہیے معلوم ہیے ان پر بیھ اجمایل طور پر ایمان رکھنا 

 ہیے ان پر ایمان رکھنا، جیےس ہللا ےک رسول صیل ہللا علیہ وسلم  
میے ان یک جو صفات وارد ہوئی

 انہیے ان یک حقیفے  
ائیل علیہ السالم ےک بارے میے فرمایا کہ آپ نے  جیی

خلقت میے دیکھا ان نے

 ےک چھ سو پر تھے جن ےس افق آسمان ڈھک چکا تھا۔ 

( فرشتوں ےک جن کاموں کا ہمیے علم ہے ان پر ایمان رکھنا: جیےس بال کیس تکان یا کاہیل  4)

ے مضوف ہونا،   ےک ان کا دن رات ہللا یک تسبیح اور اس یک عبادت میے

ائیل علیہ السالم کا امانت ویح یک ذمہ داری اٹ  ھانا، جیی

 

(  1/83(، نوحہ خوانی اور نسب میں طعن وتشنیع کرنے پر کفر کے اطالق کا بیان )121لم )مس3

 (۔ 16/270( )10434اور مسند احمد )
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 اشافیل علیہ السالم کا نفخ صور پر مقرر ہونا، 

 ملک الموت کا موت ےک وقت روح قبض کرتے پر مامور ہونا، 

، اس طرح دیگر تمام فرشیے جن ےک   مالک جہنم کا ذمہ دار اور رضوان جنتوں کا رکھواال ہے

 کام معلوم ہیے ان پر ایمان رکھنا۔ 

 :ج۔کتابونپرایمان

یت یک  کتابوں ےس مراد وہ آسما  ، برسر  اپنے رسولوں پرنازل کیے
 کتابیے ہیے جو ہللا تعایل نے

ئے

، تاکہ سعادت دارین نصیب ہو۔   ہدایت اور ان پر رحم وکرم کا معاملہ کرتے ہوتی

 کتابوں پر ایمان چار امور کو شامل ہے : 

۔  -1  اس بات پر ایمان کہ ان کتابوں کا ہللا تعایٰل یک جانب ےس نازل ہونا حق ہے

ایمان رکھنا: جیےس قرآن جو محمد صیل ہللا علیہ  جن    -2 پر  ان  کتابوں ےک نام معلوم ہیے 

، انجیل جو عییس علیہ السالم پر   وسلم پر نازل ہوا، تورات جو مویس علیہ السالم پر نازل ہوئی

۔  ، اور زبور جو داود علیہ السالم کو عطا یک گنی  نازل ہوئی

 -پر بیھ اجمایل طور نے ایمان رکھنا اور جن کتابوں ےک نام نہیے معلوم ہیے ان 

یں -3 وں یک تصدیق؛ جیےس قرآن اور غیے محرف کتب سابقہ یک خیی  -ان یک خیی

،خواہ ہم    -4 ان کتابوں ےک ان جملہ احکام پر برضا و رغبت عمل کرنا جو منسوخ نہیے ہوتی

یا  قاض رہے ہوں۔  ایسا کرتے ےس  یا ہم  ادراک کر سےک ہوں،  احکام یک حکمت کا  د رہے کہ  ان 

۔ لہذا پہیل کتابوں ےک احکام میے ےس   سابقہ تمام کتب قرآن کریم ےک ذریعہ منسوخ ہو چیک ہیے

کیس حکم پر عمل کرنا جائز نہیے ہے مگر اس ےس وہ حکم مستثنے ہے جو صحت ےک درجہ کو  

ے قرآن کریم نے اےس منسوخ نہ کیا ہو بلکہ برقرار رکھا ہو۔   نیے
 پہنچ جانی

 :پرایمان -المعلیھمالس- رسل -د

یعت نازل یک گنی اور انہیے اس یک   رسول وہ عظیم انسان ہے جن یک طرف بذریعۂ ویح شر

تبلیغ کا حکم بیھ دیا گیا۔ ان یک پہیل کڑی نوح علیہ السالم ہیے اور آخری محمد صیل ہللا علیہ  

، ان میے ربوبیت یا الوہیت یک کوئی خاصیت نہیے  ، مخلوق ہیے ۔ وہ برسر ہیے  - ہے السالم ہیے

 :  رسولوں پر ایمان مندرجۂ ذیل باتوں کو شامل ہے
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، سو جو شخص ان میے ےس    -1 اس بات پر ایمان کہ ان یک رسالت ہللا یک جانب ےس حق ہے

 کیس ایک یک رسالت کا انکار کرےگا وہ تمام رسولوں کا منکر ہوگا۔ 

ت محمد  -2 ، مثال حضے ، ابراہیم،  ملسو هيلع هللا ىلص ان رسولوں پر ایمان النا جن ےک نام ہمیے معلوم ہیے

مویس، عییس اور نوح علیھم السالم اور رسولوں میے ےس ان پانچوں کو الو العزم یک صفت ےس  

۔   موصوف کیا جاتا ہے

 گرایم کا ہمیے علم نہیے ان پر بیھ اجماال ایمان  
اور جن انبیاء کرام علیھم السالم ےک اسمانی

 : ۔ ارشاِد باری تعایٰل ہے  النا ہم پر الزم ہے

ن ل ْم نَْقُصْص َعلَْيَك ۗ } ن قَْبِلَك ِمْنُهم م ن قََصْصنَا َعلَْيَك َوِمْنُهم م   {. َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلاًۭ م ِ

ےک حاالت  (  ہیں جن  ایےس  تو  میں کچھ  ان  بھیجر  رسول  ےس  بہت  پہےل  ےس  آپ  نے  ہم  اور 

 -[78۔ ]غافر:  )نہیں کتں  ہم نے آپ پر بیان کر دنے ہیں اورکچھ ایےس ہیں جن ےک حاالت بیان 

یں صحت ےک درجہ کو پہنچیے ان یک تصدیق کرنا۔  -3  ان یک جو خیی

یعت پر عمل کرنا۔  -4 ے محمد صیل ہللا علیہ وسلم یک شر  خاتم النبییے

 :آخرتکےدنپرایمان -ھ

، جب لوگوں کو ان ےک اعمال ےک حساب اور جزا ےک   ’’یوم آخرت‘‘ ےس مراد روز قیامت ہے

لیے ہے کہ اس ےک بعد کوئی دوشا دن  لیے دوبارہ اٹھ ایا جانی گا۔ اس دن کا نام ’’یوم آخرت‘‘ اس 

۔ 
ی
 نہیے ہوگا، کیوںکہ تمام اہل جنت اور اہل جہنم اپنے اپنے ٹھکانوں میے قرار پا جائیے ےک

 : ے امور پر مشتمل ہے  آخرت ےک دن پر ایمان تیے

 :بعثپرایمان -ا

  
ی

تو سارے مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے  یعنے جب صور میے دوشی پھونک ماری جاۓیک

 اور نہ بدن  
ی
وں میے جوتے ہوں ےک ، نہ ان ےک پیے

ی
 ےک لیے کھڑے ہوں ےک

ے  سب رب العالمیے
ی
ہوں ےک

 : ۔ ارشاِد باری تعایٰل ہے
ی
ے اور سب غیے مختون ہوں ےک ی  پہ کی 

َل َخْلق ۢ نُِّعيُدهُ }ۚ ِعِليَن  َوْعداا َعلَْينَآ ۚ إِن ا ُكن   ۚۥ  َكَما بََدأْنَآ أَو  ـٰ  {. ا فَ

یہ  (   ،
ے

ےک پیدا کریں  دوبارہ  طرح  ایس  تھا  پیدا کیا  بار  پہیل  )کائنات کو(  نے  ہم  طرح  جس 

 
ے

ور کریں ےک ( ہم )ایسا( رصے  -[104۔]األنبياء: )وعدہ )جس کا پورا ہونا( ہم پر )الزم ہے
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 :حسابوجزاپرایمان -ب 

  :  کہ بندہ ےک اعمال کا حساب ہوگا اور اےس ان کا بدلہ دیا جاۓگا، ہللا تعایل کا فرمان ہے

 {. ٢٦ثُم  إِن  َعلَْينَا ِحَسابَُهم   ٢٥إِن  إِلَْينَآ إِيَابَُهْم  }

ہے ( لوٹنا  کا  ان  طرف  ہماری  نر    -بیشک  ذمہ  پھر  ہمارے  لینا  حساب  ےس  ان  شک 

 [. 26-25]سورہ الغاشية: )ہے 

 :اورجہنمپہایمانجنت -ج

: جنت وہ نعمتوں کا ٹھکانہ   اور اس بات پہ ایمان کہ یہ دونوں بندوں ےک دائیم مسکن ہیے

ےگار مومنوں اور ہللا اور اس ےک رسول صیل ہللا علیہ وسلم یک اطاعت    پرہیے
ہے جےس ہللا تعایٰل نے

۔ اس میے اییس نعمتیے ہیے جنہیے نہ کیس   لیے تیار کیا ہے یک آنکھ نے دیکھا‘ نہ  کرتے والوں ےک 

ا ہے   کانوں نے سنا اور نہ کبیھ کیس انسان ےک دل میے ان کا خیال یہ گزرا۔ اور جہنم؛ جاۓ شے

بیھ   تصور  اؤں کا  متنوع شے اس یک  تیار کیا ہے  لیے  نافرمانوں ےک  اور  تعایل نے کافروں  جےس ہللا 

۔   ممکن نہیے

 :بھلیبریتقدیرپرایمان -و 

اور حکمت ےک بموجب تمام حوادث کو مقدر  تقدیر ےس مراد: ہللا تعایل   اپنے سابق علم  کا 

۔   کرنا ہے

 :  تقدیر پر ایمان چار امور کو شامل ہے

علم: یعنے اس بات پر ایمان کہ جو کچھ ہو چکا یا ہوتے واال ہے اور کیےس ہوگا ان سب    -1

۔ ایس طرح جو نہیے ہوا   ہللا تعایل کو  کا اجمایل وتفصییل اور ازیل وابدی علم ہللا تعایل کو ہے

 معلوم ہے کہ اگر ہوتا تو کیسا ہوتا۔ جیسا کہ ہللا تعایل نے ارشاد فرمایا ہے :  

ِذبُو } ـٰ ا َكانُو۟ا يُْخفُوَن ِمن قَْبُل ۖ َولَْو ُردُّو۟ا لَعَاُدو۟ا ِلَما نُُهو۟ا َعْنهُ َوإِن ُهْم لََك  {. ٢٨َن بَْل بََدا لَُهم م 

بھیج دنے ( واپس  پھر  لوگ  یہ  اگر  ان کو  اور   جس ےس 
ے

ےک ویہ کام کریں  وہ  بیھ  تب   جائیں 

 -[28۔ ]سورہ االنعام: )منع کیا گیا تھا 

ے یک قیامت تک یک تقدیریں لکھ دی    -2   ہر چیے
لکھنا: اس ےس مراد یہ ہے کہ ہللا تعایل نے

:   -ہیے   ہللا تعایٰل کا ارشاد ہے
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َ أَلَْم تَْعلَْم أَن  } ِلَك َعلَى  ۗٱْْلَْرِض وَ   ٱلس َمآءِ يَْعلَُم َما فِى  ٱّلل  ب  ۚ إِن  ذَٰ ـٰ ِلَك فِى ِكتَ
ِ  إِن  ذَٰ  {. ٧٠يَِسيٌرًۭ  ٱّلل 

لکیھ  ( سب  یہ   ، ہے میں  علم  ےک  ہللا  ے  چیں ہر  ے یک  وزمیں آسمان  جانا کہ  نہیں  نے  آپ  کیا 

، ہللا تعایٰل پر تو یہ امر بالکل آسان ہے   -[70]سورہ الحج:   -)ہوئی کتاب میں محفوظ ہے

اس کا مطلب ہے اس بات پر ایمان رکھنا کہ اس کائنات میے ضف ویہ ہوتا  مشیئت:    -3 

  : ۔ ارشاِد باری تعایٰل ہے  ہے جو ہللا تعایل چاہتا ہے

 {. َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشآُء َويَْختَاُر ۗ }

ہے ( اختیار کرتا  ہے  چاہتا  جو  اور  ہے  پیدا کرتا  ہے  چاہتا  ے کو  چیں جس  رب  پ کا 
ٓ

ا ۔  )اور 

، جیسا    [۔68]القصص:   اور انسان یک مشیئت ہللا یک مشیئت ےک دائرہ ےس باہر نہیے نکل سکنے

 کہ ہللا تعایل نے فرمایا:  

ٓ أَن يََشآَء } ُ َوَما تََشآُءوَن إَِّل  لَِمينَ َربُّ  ٱّلل  ـٰ  {. ٢٩  ٱْلعَ

۔۔( ے ےک چاہے بغیں کچھ نہیں چاہ سکتی  -[ 29] سورہ التكوير:  )اور تم رب العالمیں

تخلیق: یہ ایمان رکھنا کہ ہللا تعایل مخلوقات اور ان ےک تمام اچھے برے اعمال کا خالق    -4 

 : ۔ ارشاِد باری تعایٰل ہے  ہے

 ُ ِلُق ُكل ِ َشْىء ۢ ۖ َوهَُو َعلَٰى ُكل ِ َشْىء ۢ َوِكيٌلًۭ  }ٱّلل  ـٰ  {.  ٦٢َخ

ے پر نگہبان ہے ( ے کا پیدا کرنے واال ہے اور ویہ ہر چیں  -[62۔ ]سورہ الزمر:  )ہللا ہر چیں

 :احسان :تیسرامطلب

، اس ےک معنے یہ ہیے کہ آپ ہللا یک اس طرح عبادت کریں گویا   احسان: یہ ایک یہ رکن ہے

ور رکھیے کہ وہ آپ کو  آپ اےس د اتنا تو خیال ضے تو  نہیے کرسکیے  یہ تصور  اگر   ، یکھ رہے ہیے

۔   دیکھ رہا ہے

یعنے انسان ہللا یک عبادات اس طرح انجام دے کہ جیےس وہ ہللا تعایل ےک سامیے کھڑا ہو۔  

۔ اور سات  ھ یہ  اور یہ مرتبہ ہللا تعایل ےک لیی خشیت تامہ اور انابت کاملہ ےک بعد حاصل ہوتا ہے

وری ہے کہ عبادت سنت رسول    ےک مطابق ہو۔  ملسو هيلع هللا ىلصبیھ ضے

 :  اہل احسان ےک دو مختلف مقام اور درجی ہیے
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بندہ اس طرح   ۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ  اور سب ےس اعیل مقام مشاہدہ کا مقام ہے پہال 

عمل کرے جیےس وہ اپنے دل ےس ہللا تعایل کا مشاہدہ کر رہا ہو، اس میے دل نور ایمان ےس یوں  

۔ دوشا مقام: اخالص اور مراقبہ  م نور ہو جاتا ہے کہ غیب جیےس آنکھوں دیکھا سا ہو جاتا ہے

۔ اور وہ یہ ہے کہ بندہ کوئی بیھ عمل کرتے وقت ہمیشہ یہ بات ذہن میے رکھے کہ   کا مقام ہے

، اگر بندہ یک حالت اییس ہو تو و  ہ  ہللا تعایل اےس دیکھ رہا ہے اور اےس اس ےک ہر عمل یک خیی ہے

۔   مخلص ہے

 اہلسنتوالجماعتکےمختصراصول  :چوتھامطلب

 ہیے ظاہری طور پر بیھ اور باطنے طور    -1
اہل سنت والجماعت کتاب وسنت یک اتباع کرتے

ۂ  صحاب   -2یک بات پر کیس یک بات کو مقدم نہیے کرتے    ملسو هيلع هللا ىلصپر بیھ اور ہللا اور اس ےک رسول  

۔ اور ان  ےک تئیے اپنے دلوں کو صاف رکھنے ہیے اور ا   ملسو هيلع هللا ىلصرسول  ے زبان درازی نہیے کرتے ن یک شان میے

ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر عیل    ملسو هيلع هللا ىلص کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول ہللا   ےک بعد آپ ےک خلیفہ 

۔   رضے ہللا عنھم ہیے

ےک اہل بیت میں جو نیک ہیں   ملسو هيلع هللا ىلصؤ، اور آپ  ےک اہل بیت ےس محبت اور لگا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا   -3

۔   ویہ بالخصوص آپ ےک اہل بیت ہیں

بلکہ ان ےک    -حاکموں اور گورنروں ےک خالف بغاوت نہ کرنا گرچہ وہ ظلم وزیادئے کریں  -4

اور جب تک وہ معصیت کا حکم نہ    -لیے نییک اور عافیت یک دعا کرنا۔ اور انہیے بد دعا نہ دینا 

لیکن اگر وہ کیس معصیت    -دیں ان یک اطاعت فرض ہے اور ہللا تعایل یک اطاعت میے شامل ہے 

۔ لیکن اس ےک باوجود دیگر معامالت میے    کا حکم
ی

دیں تو اس میے ان یک اطاعت نہیے یک جاۓیک

۔  
ی

 رہے یک
بافے اطاعت  اولیا ےس مراد وہ خارق عادات    -5ان یک  اولیا یک تصدیق کرامات  کرامات 

۔   یں ہیے جو ہللا تعایل اپنے اولیا ےک ہاتھوں ظاہر کرتا ہے ے اہل قبلہ )مسلمانوں( کو مطلق    -6چیے

، بلکہ ان ےک نزدیک  معصی ، جیسا کہ خوارج کا رویہ ہے ت اور کبائر یک بنا پر کافر قرار نہیے دینے

ہ اپنے ایمان یک وجہ   ، وہ کہنے ہیے کہ صاحب کبیے گناہوں ےک باوجود ایمائے اخوت بافے رہنے ہے

۔  ہ یک وجہ ےس فاسق ہوتا ہے  ےس مومن اور کبیے
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 عباداتکابیان  : دوسریفصل

 کےبیانمیں طہارت :پہالمطلب

 طہارت ےک لغوی معنے ہیے حیس اور معنوی گندگیوں ےس پاک صاف ہوتے ےک۔ 

اور نجاست کا دور ہونا  : حدث کا ختم ہونا  یع تعریف ہے طہارت نماز یک    -طہارت یک شر

، ہر مسلمان پر   ۔ لہذا طہارت کا علم حاصل کرنا دین ےک عظیم ترین امور میے ےس ہے کلید ہے

 -توجہ ےس سیکھے  واجب ہے کہ انہیے پوری

 :پانیکیقسمیں :سبسےپہلے

ہو جیےس    -1 بافے  پر  اپنے خلقت  وہ  خواہ  حاصل کرنا صحیح ہے  طہارت  اس ےس  طھور؛ 

ش ہوئی ہو لیکن وہ اس پر   ے ے یک آمیے بارش، نہروں اور سمندروں کا پائے یا اس میے کیس پاک چیے

نجس )ناپاک(؛ اس کا    -2غالب نہ آئی ہو کہ اس ےس اس یک طہوریت یک صفت زائل ہو جاۓ۔  

۔ یہ وہ   ۔ نہ اس ےس حدث ختم ہوتا ہے اور نہ یہ نجاست زائل ہوئے ہے استعمال جائز نہیے

 پائے ہے جس کا رنگ، بو یا ذائقہ کیس نجاست یک وجہ ےس بدل گیا ہو۔ 

 :نجاست  :2 نمبر

  ، پیشاب  جیےس  ؛  ہوئے نہیے  نماز  ساتھ  ہے جس ےک   
ی

خاص گندیک ایک  مراد  نجاست ےس 

۔ اشیا میے اصل اباحت  پاخانہ   ے اور جگہ تینوں میے ہو سکنے ہے ی ہ، یہ بدن، کی  اور خون وغیے

ے یک نجاست کا دعوی کرے تو اےس دلیل پیش کرئے   اگر کوئی کیس چیے لیے  ، اس  اور طہارت ہے

یہ گندگیاں ہیے  یا گدےھ کا پسینہ طاہر ہیے گرچہ  انسان  اور  بلغم  ۔ 
ی

لیے ہر نجاست    -ہویک اس 

 ہے لیکن ہ
ی

 نجاست نہیے گندیک
ی

 -ر گندیک

 :  درجی ہیے
ے  نجاست ےک تیے

 :نجاستمغلظہ :پہال

اور ایےس برتن کو پاک کرتے کا    -جیےس اس برتن یک نجاست جس میے کیے نے منہ ڈال دیا ہو

 طریقہ یہ ہے کہ اےس سات مرتبہ دھویا جاۓ اور پہیل بار منی ےس دھویا جاۓ۔ 

 :نجاستمخففہ :دوشا
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خوار بچہ کا  ہ کو لگ جاۓ۔ اور اےس پاک کرتے کا طریقہ یہ  جیےس شیے ے وغیے ی پیشاب جب کی 

۔  ورت نہیے ، کھرچنے یا نچوڑتے یک کوئی ضے  ےک چھیننی مارے جائیے
 ہے کہ اس پر اچیھ طرح پائے

 :نجاسہمتوسطہ :تیشا

۔ اور ان   ہ پر پڑ جائیے ے وغیے ی ے یا کی  جیےس انسان ےک بول وبراز اور اغلب نجاستیے جب زمیے

حاصل کرتے کا طریقہ یہ ہے کہ پائے یا صفائی ےک دیگر جدید ذرائع ےس نجاست یک جگہ  ےس پایک  

 کو صاف کیا جاۓ اور اگر نجاست ِجرم وایل ہو تو اس ےک جرم کو ختم کیا جاۓ۔ 

 :  ذیل میے کچھ نجاستوں کا ذکر ہے جو دالئل ےس ثابت ہیے

 انسان ےک بول وبراز۔  -1

 4مذی اور ودی۔  -2

 اللحم جانور کا فضلہ۔ غیے ماکول 

 حیض ونفاس ےک خون۔  -4

 کیے کا لعاب۔ 

6-  :  مردہ اور اس ےس مستثنے ہے

 -مردہ انسان -ا 

 مردہ مچھیل اور ٹڈی۔  -ب

ہ۔  -ج  ایسا مردار جس کا بہتا ہوا خون نہ ہو؛ جیےس مکیھ، چیوننی اور شہد یک مکیھ وغیے

 مردہ یک ہڈی، سینگ، ناخون، بال اور پر۔  -د

 کرتے کا طریقہ:   نجاست کو صاف

 

مذی اس بے رنگ باریک پانی کو کہتے ہیں جو بیوی کے ساتھ مداعبت )چھیڑ چھاڑ(، جماع کی 4

کو د والی کسی چیز  برآنگیختہ کرنے  کو  یا شہوت  ارادے  اس کے  یا  ان ہى کى طرح  یاد  یا  یکھ کر 

کسىاور چیز کى بنا پر قطروں کی شکل میں نکل آتا ہے اور بسا اوقات احساس بھی نہیں ہوتا۔)ودی(:  

 یہ گاڑھا سفید پانی ہے جو پیشاب کے بعد یا بھاری چیز لے جانے کے وقت نکلتا ہے۔ 
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لیے پائے    -1 پائے کا استعمال، اور ییہ نجاست ےس پایک حاصل کرتے کا بنیادی طریقہ ہے اس 

 اور ذریعہ استعمال نہیے کیا جاۓگا 
 -کو چھوڑ کر کوئی

یعت میے کنی اور    -2 وں یک پایک اور صفائی ےک تعلق ےس شر ے کچھ نجس یا نجاست آلود چیے

 مذکور ہیے جو مندرجۂ ذیل 
:   طریقے  ہیے

 مردار ےک چمڑے کو دباغت ےس پاک کیا جاۓگا۔  -ا 

بار منی کا    -ب پہیل  اور  بار دھویا جاۓگا  اےس سات  تو  ڈال دے  منہ  برتن میے کتا  اگر کیس 

 استعمال کیا جاۓگا۔ 

،    -ج ے میے حیض کا خون لگ جاۓ تو اےس کھرچ کر اس پر پائے چھڑک دینا کافے ہے ی جب کی 

۔ اگر اس ےک باوجود کچھ نشان ب  حرج نہیے
 افے رہ جاۓ تو کوئی

ے میے لگ جاتا ہو( میے اگر    -د ے کا وہ حصہ جو زمیے ی ے ےک نچےل حصہ )کی  ی عورت ےک کی 

۔   کوئی نجاست لگ جاۓ تو اس ےک بعد یک پاک منی ےس گھسٹ کر صاف ہو جاتا ہے

ے پر پائے چھڑک کر اور اگر بچ  ک  -ہ ی  تو کی 
خوار بچہ کا پیشاب لگ جانی ے میے شیے ی ا  اگر کی 

۔  ے کو دھو کر پایک حاصل یک جائے ہے ی  تو کی 
 پیشاب لگ جانی

۔  -و  مذی ےس بیھ پائے ےک چھینٹوں ےس پایک حاصل ہو جائے ہے

 کا نچال حصہ پاک زمیے پر رگڑ کر صاف کر لیا جانی گا۔  -ز
 جوتے

ے پر ہو تو اےس پاک کرتے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر بالنی بھر پائے بہا    -ح دیا  اگر نجاست زمیے

اثر زائل ہو   لیے چھوڑ دیا جاۓ۔ سو جب نجاست کا  یا ہوا ےس سوکھ جانے ےک  یا دھوپ  جاۓ 

۔  ے پاک ہو جائے ہے  جاۓ تو زمیے

 :پرحرامہیں (حدثوالے) وہاعمالجومحدث  :3 نمبر

 : یں مندرجہ ذیل ہیے ے  حدث اصغر یا حدث اکیی واےل پر حرام کردہ چیے

بن عمر رضے ہللا عنہما یک حدیث ہے کہ ننی  نماز خواہ فرض ہو یا نفل: اس یک دلیل ا   -1

 نماز قبول نہیے کرتا''صیل ہللا علیہ وسلم نے فرمایا: 
 -5'بغیے وضو ےک ہللا تعایل کوئی

 

 (، نماز کے لیے وضو کے وجوب کا بیان۔ 1/2049( )224مسلم )5
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مصحف کو چھونا۔ رسول ہللا صیل ہللا علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کو جو خط لکھا   -2

۔“ ”مصحف کو ضف پاک شخص یہ چھو سکتا تھا اس میے فرمایا تھا:   -6ہے

۔  کا فرمان ہے :    ملسو هيلع هللا ىلصخانۂ کعبہ کا طواف، ہللا ےک ننی    -3 'خانۂ کعبہ کا طواف نماز یہ ہے

''۔ دیا ہے قرار  مباح  بات کرنا  میے  اس  تعایل نے  اس ےک کہ ہللا  علیہ  7سواتی  ننی صیل ہللا  اور 

نے   آپ  ثابت ہے کہ  ےس  وسلم  علیہ  آپ صیل ہللا  اور   ، لیے وضو کیا ہے ےک  طواف  نے  وسلم 

۔   حائضہ کو طواف کرتے ےس منع فرمایا قبل اس ےک کہ پاک ہوجانی

 :  ہیے
 ذیل میے ان امور کا ذکر ہے جو ضف حدث اکیی یک وجہ ےس حرام ہوتے

ے ننی صیل ہللا علیہ   -1  چیے
قرآن پڑھنا۔ عیل رضے ہللا عنہ نے فرمایا: )سواۓ جنابت ےک کوئی

 -8وسلم کو قرآن ےس نہیے روکنے تیھ( 

:  بغیے وضو  -2  ےک مسجد میے ٹھہرنا، کیونکہ ہللا رب العزت فرماتا ہے

ٓأَيَُّها  } ـٰ تَْقَربُو۟ا    ٱل ِذينَ يَ ََّل  لَٰوةَ َءاَمنُو۟ا  إَِّل     ٱلص  ُجنُباا  َوََّل  تَقُولُوَن  َما  تَْعلَُمو۟ا  َحت ٰى  َرٰى  ـٰ ُسَك َوأَنتُْم 

 {. َعابِِرى َسبِيل  َحت ٰى تَْغتَِسلُو۟ا ۚ

جب(  والو،  ایمان  بات    اے  اپنے  تک کہ  نہ جاؤ، جب  بیھ  قریب  نماز ےک  ہو  میں  نےسر  تم 

چلتی   راہ  اگر  ہاں  لو،  نہ کر  غسل  تک کہ  جب  میں  حالت  جنابت یک  اور  لگو  نہ  سمجھیے  کو 

 -[43۔ ]سورہ النساء:  )گزر جانے واےل ہو تو اور بات ہے 

رح اگر ضف  لیکن حدث اکیی واال اگر وضو کر ےل تو مسجد میے ٹھہر سکتا ہے اور ایس ط

۔   حرج نہیے
 مسجد ےس گزر جاۓ تو بیھ کوئی

  

 

مالک  موطا  6 )2/278)  219/680امام  دارمی  سنن   ،)312( الرزاق  3/1455(  عبد  مصنف   ،)

 ( میں صحیح قرار دیا ہے۔ 1/158( )122اور البانی نے ارواء الغلیل ) -(1/341( )1328)

7( نسائی  )12808مصنف   )3/137( احمد  مسند   ،)15423( البانی رحمہ ہللا نے    -(24/149(  اور 

 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ( 1/154( )121ارواء الغلیل )

8( ماجہ  )594ابن   )1/195( حبان  ابن   ،)799( کو  3/79(  حدیث  اس  نے  ہللا  رحمہ  البانی  اور   )

 ( میں ضعیف قرار دیا ہے۔ 1/146( )146ضعیف سنن ترمذی )
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 :قضائےحاجتکےآداب  :4 نمبر

 :  قضاۓ حاجت ےک وقت یہ باتیے مستحب ہیے

 لوگوں ےس دور چھپ ےک قضاۓ حاجت کرنا۔  -1

چاہتا    -2 پناہ  ی  تیے ےس  یوں 
ّ
جن اور  وں 

ّ
جن خبیث  میے  "اے ہللا!  پڑھنا:  دعا  یہ  میے  وع  شر

 -9ہوں"۔ 

: اور قضاۓ   حاجت ےک وقت یہ باتیے واجب ہیے

 پیشاب ےس بچنا۔  -1

۔  م گاہ یک سیے پویسر  شر

 :  اور قضاۓ حاجت ےک وقت یہ باتیے حرام ہیے

 قبلہ یک طرف چہرہ یا پیٹھ کرنا۔  -1

 راستوں اور لوگوں ےک اٹھنے بیٹھنے یک جگہوں میے قضاۓ حاجت کرنا۔  -2

 میے پیشاب کرنا۔  -3
 ٹھہرے ہوۓ پائے

: قضاۓ حاجت ےک    وقت مکروہ باتیے

مگاہ( چھونا۔  -1  قضاۓ حاجت ےک وقت دائیے ہاتھ ےس ذکر)شر

ہ کا استعمال کرنا۔  -2  دائیے ہاتھ ےس استنجا یا پتھر وغیے

 قضاۓ حاجت ےک وقت بات کرنا اور بالخصوص ہللا کا ذکر کرنا۔  -3

 :استنجااورپتھروغیرہکےاستعمالسےمتعلقاحکام :5 نمبر

 کو پائے ےس صاف کرنا۔ استنجا ےس مراد ہے بول و 
ی

 براز ےک راستہ ےس نکلیے وایل گندیک

یا    کو پائے ےک بغیے پتھر 
ی

اور استجمار کا مطلب ہے بول وبراز ےک راستہ ےس نکلیے وایل گندیک

ہ ےس صاف کرنا۔   ٹشو وغیے

 

 (۔283( )122(، مسلم )1/40( )142بخاری )9
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ائط ےساستجمارکرناہواسےسمتعلقچندشر ے  :جسچیں

 مباح ہو۔  -1

 طاہر ہو۔  -2

 اس ےس صفائی ممکن ہو۔  -3

 ی یا گوبر نہ ہو۔ ہڈ  -4

م یسر نہ ہو؛ جیےس وہ اوراق جن میے ہللا تعایل ےک نام ہوں۔   -5  کوئی محیے

 : طوں ےک ساتھ جائز ہے  استجمار پر اکتفا کرنا دو شر

 ہو۔  -1
ی
 معروف جگہ ےک عالوہ کہیے اور نہ لگ

ی
 نکلیے وایل گندیک

ے ےس زائد پتھروں ےس استجم -2 ے یا تیے  ار کیا جاۓ۔ صفائی یک صالحیت رکھنے واےل تیے

 :وضوکےاحکام :6 نمبر

 :  عبادتوں ےک لیے وضو واجب ہے
ے  تیے

، فرض ہو کہ نفل۔  -1  ہر طرح یک نماز ےک لیے

۔  -2  ےک لیے
 مصحف کو چھوتے

۔  -3  طواف ےک لیے

وط   :وضوےکشر

 اسالم۔  -1

 عقل۔  -2

۔  -3 ے  تمییے

۔ اور جس نے وضو کا    -4 ۔ اس لیے لفظے نیت بدعت ہے ارادہ کیا  نیت؛ جس یک جگہ دل ہے

اس نے نیت کر یل۔ اگر صفائی یا ٹھنڈ حاصل کرتے یک نیت ےس کوئی اعضاۓ وضو کو دھوۓ تو  

 یہ وضو نہیے شمار ہوگا۔ 

 حکم نیت کا استمرار کہ جب تک وضو مکمل نہیے ہو جاتا یہ نیت ترک نہ کرے۔  -5
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ط ےس سلس البول کا مریض اور    -6 مستحاضہ مستثنے  موجب وضو کا انقطاع، اور اس شر

۔   ہیے

 بول یا براز یک صورت میے وضو ےس پہےل استنجا یا استجمار کرنا۔  -7

 پائے کا طہور اور مباح ہونا۔  -8

ے کا ازالہ۔  -9  جلد تک پائے کو پہنچنے ےس روکنے وایل چیے

ط یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو جاۓ۔   -10  دائم الحدث ےک لیے مزید ایک شر

 :وضوےکفرائض

۔ چہرے   -1 ے پائے ڈالنا بیھ ایس میے شامل ہے  کا دھونا‘ کیل اور ناک میے

 دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔  -2

۔  -3  پورے ش کا مسح کرنا‘ دونوں کانوں کا مسح بیھ ایس میے شامل ہے

 دونوں پاؤں کو ٹخنوں ےک ساتھ دھونا۔  -4

 اعضاۓ وضو ےک درمیان ترتیب کا خیال رکھنا۔  -5

 کو دھوتے وقت درمیان میے طویل فاصلہ نہ ہو۔   تسلسل: اعضا  -6

 :وضوکاطریقہ

 بسم ہللا کہنا۔  -1

ے مرتبہ دھونا۔  -2  ہتھیلیوں کو تیے

۔  -3 ے پائے ڈالنا بیھ شامل ہے  میے کیل اور ناک میے
ے بار دھونا‘ چہرہ دھوتے  چہرہ کو تیے

ے مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا اور پہےل دایاں ہاتھ  -4  دھونا پھر بایاں۔  کہہنیوں ےک ساتھ تیے

 کانوں ےک ساتھ ش کا مسح کرنا۔   -5

وں کو دھونا اور پہےل دایاں پیے دھونا اور پھر بایاں۔  -6 ے مرتبہ دونوں پیے  ٹخنوں ےک ساتھ تیے
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 :وضوےکنواقض

، جیےس: بول، براز اور ہوا۔  -1 ے ے ےس نکلیے وایل چیے  سبیلیے

۔ جسم ےس کثیے مقدار میے نکلیے وایل کوئی نجس   -2 ے  چیے

 نیند یا کیس اور وجہ ےس عقل کا زائل ہونا۔  -3

م گاہ کو ہاتھ ےس بغیے حائل ےک چھونا۔  -4  یا پیچھے یک شر
ے
 آگ

 اونٹ کا گوشت کھانا۔  -5

 ہللا ہمیے اور تمام مسلمانوں کو اس ےس محفوظ رکھے۔ -مرتد ہو جانا  -6

 :ہرطرحکےموزونپرمسحکےاحکام :7 نمبر

ہ ےک موزے۔  -1  خف: چمڑے وغیے

ہ ےک موزے۔  -2  وغیے
 جورب: اون یا روئی

مسح ائط موزوںیر کیشر  :کرنے

 مکمل طہارت ےک بعد پہنا ہو۔  -1

۔  -2  ان ےس قدم اور ٹخیے ڈھک جائیے

 موزے پاک ہوں۔  -3

 مسح اس ےک مقررہ وقت ےک اندر کیا گیا ہو۔  -4

۔  -5  مسح وضو میے کیا جاۓ غسل میے نہیے

یا    -6 مردوں ےک حق میے ریشم ےک موزوں پر مسح کرنا  موزہ حالل ہو، لہذا غصب کردہ 

۔  ے ےس رخصت نہیے حاصل یک جا سکنے ؛ کیوں کہ حرام چیے  جائز نہیے

 : کیمدت مسح

۔  ے راتیے ے دن اور تیے : ایک دن اور ایک رات اور مسافر ےک لیے تیے  مقیم ےک لیے

  



             

 

 مسلم یکس جاننا نہ کا جن ںیبات وہ
 ں ینہ  کےلئےروا

 

30 

 :کاطریقہ مسح

وں یک انگلیوں ےس پنڈلیوں تک موز  وں ےک اوپری حصوں پر ایک  ہاتھ کو پائے ےس بھگو کر پیے

 مرتبہ مسح کرنا۔ 

یں مسح ے والیچیں  : کوباطلکرنے

 مسح یک مدت کا ختم ہو جانا۔  -1

 دونوں موزوں کو یا کیس ایک موزے کو اتار دینا۔  -2

 حدث اکیی میے واقع ہونا۔  -3

کاحکم مسحکرنے  :موزوںیر

رخصت ہے اور اس مسح کرنا پیے دھوتے ےس افضل ہے کیوں کہ یہ ہللا تعایل یک طرف ےس  

۔   ےس ننی صیل ہللا علیہ وسلم یک اتباع اور اہل بدعت یک مخالفت ہوئے ہے

مسحکرنا  :بینڈج،ڈریسنگاورپٹیوںیر

ٹوئی ہوئی   لکڑیوں کو جو جسم یک  یا  پالسیی  ان  ہیے  لفظ جبائر کہنے  عرئی زبان میے وارد 

۔   ہیے
 جگہوں پر باندیھ جائے

ہ ہیے جو زخم، جےل ہوۓ یا کچےل ہوۓ  اور عرئی زبان ےک لفظ عصائب ےس مراد ک ے وغیے ی ی 

۔   ہیے
 حصوں پر لپینی جانے

یا   پر ہوتا ہے جو بغرض عالج زخموں  وں  ے ان چیے اطالق  لفظ لصوق کا  اور عرئی زبان ےک 

۔   ہیے
 پھوڑوں پر چسپاں یک جائے

کاحکم مسحکرنے وںیر ے  :انچیں

ورت یک جگہ ےس زیادہ کا مسح نہ   طیکہ ضے ورت ےک وقت جائز ہے برسر  کیا جاۓ۔ ضے

ر الحق نہ ہو تو مسح کرنا   ورت ختم ہو جاۓ یا اتارتے پر کوئی مشقت یا ضے اور جب ضے

۔   جائز نہیے
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کاطریقہ مسحکرنے وںیر ے  :انچیں

وں   ے ان ےک ارد گرد ےک حصہ کو دھویا جاۓ اور ان پر ہر طرف ےس مسح کیا جاۓ۔ اور ان چیے

 جسم ےک بقیہ حےص پر ہوں۔   ےک اس حصہ کا مسح نہیے کیا جاۓ گا جو محل وضو ےک عالوہ

 :تیممکےاحکام  :8 نمبر

تیمم کا مطلب ہے بغرض طہارت ایک خاص انداز میے منی ےس چہرہ اور ہتھیلیوں کا مسح  

 کرنا۔ 

 :تیممکاحکم

 یک صورت میے یا پائے کا استعمال نہ کر پاتے یک حالت میے وضو اور غسل ےک  
پائے نہ ہوتے

۔   بدےل تیمم کرنا واجب ہے

و   :عیتکیحکمتتیممکیمشر

  
ی

، یہ ہللا کا احسان اور اس یک جانب ےس کشادیک تیمم امت محمدی ےک خصائص میے ےس ہے

۔ پچھیل امتوں میے یہ معروف نہیے تھا۔   ہے

وعہیںوہذیلمیںمذکورہیں   :جنحالتوںمیںتیمممشر

 سفر یا حضے میے جب پائے ڈھونڈ کر بیھ نہ مےل۔  -1

ورت ہو، اگر اےس ئ  ےل تو  جب اس ےک پاس پائے ہو لیکن پینے یا    -2 لیے اس یک ضے پکانے ےک 

م حیوان پیاےس رہ سکیے ہوں۔  م انسان یا محیے  وہ خود یا کوئی دوشا محیے

 یا شفایائی میے تاخیے ہوتے کا ڈر ہو۔  -3
 جب پائے ےک استعمال ےس مرض ےک بڑھ جانے

پائے استعمال نہ کر سےک، کوئی   -4 پاتے ےک سبب  نہ کر  اےس وضو    جب بوجہ مرض حرکت 

 کراتے واال بیھ نہ ہو اور وقت ےک نکل جانے کا ڈر ہو۔ 

جب پائے ےک استعمال ےس خنیک کا ڈر ہو اور گریم حاصل کرتے کا کوئی ذریعہ میرس نہ ہو   -5

 تو تیمم کر ےک نماز پڑےھ گا۔ 

 :تیممکاطریقہ

ہتھیلیوں پر مسح  کھیل انگلیوں ےک ساتھ دونوں ہاتھ منی پر مارے پھر پورے چہرے اور  

 کرے۔ 
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یں ے والیچیں  :تیممکوباطلکرنے

 یک وجہ ےس کیا گیا ہو یا پائے کا استعمال    -1
ی

پائے کا مل جانا اگر تیمم پائے یک عدم موجودیک

 کر پانا اگر تیمم استعمال نہ کر پاتے یک وجہ ےس کیا گیا ہو۔ 

ے ےس بیھ  -2 تیمم باطل ہو    وضو کو باطل کرتے وایل یا غسل کو واجب کرتے وایل کیس چیے

 جاتا ہے جیےس جنابت، حیض اور نفاس۔

 :جوپانیکااستعمالنہکرسےکاورتیممبھینہکرسےکاسکاحکم

 یا منی کو چھو نہیے سکتا تو وہ  
جےس پائے یا منی نہ مل سےک یا اس یک حالت اییس ہو کہ پائے

تعایل طاقت ادا کرے گا؛ کیوں کہ ہللا  نماز  تیمم ےک  اور  بغیے وضو  میے  حالت  زیادہ    ایس  ےس 

؛ کیوں کہ اس نے واجب ادا کر لیا۔ کیونکہ   مکلف نہیے کرتا۔ اور اس نماز کو دہراۓ گا بیھ نہیے

 :  ہللا رب العزت فرماتا ہے

َ فَ }ْ  ٱْستََطْعتُْم{. َما  ٱت قُو۟اٱّلل 

رہو۔ (  ڈرنی  ےس  ہو سےک ہللا  تم ےس  تک  جہاں  التغابن:    )پس  اور ہللا ےک ننی    -[16]سورہ 

فرمان    ملسو هيلع هللا ىلص :  کا  بجاآوری  ہے  اس یک  بھر  مقدور  تو  دوں  حکم  ے کا  چیے تمہیے کیس  میے  "جب 

 -10کرو"۔ 

 فائدہ: اگر جنابت یک وجہ ےس تیمم کیا ہو پھر پائے مل جاۓ تو غسل کرے گا۔ 

 :حیضونفاسکےاحکام :9 نمبر

 :حیض -پہال

  ، اکیر  یہ ایک طبیع اور فطری خون ہے جو مخصوص اوقات میے اندرون رحم ےس نکلتا ہے

، اور عورت یک   ؛ اور کبیھ اس ےس زیادہ یا کم بیھ ہو سکتا ہے ماہانہ چھے یا سات دن نکلتا ہے

۔   فطری ساخت ےک مطابق اس کا مہینہ لمبا یا چھوٹا ہوتا ہے

 حیض ےک مسائل: 

 

 (۔ 8/108( )6066(، مسلم )13/308( )7288بخاری )10
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 اور نہ یہ اس یک جانب ےس نماز  
ی

 نہ روزہ رکھے یک
ی

حالت حیض میے عورت نہ نماز پڑےھ یک

 ۔ اور روزہ صحیح ہوگا 

۔  -2 ، نماز یک نہیے
ی

 حیض ےس پاک ہوتے ےک بعد روزے یک قضا کرے یک

۔ اور مسجد میے نہیے   -3 ۔ اور وہ قرآن بیھ نہیے پڑھ سکنے اس ےک لیے طواف کرنا جائز نہیے

، اس ےک شوہر پر اس ےس جماع کرنا حرام ہے جب تک اس کا حیض نہ رک جاۓ اور   بیٹھ سکنے

 غسل نہ کر ےل۔ 

اندوز ہو سکتا ہے  البتہ اس کا شوہ  -4 ر اس ےس جماع ےک عالوہ دیگر طریقوں ےس لطف 

ہ ۔   جےس بوس وکنار وغیے

 حیض یک حالت میے عورت کو اس کا شوہر طالق نہیے دے سکتا۔  -5

اور طہر ےس مراد ہے خون کا رک جانا، چنانچہ جب خون تھم جاۓ تو عورت پاک ہو جائے  

۔ اور   ۔ پھر جو  ہے اور اس یک مدت حیض پوری ہو جائے ہے تب اس پر غسل واجب ہوجاتا ہے

۔   کچھ حیض یک وجہ ےس حرام تھا وہ سب کر سکنے ہے

اور اگر طہر حاصل ہو جانے ےک بعد )حیض ےک خون یک جگہ( کوئی گدال سا یا پیال سا پائے  

 دیکھے تو اس کا اعتبار نہ کرے۔ 

 :نفاس :دوشا

اور اس ےک   اور یہ وہ خون  نفاس اس خون کو کہنے ہیے جو والدت ےک وقت  نکلتا ہے  بعد 

۔   ہوتا ہے جو حمل ےک دوران رحم میے رکا ہوتا ہے

اور حیض یک طرح نفاس یک حالت میے بیھ بجز جماع ےک ہر طرح ےس استمتاع کرنا حالل  

۔   ہے

، جیےس جماع، نماز،    ہیے
یں حرام ہیے جو حیض یک حالت میے حرام ہوئے ے اور وہ ساری چیے

نا اور مسجد میے رکنا۔ اور حیض یک طرح جب نفاس کا خون رک  روزہ، طالق، طواف، قرآن پڑھ

 جاۓ تو غسل واجب ہوگا۔ 

۔   نماز یک نہیے
ی

 اور حائضہ یہ یک مانند روزے یک قضا کرے یک

لیکن اگر چالیس دن ےس پہےل رک جاۓ تو بیھ اس یک  ۔  ِ مدت چالیس دن ہے
اکیر نفاس کا 

، ن 
ی

۔ چنانچہ وہ غسل کرے یک
ی

ي اور وہ سب کچھ کرے  مدت نفاس ختم ہو جاۓ یک
ی

ماز پڑےھ یک

 جو اس ےک لیے بسبب نفاس ممنوع تھا۔ 
ی

 یک
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 نمازكابیان :دوسرامطلب

 :اذانواقامتکےاحکام :سبسےپہلے

جب   کہ  تیھ  یہ  وعیت  مرسر وجہ  یک  اذان  ۔  ہوئی وع  مرسر میے  ہجری  ایک  سن  اذان 

 میے دشواری محسوس ہوئی تو انہوں نے آپیس مشور
ے ےس  مسلمانوں کو اوقات معلوم کرتے

لیے کوئی عالمت اپنائی جاۓ، ایس دوران عبد ہللا بن زید رضے ہللا عنہ کو   یہ ےط کیا کہ اس ےک 

 معتمد ٹھہرایا۔ اذان کہنے ہیے اوقات نماز ےک  
خواب میے یہ اذان دکھائی گنی جےس ویح الیھ نے

اذا  دینا۔   یک خیی 
نماز کھڑی ہو جانے اقامت ےس مراد ہے  اور  ن واقامت  دخول یک خیی دینے کو۔ 

۔ یہ اسالم   مردوں یک جماعت ےک واسےط فرض نمازوں ےک لیے دی جائے ہے اور یہ فرض کفایہ ہیے

۔   ےک ظاہری شعائر میے ےس ہیے انہیے موقوف کرنا جائز نہیے

ائط  :اذانکیشر

 مؤذن مرد ہو۔  -1

تیب ہو۔  -2  اذان بالیے

 اذان مسلسل ہو۔  -3

اور اس شر   -4 اور  اذان دخول وقت ےک بعد دی جاۓ۔  ؛ فجر  اذانیے مستثنے ہیے ط ےس دو 

 جمعہ یک پہیل اذان۔ 

 :اذانکیسنتیں 

 دونوں انگلیاں دونوں کانوں میے ڈالنا۔  -1

 اول وقت میے اذان دینا۔  -2

 دائیے اور بائیے مڑنا۔  -3
 یحي عیل الصالة اور یحي عیل الفالح کہنے ہوتی

 مؤذن کا خوش نوا ہونا۔  -4

۔ اذان ےک الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ک -5  ہے لیکن حد ےس زیادہ نہ کھینچے

 اذان ےک ہر جملہ ےک اخیے میے ٹھہرے۔  -6

 اذان دینے وقت قبلہ رخ ہو۔  -7
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 میے بالل رضے ہللا عنہ    -8
ی

۔ ننی صیل ہللا علیہ وسلم یک موجودیک اذان ےک جمےل پندرہ ہیے

 ہمیشہ ییہ اذان کہنے تھے۔ 

 :اذانےکالفاظ

( چار مرتبہ۔   )ہللا أكیی

 إله إال ہللا( دو مرتبہ۔ )أشهد أن ال 

 )أشهد أن محمدا رسول ہللا( دو مرتبہ۔ 

 )یحي عیل الصالة( دو مرتبہ۔ 

 یحي عیل الفالح( دو مرتبہ۔ 

( دو مرتبہ۔   پھر )ہللا أكیی

 اخیے میے )ال إله إال ہللا( ایک مرتبہ۔ 

اضافہ کرے گا؛   النوم( کا  )الصالة خیے من  مرتبہ  دو  بعد  الفالح ےک  میے یحي عیل  اور فجر 

۔   ہیے
 کیوں کہ اس وقت لوگ اکیر سوتے

اقامت کا   چوں کہ   ، جلدی کہنا ہے جلدی  جمےل  اقامت ےک   ، ہیے بارہ  جمےل  اقامت ےک  اور 

۔  ورت نہیے  مقصد مسجد میے موجود لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس لیے اےس زیادہ کھینچنے یک ضے

 :  اقامت ےک الفاظ یوں ہیے

(: دو مرتبہ۔   )ہللا أكیی

 إال ہللا( ایک مرتبہ۔ )أشهد أن ال إله 

 )أشهد أن محمدا رسول ہللا( ایک مرتبہ۔ 

 )یحي عیل الصالة( ایک مرتبہ۔ 

 یحي عیل الفالح( ایک مرتبہ۔ 

 )قد قامت الصالة(: دو مرتبہ۔ 

(: دو مرتبہ۔   )ہللا أكیی
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 )ال إله إال ہللا(: ایک مرتبہ۔ 

لی دہراۓ،  الفاظ کو  ےک  مؤذن  ہے کہ  مستحب  لیے  ےک  واےل  سنیے  اذان  عیل  اور  )یحي  کن 

إال باهلل( کہے۔ پھر ننی صیل ہللا علیہ   الفالح( یک جگہ )ال حول وال قوة  اور )یحي عیل  الصالة( 

وسلم پر درود بھیچی اس ےک بعد یہ دعا پڑےھ: »اللهم رب هذہ الدعوة التامة، والصالة القائمة،  

ا الذي وعدته، إنك ال 
ً
ا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاًما محمود

ً
’’اے  تخلف الميعاد«    آت محمد

کو خاص تقرب اور خاص    ملسو هيلع هللا ىلص ہللا ! اس دعوِت کاملہ اور قائم ہوتے وایل نماز ےک رب، تو محمد 

  ، وعدہ کیا ہے ان ےس  نے  تو  فرما جس کا  فائز  پر  محمود  مقام  اس  انھیے  اور  فضیلت عطا کر 

 نہیے کرتا۔‘‘
ا تو وعدہ خالفے

َ
َ ےَ ا،  اور یہ دعا بیھ کہے: »رضيت باهلل رب    ۔11یقیے

ً
ا، وباإلسالم دين

اور    ملسو هيلع هللا ىلص وبمحمد   دین ہے  ا  میے اسالم   ، ا رب ہے میے ہوں کہ ہللا  راضے  بات ےس  اس  "میے  ا«  نبي 

۔"   ملسو هيلع هللا ىلصمحمد   ے ننی ہیے  میے

۔   بال عذر یا واپیس یک نیت ےک بغیے اذان ےک بعد مسجد ےس نکلنا حرام ہے

 اور اقامت ہر نما 
ی

ے یک صورت میے اذان ایک ہویک ے الصالتیے  ز ےک لیے الگ الگ۔ اور جمع بیے

 :نمازکامقامومرتبہاوراسکیفضیلت  :نمبردو

۔ اور اسالم میے اس کا خاص   ے ےک بعد اسالم کا سب ےس اہم اور مؤکد رکن ہے نماز شہادتیے

مقام ہے ہللا نے اےس معراج یک رات آسمان میے اپنے رسول پر فرض کیا، جس ےس اس یک عظمت،  

۔ نماز یک فضیلت اور  ہللا تعایل ےک ہاں اس کا مقام اور اس   کا بالتاکید واجب ہونا ثابت ہوتا ہے

نماز یک فرضیت دین   ۔   ہیے
بارے میے بہت یس حدیثیے وارد ہوئی ے ہوتے ےک  اس ےک فرض عیے

۔  ورۃ امور میے ےس ہے  اسالم ےک معلوم بالضے

 :  ےک چند دالئل ذیل میے مذکور ہیے
 نماز ےک واجب اور حتیم ہوتے

یہ ہے :  -۱
ی
 فرمان ال

لَٰوةَ  إِن  } ا ٱْلُمْؤِمنِينَ َكانَْت َعلَى  ٱلص  ْوقُوتاًۭ ا م  باًۭ ـٰ  {. ِكتَ

 

باز  11 )ابن  الفتاوی  مجموع  اپنے  جابر  29/141رحمہ ہللا  نزدیک  )بیہقی کے  ہیں:  فرماتے  میں   )

المیعاد( کی زیادتی   )إنک ال تخلف  بعد  )الذی وعدتہ( کے  قول  بسند جید آپ کے  رضی ہللا عنہ سے 

 مروی ہے۔ 
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ہے (  فرض  ساتھ  ےک  وقت  پابندی  پر  والوں  ایمان  نماز  النساء:  )بیشک  ]سورہ    [ 103۔ 

۔   بیان فرماۓ ہیے
 یعنے ان اوقات میے فرض ہے جو ہللا ےک رسول صیل ہللا علیہ وسلم نے

یہ ہے :  -۲ 
ی
 فرمان ال

َ َوَمآ أُِمُرٓو۟ا إَِّل  ِليَْعبُُدو۟ا } ينَ ُمْخِلِصيَن لَهُ  ٱّلل  لَٰوةَ{. ُحنَفَآَء َويُِقيُمو۟ا   ٱلد ِ  ٱلص 

ہللا (  رصف  دیا گیا کہ  حکم  ییہ  انھیں  لتں  حاالں کہ  ےک  ایس  دین کو  عبادت کریں،   یک 

 -[5]سورہ البينة:  )خالص رکھیں ابراہیم حنیف ےک دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں 

یہ ہے :   -3 
ی
 فرمان ال

لَٰوةَ فَِإن تَابُو۟ا َوأَقَاُمو۟ا } َكٰوةَ َوَءاتَُو۟ا   ٱلص  نُُكْم فِى  ٱلز  يِن{. فَِإْخَوٰ  ٱلد ِ

توبہ کرلیں  ( یہ  اگر  بیھ  تمہارے  اب  تو  رہیں  دییی  زکوۃ  اور  جائیں  ہو  پابند  ےک  نماز  اور 

 [۔ 11۔ ]سورہ التوبہ: )دینے بھائی ہیں 

'نی  جابر رضے ہللا عنہما ےس مروی ہے کہ رسول ہللا صیل ہللا علیہ وسلم نے فرمایا:    -4 

''۔  ک وکفر ےک درمیان )فاصلہ مٹانے واال عمل( نماز کا ترک کرنا ہے  ۔12شک آدیم اورشر

”ہمارے اور ان  نے ارشاد فرمایا:    ملسو هيلع هللا ىلصبریدۃ رضے ہللا عنہ یک حدیث ہے کہ رسول کریم    -5

 ۔ 13)کافروں( ےک درمیان نماز کا فرق ہے تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا“ 

ال   جو  اور  ۔  اجماع ہے علما کا  پر  ہوتے  اس ےک کافر  انکار کرے  نماز ےک وجوب کا  جو  اور 

نما  اور سسنے میے  ، اس یک دلیل  پروایہ  ز چھوڑے تو صحیح قول ےک مطابق وہ بیھ کافر ہے

ے اس پر صحابہ کرام کا اجماع بیھ دلیل ہے   -ابیھ گذر چیک صحیح حدیث ہے نیے

  

 

 (۔ 88/ 1( )82مسلم، کتاب االیمان )12

ایا: یہ حدیث حسن صحیح اور غریب  (، امام ترمذی نے فرم5/14( )265ترمذی، کتاب االیمان )13

 ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح الترغیب والترھیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ 
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 :نمازکیشرائط :3 نمبر

 :دخولوقت -1

 :  کیونکہ ہللا رب العزت فرماتا ہے

لَٰوةَ إِن  } وْ  ٱْلُمْؤِمنِينَ َكانَْت َعلَى  ٱلص  ا م  باًۭ ـٰ ا ِكتَ  {. قُوتاًۭ

ہے (  فرض  ساتھ  ےک  وقت  پابندی  پر  والوں  ایمان  نماز  النساء:  )بیشک  ]سورہ  ۔  [103۔ 

۔  ے اوقات میے فرض ہے  یعنے متعیے

 :  فرض نمازوں ےک اوقات نیچے مذکور ہیے

 نماز فجر: طلوِع فجر اور طلوِع شمس کا درمیائے وقت۔  -ا 

ے کا    -ب  میے اس ےک برابر  نماز ظہر: زوال شمس ےس اس وقت تک جب ہر چیے
سایہ لمبائی

۔   ہو جانی

ورت سورج ڈوبنے تک۔  -ج  نماز عض: ظہر کا وقت نکلیے ےس سورج زرد ہوتے اور بوقت ضے

 نماز مغرب: سورج ڈوبنے ےس الل شفق غائب ہوتے تک۔  -د

 نماز عشا: الل شفق غائب ہوتے ےس آدیھ رات تک۔  -ہ

پویسر  -2 مگاہکیسیی  :شر

م گاہ ےس مراد جسم کا   م آۓ۔  شر وری ہے اور جس ےک کھلیے پر شر وہ حصہ جےس ڈھانکنا ضے

پورا   اپنا  نماز یک حالت میے سواتی چہرہ ےک  اور عورت   ، ناف ےس گھٹیے تک ہے م گاہ  مرد یک شر

۔ 
ی

۔ اور غیے محرموں ےک سامیے اپنے چہرے کا بیھ پردہ کرے یک
ی

 جسم ڈھانےک یک

 :نجاستےسدورى -3

مراد چند مخصوص گندگیاں بول    نجاست ےس  ؛ جیےس  نہیے ہوئے نماز  ہیے جن ےک ساتھ 

۔   ہیے
ے پر ہوئے ی ہ، یہ گندگیاں جسم، جگہ اور کی   وبراز اور خون وغیے

 ۔قبلہکیجانبمنہکرنا۔ 4

، اس کو قبلہ اس لیی کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس یک جانب رخ   یف کو کہنے ہیے قبلہ کعبہ شر

۔   ہیے
 کرتے
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:  استقبال قبلہ ےک بغیے نماز صحیح نہیے ہو  ۔ کیونکہ ہللا رب العزت فرماتا ہے  ئے

 ۥ{.َوَحْيُث َما ُكنتُْم فََولُّو۟ا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ }

و (  [۔ 144۔ ]سورہ البقرہ:  )اور تم جہاں بیھ رہو اپیے چہرے ایس )قبلہ( یک طرف پھیں

 :نیت  -5

یعت یک اصطالح میے نیت کا مطلب ہے ہللا تع ایل  نیت ےک لغوی معنے ہیے ارادہ ےک، اور شر

  ، انجام دینے کا عزم کرنا۔ نیت دل میے ہوئے ہے لیے کیس عبادت کو  یک قربت حاصل کرتے ےک 

۔  ، بلکہ یہ بدعت ہے ورت نہیے  زبان ےس نیت کرتے یک ضے

 :نمازکےارکان :4 نمبر

 :  نماز ےک ارکان چودہ ہیے جو حسب ذیل ہیے

 اگراستطاعتہوتوکھڑاہونا۔  :پہالرکن

: کیونکہ ہللا رب العزت    فرماتا ہے

نِتِيَن  } ـٰ ِ قَ  {. َوقُوُمو۟ا ّلِل 

کرو (  رہا  کھڑے  ےس  ادب   
ے

آگ ےک  ہللا  ]البقرة/ )اور  عنہ یک    [،238۔  عمران رضے ہللا  اور 

"نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہوتے یک طاقت  نے ارشاد فرمایا :    ملسو هيلع هللا ىلصروایت میے ننی کریم  

بیٹھ کر بیھ پڑ  اگر  اور  لو  پہلو ےک بل لیٹ کر پڑھ  نہیے تو بیٹھ کر پڑھ  ھیے یک طاقت نہیے تو 

 14۔ لو" 

یعنے اگر کیس مرض یک وجہ ےس کھڑا ہوتے یک طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر یا پہلو ےک بل جیےس  

ممکن ہو نماز ادا کرے گا۔ ڈرا ہوا، ننگا انسان اور جےس کیس عالج ےک تحت بیٹھنا یا لیٹنا پڑے  

۔ ایس طرح   ہیے تو  یہ سب مریض ےک حکم میے  امام راتب کیس سبب ےس کھڑا نہ ہو سےک  اگر 

۔ ریہ بات نفل نمازوں یک  
ی
پیچھے سارے مقتدی امام یک اتباع میے بیٹھ کر یہ نماز ادا کریں ےک

 حرج نہیے لیکن اییس صورت میے نییک کم  
تو طاقت ہوتے ہوۓ بیھ بیٹھ کر پڑھیے میے کوئی

۔ ي
ی

 ہویک

 

 (۔ 2/218( )372(، ترمذی )758/ 2( )1117بخاری )14
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تحریمہ :دوشارکن  :تکبیں

 ۔15۔ : 'پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیے کہو''رمان ہے  کا ف  ملسو هيلع هللا ىلصہللا ےک ننی  

 نہیے  
وری ہے کچھ اور کہنا اس یک طرف ےس کافے ( یہ کہنا ضے تکبیے تحریمہ میے )ہللا اکیی

 ہوگا۔ 

ھنا۔ :تیشارکن ڑ  سورہفاتحہیر

ننی   ےک  :    ملسو هيلع هللا ىلصہللا  ہے  فرمان  نہیے  کا  الفاتحہ  سورۃ   
نے جس  نہیے  نماز  شخص یک  'اس 

 -16۔ پڑیھ''

کوعکرنا۔ :چوتھارکن  ہررکعتمییے

 :  کیونکہ ہللا رب العزت فرماتا ہے

ٓأَيَُّها } ـٰ  ٱْسُجُدو۟ا{.وَ ٱْرَكعُوا۟ َءاَمنُو۟ا   ٱل ِذينَ يَ

 -[77)اے ایمان والو! رکوع اور سجدہ کرو( ]سورہ الحج:  

 :پانچواںاورچھٹارکن

جانا؛ کیوں کہ   پہےل یک طرح سیدےھ کھڑے ہو  اور  اٹھانا  علیہ  رکوع ےس ش  آپ صیل ہللا 

۔   رہے
 وسلم یہ عمل ہمیشہ کرتے

 -17اور میسء صالۃ ےس فرمایا: 'پھر )اپنا ش( اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدےھ کھڑے ہو جاؤ''۔ 

 :ساتوںاعضاگبلسجدہکرنا :ساتواںرکن

دونوں   اور  دونوں گھٹیے  ہاتھ،  دونوں  ناک،  اس ےک ساتھ  اور  پیشائے   : ہیے یہ  اعضا  ساتوں 

'ہمیے سات ہڈیوں ےک بل سجدہ کرتے کا حکم  کا فرمان ہے :    ملسو هيلع هللا ىلص۔ ہللا ےک ننی  قدموں یک انگلیاں

 

 (۔ 2/330( )884(، مسلم )11/44( )6251بخاری )15

 (۔ 4/422( )872(، مسلم )2/306( )756بخاری )16

 (۔ 398(، مسلم )793بخاری )17
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: پیشائے   ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹیے اور  -اور آپ نے اپنے ناک یک طرف اشارہ کیا   -دیا گیا ہے

 -18۔ دونوں قدموں یک انگلیاں''

 :سجدہےسشاٹھانااوردونوںسجدوںےکدرمیانبیٹھنا :آٹھواںرکن

 ہیے کہ:  
'ننی صیل ہللا علیہ وسلم جب سجدہ ےس ش اٹھانے تو  عائشہ رضے ہللا عنہا فرمائے

 ''  -19۔ اس وقت تک دوشا سجدہ نہیے کرتے جب تک سیدےھ بیٹھ نہ جانے

 :تمامارکانکواطمینانےکساتھانجامدینا :نواںرکن

اؤ ہے گرچہ تھوڑی دیر ےک لیے یہ کیوں نہ ہو، ہللا ےک رسول صیل  اور اطمینان ےس مراد ٹھہر 

ے ہو جاؤ''ہللا علیہ وسلم نے میسء صالۃ ےس فرمایا:   -20۔'یہاں تک کہ تم مطمیی

 :دسواںاورگیارہواںرکن

لیے بیٹھنا، ابن مسعود رضے ہللا عنہ ےس مروی ہے کہ ہللا ےک ننی   آخری تشہد اور اس ےک 

دعا کہے:    ملسو هيلع هللا ىلص یہ  تو  پڑےھ  نماز  فرمایا: جب کوئی  ارشاد    نے 
ُ
َبات يِّ

َّ
َوالط  

ُ
َوات

َ
ل َوالصَّ  ِ

ه
ّلِِل  

ُ
ات ِحيَّ

َّ
”الت

 
ُ
ات
َ
ِ َوَبَرك

ه
 اّلِل

ُ
ُّ َوَرْحَمة ي نیِ

َّ
َها الن يُّ

َ
 أ
َ
ْيك

َ
ُم َعل

َ
َل   السَّ

َ
ه
َ
 ِإل
َ
 َل
ْ
ن
َ
 أ
ُ
َهد

ْ
ش
َ
ےَ أ اِلِحیے

ِ الصَّ
ه
 ِعَباِد اّلِل

َ
ا َوَعیل

َ
ْين
َ
ُم َعل

َ
َل  السَّ

ُ
ه

اقوال  ہ  ے پاکیے تمام  اور  دعائیے  تعظیمات, سب  ساری   “
ُ
ه
ُ
َوَرُسول ُہ 

ُ
َعْبد ا 

ً
د ُمَحمَّ  

َّ
ن
َ
أ  
ُ
َهد

ْ
ش
َ
َوأ  ُ

ه
اّلِل  

َّ
ِإَل

‘ اے ننی آپ پر سالم ہو‘ اور ہللا یک  لیی ہیے رحمت اور اس یک برکت نازل ہو‘    واعمال ہللا ےک 

دیتا ہوں کہ ہللا ےک سوا کوئی معبود   پر‘ میے گوایہ  بندوں  اور ہللا ےک نیک  پر  سالم ہو ہم 

‘ اور گوایہ دیتا ہوں کہ بیشک محمد   -21۔ ہللا ےک بندے اور اس ےک رسول ہیے ( ملسو هيلع هللا ىلص ) برحق نہیے

درودبھیجنا :بارہواںرکن  :آخریتشہدمیںنبیصلیاللہعلیہوسلمیر

۔ اس  : »اللهم صلِّ عیل محمد« اور اس ےس زیادہ کہنا سنت ہے  ہے
ے
 ےک لیے ضف اتنا کہنا کاف

  

 

 (۔ 490(، مسلم )812بخاری )18

 (۔ 498صحیح مسلم )19

 (۔6/398( )398(، مسلم )724بخاری )20

 (۔ 402(، مسلم )797بخاری )21
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ہواںرکن تیبانجامدینا :تیں  :تمامارکانکوبالیی

  : کیوں کہ آپ صیل ہللا علیہ وسلم ترتیب ےک ساتھ انجام دینے تھے۔ اور آپ کا فرمان ہے

“۔ اور اس ترتیب یک تعلیم آپ نے  ”تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھیے   دیکھا ہے

 میسء صالۃ کو بیھ دی تیھ۔ 

نا  :چودہواںرکن  :سالمپھیں

''۔ اور فرمایا: 'نماز ےس  کا فرمان ہے :    ملسو هيلع هللا ىلص ہللا ےک ننی   'اور نماز سالم ےک ساتھ ختم ہوئے ہے

''  -22۔ حالل ہوتے کا ذریعہ سالم ہے

 :نمازکےواجبات  :5 نمبر

 :  نماز ےک واجبات آٹھ ہیے

یں۔  -1  تکبیے
 تکبیے تحریمہ ےک سوا بافے

ے بار کہنا سنت اور کمال کا ادئے    -2 ي العظيم« کہنا۔ یہ دعا تیے رکوع میے ایک بار »سبحان رئی

۔  ۔ اور دس مرتبہ کہنا اعیل درجہ ہے  درجہ ہے

 امام اور منفرد دونوں کا رکوع ےس ش اٹھانے ےک بعد »سمع ہللا لمن حمدہ« کہنا۔  -3

 یدےھ کھڑے ہوتے یک حالت میے »ربنا ولك الحمد« کہنا رکوع ےک بعد س -4

۔    -5 بار تک کہنا مسنون ہے ے  تیے اور  األعیل« کہنا۔  ي  بار »سبحان رئی ایک    -6سجدہ میے 

۔   ے بار تک کہنا مسنون ہے اور تیے « کہنا۔  اغفر یلي ي  ایک بار »رئی   -7دونوں سجدوں ےک درمیان 

 
ُ
ات ِحيَّ

َّ
ُّ  پہال تشہد: جس میے یہ دعا کہے گا: ”الت ي نیِ

َّ
َها الن يُّ

َ
 أ
َ
ْيك

َ
ُم َعل

َ
َل  السَّ

ُ
َبات يِّ

َّ
 َوالط

ُ
َوات

َ
ل ِ َوالصَّ

ه
 ّلِِل

ا   
َّ
ِإَل  

َ
ه
َ
ِإل  

َ
َل  

ْ
ن
َ
أ  
ُ
َهد

ْ
ش
َ
أ ےَ  اِلِحیے

الصَّ  ِ
ه
اّلِل ِعَباِد   

َ
َوَعیل ا 

َ
ْين
َ
َعل ُم 

َ
َل السَّ  

ُ
ه
ُ
ات
َ
َوَبَرك  ِ

ه
اّلِل  

ُ
  َوَرْحَمة

َّ
ن
َ
أ  
ُ
َهد

ْ
ش
َ
َوأ  ُ

ه
ّلِل

ُہ َوَرُس 
ُ
ْبد
َ
ا ع

ً
د لیی  ُمَحمَّ ہ اقوال واعمال ہللا ےک  ے “۔ )ساری تعظیمات, سب دعائیے اور تمام پاکیے

ُ
ه
ُ
ول

! آپ پر سالم ہو، ہللا یک رحمت اور اس یک برکت نازل ہو، سالم ہو ہم پر اور ہللا   ،اے ننی ہیے

 معبود نہیے اور گوایہ دیتا  
ےک نیک بندوں پر، میے گوایہ دیتا ہوں کہ ہللا ےک سوا کوئی حقیفے

(۔ ملسو هيلع هللا ىلصنی شک محمد )ہوں کہ   ( ہللا ےک بندے اور اس ےک رسول ہیے

 پہےل تشہد ےک لیے بیٹھنا۔  -8

 

 (۔ 438/ 2( )1110بخاری )22
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 :نمازکیسنتیں :6 نمبر

: قویل اور فعیل۔  ۔ سنتیے دو قسم یک ہیے
 سنت چھوڑتے یک وجہ ےس نماز باطل نہیے ہوئے

ایک  :قولیسنتیں  :نمیر

ایک  -1 ، جن میے ےس  الفاظ وارد ہوۓ ہیے اور اس ےک کنی      دعاۓ ثنا، 
َ
ك
َ
: ”ُسْبَحان یوں ہے

یہ   ی  تیے  ‘ ہے پاک  تو  ہللا!  اے   “
َ
ك ُ ْ یے

َ
غ  
َ
ه
َ
ِإل  

َ
َوَل  ،

َ
ك
ُّ
َجد  

َ
َعایل

َ
َوت  ،

َ
اْسُمك  

َ
َباَرك

َ
َوت  ،

َ
َوِبَحْمِدك اللُهمَّ 

ے سوا کوئی سچا معبود   اور تیے اونچ  ہے  ی شان سب ےس  ‘ تیے بابرکت ہے نام  ا  ‘ تیے تعریف ہے

۔   ےس پناہ مانگنا، یعنے »أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم«    سورۂ فاتحہ ےس قبل ہللا تعایل  -2نہیے

 قرات ےس پہےل بسملہ یعنے ’’بسم ہللا الرحمن الرحیم‘‘ کہنا۔  -3کہنا۔  

 رکوع اور سجدہ میے ایک ےس زائد بار تسبیح پڑھنا۔  -4

ے رب! مجھے معاف فرما( کہنا دونون سجدوں    -5 « )اے میے ایک ےس زائد بار »رب اغفر یلي

ء بعد«    -6درمیان۔  ےک   ي
»ملء السماوات، وملء األرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من یسر

 -یہ زائد الفاظ کہنا »ربنا ولك الحمد« ےک بعد

 سورۂ فاتحہ ےک بعد یک قرات۔  -7

8-  
َ
اِب الق

َ
َم، َوِمْن َعذ

َّ
اِب َجَهن

َ
 ِمْن َعذ

َ
 ِبك

ُ
ُعْوذ

َ
ي أ
همَّ إئےِّ

ه
، َوِمْن  تشہد اخیے میے یہ دعا کہنا: ”الل ِ

ْ
یی

پناہ چاہتا ہوں جہنم ےک   ی  اِل“ اے ہللا! میے تیے جَّ
َّ
الد الَمِسْيِح  ِة 

َ
ن
ْ
ِفت َوِمْن  َوالَمَماِت  الَمْحَيا  ِة 

َ
ن
ْ
ِفت

اور   فتنہ ےس،  موت ےک  اور   
ی

زندیک ہوں  چاہتا  پناہ  ی  تیے اور  قیی ےک عذاب ےس،  اور  عذاب ےس، 

 مسیح دجال ےک فتنہ ےس۔ اور دیگر دعائیے کہنا۔ 

 :فعلیسنتیں  :دونمیر 

 چار جگہوں پر کانوں یا کندھوں ےک برابر ہاتھوں کو اٹھانا:  -1

 تکبیے تحریہمہ ےک وقت۔  -ا 

 رکوع میے جانے وقت۔  -ب

 -رکوع ےس اٹھنے وقت -ج

 تیرسی رکعت ےک لیے کھڑا ہوتے وقت۔  -د
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، رکوع ےس پہےل ہو یا رکوع ےک بعد، دایاں ہاتھ بائیے ہاتھ یک -2 پشت پر سینہ  حالِت قیام میے

 ےک اوپر رکھنا۔ 

 -سجدہ یک جگہ پر نگاہ رکھنا 

 سجدہ ےک دوران دونوں بازؤں کو پہلؤں ےس دور رکھنا۔  -4

 سجدوں ےک دوران رانوں کو پیٹ ےس دور رکھنا۔  -5

ے اور چار رکعتوں وایل نماز ےک    -6 وں کو بچھاۓ رکھنا سواۓ تیے نماز یک تمام بیٹھکوں میے پیے

 آخری تشہد ےک۔ 

ے ی  ا چار رکعتوں وایل نماز ےک آخری تشہد میے تورک کرنا۔ تیے

 : نمازپڑھنےکاطریقہ :7 نمبر

دونوں    -1 اپنے  قبلہ رخ ہو کر  تو  لیے کھڑے ہوتے  نماز ےک  علیہ وسلم جب  ننی صیل ہللا 

 : ''ہاتھوں کو اٹھانے اور ہتھییل کا اندروئے حصہ قبلہ یک طرف ہوتا تھا۔ اور پھر کہنے  ۔ 'ہللا اکیی

۔   پھر  -2  بائیے ہاتھ کو دائیے ہاتھ ےس پکڑ کر سینے پر رکھنے

ایک یہ نہیے ہوئے تیھ۔ اس سلسلہ میے جتنے    -3 استفتاح پڑھیے جو ہمیشہ  پھر دعاۓ 

 اللُهمَّ  
َ
ك
َ
: ”ُسْبَحان ۔ ان میے ےس ایک دعا یوں ہے دعائیے آپ ےس ثابت ہیے وہ سب پڑھنا جائز ہے

 
َ
، َوت

َ
 اْسُمك

َ
َباَرك

َ
، َوت

َ
‘  َوِبَحْمِدك ی یہ تعریف ہے ‘ تیے “ اے ہللا! تو پاک ہے

َ
ك ُ ْ یے

َ
 غ
َ
ه
َ
 ِإل
َ
، َوَل

َ
ك
ُّ
 َجد

َ
َعایل

۔  ے سوا مبعود برحق نہیے ی شان سب ےس اونچ  ہے اور تیے ‘ تیے ا نام بابرکت ہے  تیے

ِحيِم“ کہنے  -4 ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ
ه
ِجيم، ِبْسِم اّلِل اِن الرَّ

َ
ْيط

َّ
ِ ِمَن الش

ه
 ِباّلِل

ُ
وذ
ُ
ع
َ
 پھر ”أ

۔   پھر  -5 ے کہنے  ےک بعد آمیے
 سورۂ فاتحہ پڑھیے اور اس کو ختم کرتے

دو    -6 پہیل  وعشا یک  مغرب  اور  فجر  ۔  پڑھیے ےس  میے  میے  قرآن  اتنا  ہوتا  میرس  جتنا  پھر 

۔ آپ   ۔ اور ان دو رکعتوں ےک عالوہ میے شی قرات کرتے رکعتوں میے اونچ  آواز میے قرات کرتے

۔  یک پہیل رکعت ہمیشہ دوشی رکعت ےس لمنی   ہوئے

( کہنے ہوۓ    -7  أكیی تھا، پھر)ہللا  وع میے رفع یدین کیا  الیدین کرتے جیسا کہ شر پھر رفع 

پیٹھ کو    ، ہاتھوں ےس دونوں گٹنوں کو پکڑتے انگلیوں ےک ساتھ دونوں  پھر کھیل  رکوع میے جانے 

العظيم". )پ  َ ي
ِّ
 رئی
َ
اور "سبحان  ، اوپر نہ نیچے نہ  اور ش کو اس ےک برابر رکھنے  ا  سیدھا  اک ہے میے
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) )واجب ہے ۔ایک مرتبہ کہنا  ۔( کہنے ے مرتبہ کہنا کمال کا    -رب، جو بڑی عظمت واال ہے تیے اور 

۔   ادئے درجہ ہے جیسا کہ پیچھے گزرا ہے

الیدین کرتے جیےس رکوع میے    -8  ، اور رفع  پھر )سمع ہللا لمن حمدہ( کہنے ہوۓ ش اٹھانے

تھے۔   جانے وقت رفع الیدین کرتے

لیے ہر قسم یک  پھر سیدےھ    -9  ے یہ  : ’’اے ہللا! ہمارے رب ! تیے کھڑے ہو کر یہ دعا کہنے

اور جو   ے بھر جانی  ، زمیے سمان بھر جائیے
ٓ
ا اتنے زیادہ کہ جس ےس  تعریف ہے  اور اچیھ  با برکت 

ے بیھ بھر جانی جو تو   کچھ ان دونوں ےک درمیان ہے وہ سب بھر جاۓ اور اس ےک بعد ہر وہ چیے

، اے تعریف اور ب  ےک الئق ! سب ےس سچ  بات جو بندے نے کیہ  چاہے
ی

جب کہ ہم سب  -زریک

ے یہ بندے ہیے   روکنے واال نہیے اور جو تو    -تیے
)یہ ہے کہ(: اے ہللا ! جو تو عطا فرمانی اےس کوئی

ے ہاں کوئی   ۔ اور کیس صاحِب حیثیت کو اس یک حیثیت تیے  دینے واال نہیے
روک ےل اےس کوئی

۔‘‘ ]  ۔۔۔  [64فائدہ نہیے دے سکنے  اور آپ دیر تک اس حالت میے کھڑے رہنے

اور    -10   ، نہیے کرتے الیدین  رفع  جگہ  اس  اور  جانے  میے گر  سجدہ  ہوۓ  تکبیے کہنے  پھر 

انگلیاں قبلہ یک    ، انگلیوں ےک بل سجدہ کرتے وں یک  ، ناک، دونوں ہاتھوں، گھٹنوں اور پیے
پیشائے

کر   اٹھا  کو  کہنیوں  ۔  دینے رکھ  پر  ے  زمیے ناک  اور   
پیشائے  ، رکھنے سیدیھ  پیٹھ   ، ہوتیے طرف 

، اورپیٹ کو رانوں ےس اور رانوں کو  ہتھیلیوں ےک ، بازؤں کو پہلؤں ےس دور رکھنے  بل سجدہ کرتے

مرتبہ کہنا   ایک  ۔  األعیل« کہنے ي  رئی »سبحان  دوران  ےک  سجدہ  اور  ۔  رکھنے بلند  ےس  پنڈلیوں 

۔ اور اس ےک عالوہ   ے مرتبہ کہنا کمال کا ادئے درجہ ہے جیسا کہ پیچھے گزرا ہے ( اور تیے )واجب ہے

۔   دیگر وارد   دعائیے بیھ پڑیھ جا سکنے ہیے

 پھر بایاں پیے بچھا کر اس پر بیٹھ جانے اور    -11
پھر ہللا اکیی کہنے ہوۓ سجدہ ےس ش اٹھانے

  ، ي
، وارَحمنے  اغِفْر یلي

: "اللهمَّ ۔ پھر ہاتھوں کو رانوں پر رکھنے ہوۓ یہ دعا پڑھیے دایاں پیے کھڑا رکھنے

"۔ )اے ہللا!  ي
قنے
ُ
، وارز ي

، واهِدئے ي
ئے ُ
مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، ,مجھے نعم البدل    واجیی

ے لیے روزی یک راہیے ہموار کردے۔(  عطا کر، مجھے ہدایت دے اور میے

پھر تکبیے کہنے ہوۓ سجدہ ریز ہو جانے اور دوشی رکعت کو پہیل رکعت یہ ےک جیےس    -12

۔   ادا کرتے

پر   رانوں  اور  اور گھٹنوں  اٹھانے  اپنا ش  تکبیے کہنے ہوۓ  اٹھ  پھر  ڈالیے ہوۓ سیدےھ  بوجھ 

۔   کھڑے ہوتے

۔ اور دوشی رکعت بیھ پہیل رکعت یک    -14 وع کرتے مکمل کھڑے ہو جانے ےک بعد قرات شر

 طرح ادا کرتے 
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درمیان    -15  بیٹھنے جیےس دونوں سجدوں ےک  لیے  اول ےک  تشہد  بچھا کر  پیے کو  بائیے  پھر 

۔ دایاں ہاتھ دائیے ران پر اور بایاں ہاتھ بائ ، اور دائیے ہاتھ ےک انگوٹھے اور  بیٹھنے یے ران پر رکھنے

طرف   اس یک  اور  ہوۓ  اشارہ کرتے  ےس  انگیل  شہادت یک  بنا کر  شکل  حلقہ یک  انگیل ےس  بڑی 

َوَرْح   ُّ ي نیِ
َّ
الن َها  يُّ

َ
أ  
َ
ْيك

َ
َعل ُم 

َ
َل السَّ  

ُ
َبات يِّ

َّ
َوالط  

ُ
َوات

َ
ل َوالصَّ  ِ

ه
ّلِِل  

ُ
ات ِحيَّ

َّ
”الت  : پڑھیے یہ دعا    دیکھنے ہوۓ 

ُ
َمة

َوْح   ُ
ه
اّلِل  

َّ
ِإَل  

َ
ه
َ
ِإل  

َ
َل  
ْ
ن
َ
أ  
ُ
َهد

ْ
ش
َ
أ ےَ  اِلِحیے

الصَّ  ِ
ه
اّلِل ِعَباِد   

َ
َوَعیل ا 

َ
ْين
َ
َعل ُم 

َ
َل السَّ  

ُ
ه
ُ
ات
َ
َوَبَرك  ِ

ه
له،  اّلِل  

َ
ْيك ِ

َ ہ ال شر
َ
د

ہ اقوال واعمال ہللا   ے “ ساری تعظیمات, سب دعائیے اور تمام پاکیے
ُ
ه
ُ
ُہ َوَرُسول

ُ
ا َعْبد

ً
د  ُمَحمَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
َهد

ْ
ش
َ
َوأ

‘ اے ننی آپ پر سالم ہو‘ اور ہللا یک رحمت اور اس یک برکت نازل ہو‘ سالم ہو ہم پر  ےک   لیی ہیے

اور    ‘ نہیے برحق  معبود   
دیتا ہوں کہ ہللا ےک سوا کوئی پر‘ میے گوایہ  بندوں  نیک  اور ہللا ےک 

( محمد  بیشک  ہوں کہ  دیتا  یہ    ملسو هيلع هللا ىلص(گوایہ  آپ یک  اور  ۔  ہیے رسول  اس ےک  اور  بندے  ےک  ہللا 

۔ بیٹھک    مختض ہوئے

پھر تکبیے کہنے ہوۓ کھڑے ہوتے اور تیرسی اور چوتیھ رکعتیے پہیل دو رکعتوں ےس    -16 

۔  ے بیھ سورۂ فاتحہ پرھیے ۔ اور ان میے
 ہلگ ادا کرتے

۔ اور تورک یک صورت یہ ہے کہ نمازى اپنے    -17  پھر تورک ےک ساتھ تشہد اخیے میے بیٹھنے

ے پر بیٹھے۔  بائیے پیے کو بچھا کر دائیے پیے ےک نی   چے ےس نکاےل اور دائیے پیے کو کھڑا رکھنے ہوۓ زمیے

بیھ    -18 درود  میے  تشہد  اس  اور  ۔  پرھیے دعا  اخیے یک  تشہد  طرح  اول یہ یک  تشہد  پھر 

ِإْبَراهِ   آِل 
َ

ِإْبَراِهيَم َوَعیل  
َ

 َعیل
َ
ْيت

ه
َما َصل

َ
ٍد، ك  آِل ُمَحمَّ

َ
ٍد َوَعیل  ُمَحمَّ

َ
ُهمَّ َصلِّ َعیل

ه
: ”الل   پڑھیے

َ
ك
َّ
ِإن يَم، 

ِإبْ   آِل 
َ

ِإْبَراِهيَم َوَعیل  
َ

یل َ
 ع

َ
ت
ْ
َما َباَرك

َ
ٍد، ك  آِل ُمَحمَّ

َ
ٍد َوَعیل  ُمَحمَّ

َ
 َعیل

ْ
ُهمَّ َباِرك

ه
، الل

ٌ
 َمِجيد

ٌ
َراِهيَم،  َحِميد

“ اے ہللا! رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیےس رحمت نازل یک تو  
ٌ
 َمِجيد

ٌ
 َحِميد

َ
ك
َّ
ِإن

‘ اور برکت نازل فرما  نے ابراہیم پر    واال ہے
ی

اور آل ابراہیم پر‘ نی شک تو قابِل تعریف اور بزریک

تو قابِل   ابراہیم پر نی شک  اور آِل  پر  ابراہیم  اور آِل محمد پر‘ جیےس برکت نازل یک  پر  محمد 

۔    واال ہے
ی

 تعریف اور بزریک

 اور موت ےک    -19
ی

فتنہ، اور مسیح  اور اس تشہد میے جہنم ےک عذاب، قیی ےک عذاب، زندیک

دجال ےک فتنہ ےس ہللا یک پناہ مانگیے تھے۔ اور کتاب وسنت میے وارد دیگر دعائیے بیھ پڑیھ جا  

۔   سکنے ہیے

: ’’السالم عليكم ورحمة ہللا‘‘ اور ایس طرح    -20  تے پھر دائیے طرف یہ کہنے ہوۓ سالم پھیے

وع کرتے اور  ۔ قبلہ رخ ہو کر سالم شر تے جہاں تک چہرے کو موڑتے    بائیے طرف بیھ سالم پھیے

۔   وہاں ختم کرتے
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 :نمازکےدورانمکروہچیزیں  :8 نمبر

ورت ادھر ادھر دیکھنا۔  -1  بال ضے

 آسمان یک طرف نگاہ اٹھانا۔  -2

ورت ےک آنکھیے بند کرنا۔  -3  بغیے ضے

 سجدہ ےک دوران بازؤں کو بچھانا۔  -4

 بال وجہ ناک اور منہ کو ڈھانکنا۔  -5

 میے نماز ادا کرنا جس  قضاۓ حاجت یک   -6
ی

شدید حاجت ےک وقت یا ایےس کھانے یک موجودیک

 یک اشتہا ہو۔ 

البتہ نماز ےس    -7 سجدہ ےک دوران اگر ناک یا پیشائے پر کچھ لگ جاۓ تو اےس صاف کرنا، 

۔   حرج نہیے
 میے کوئی

 فارغ ہوتے ےک بعد ایسا کرتے

ہ پر ٹ  -8 ورت نہیے تو قیام یک حالت میے دیوار وغیے  یک لگانا۔ اگر ضے

 :نمازکوباطلکرنےوالیچیزیں :نمبرنو

 کھانا پینا۔   -1

۔  -2  نماز ےک باہر یک باتیے

 ہنیس اور قہقہہ۔  -3

 عمدا کیس رکن یا واجب کو ترک کرنا۔  -4

 قصدا کیس رکن یا رکعت کا اضافہ کرنا۔  -5

نا۔  -6  جان بوجھ کر امام ےس پہےل سالم پھیے

وری  -7 ۔ نماز ےک باہر یک غیے ضے  مسلسل حرکتیے

ورت    -8  کوئی کام؛ جیےس وضو ٹوٹنا، عمدا سیے کھولنا، بال ضے
ے
ط ےک مناف نماز یک کیس شر

 قبلہ ےس زیادہ پھر جانا اور نیت ختم کرنا۔ 
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 :سجدۂسہو :نمبردس

اور نماز میے ننی صیل ہللا علیہ وسلم ےس بیھ سہو ہوا ہے   سہو ےک معنے ہیے بھولنے ےک، 

۔ اور ننی صیل ہللا علیہ وسلم ےس سہو ہونا اس امت  کیوں کہ بھولنا انسائے   فطرت کا تقاضا ہے

 ےک لیے ایک نعمت اور ان ےک دین کا حصہ تھا تاکہ لوگ سہو ےک مسائل میے آپ یک اتباع کریں۔ 

 :سجدۂسہوےکاسباب

 پہیل حالت:  -1

 :  نماز میے افعال یا اقوال یک زیادئے

یادئی  -ا ے  :افعالکیں

ےکبجاۓکھڑاہوجانا، اگریہافعالنمازکیجنسےسہ  وںتوسجدۂسہوکیاجاۓگا؛جیےسبیٹھیے

کیبجاۓبیٹھجانایازائدرکوعیاسجدہکرلینا۔   کھڑاہونے

یادئی  -ب ے  :اقوالکیں

سجدۂسہوکرنامستحبہے۔  ھنا۔اسےکلتں ڑ  جیےسرکوعاورسجدہمیںقرآنیر

 دوشی حالت:  -2

 :  نماز میے کیم کرنا، اور یہ دو طرح ےس ہو سکتا ہے

  کوئی رکن ترک کر دینا: اگ  -ا 
ً
ر یہ رکن تکبیے تحریمہ ہو تو نماز کا اعتبار یہ نہیے ہوگا نتیجة

 فائدہ نہیے ہوگا۔ اور اگر کوئی دوشا رکن ترک کرے اور دوشی رکعت یک  
سجدۂ سہو کا کوئی

وع کرتے ےس پہےل یاد آ جاۓ تو وجوئی طور پر دوبارہ اس رکن کو اور اس رکعت ےک دیگر   قرات شر

 اعمال کو ادا کرےگا۔ 

 اور اگیل    اور 
ی

وع کرتے ےک بعد یاد آۓ تو وہ رکعت باطل ہویک اگر دوشی رکعت یک قرات شر

۔ 
ی

 رکعت اس ےک قائم مقام ہویک

کوئی واجب ترک کرنا: جیےس تشہد اول بھول جاۓ یا رکوع یک تسبیح چھوٹ جاۓ۔ تو    -ب

 اس حالت میے سجدۂ سہو کرےگا۔ 

 تیرسی حالت: شک:  -3

: جیےس اگر کیس کو ظہر میے شک ہ ے پڑیھ یا چار تو اس حالت میے  و جاۓ کہ تیے
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 اگر اےس ظن غالب حاصل ہو تو اس ےک مطابق عمل کرے گا اور سجدۂ سہو کرے گا۔  -ا 

اور سجدۂ    -ب اعتبار کرے گا  ے ہو اس کا  پریقیے اگر ظن غالب نہ حاصل ہو سےک تو جس 

 سہو کرے گا۔ 

ہوتا ہو تو اس طرح ےک کیس    اور اگر شک نماز ےک بعد ہو یا وہ بہت زیادہ شکوک کا شکار 

 شک پر توجہ نہ دے۔ 

فائدہ: اگر نماز میے کوئی کیم یا شک ہو اور ظن غالب حاصل نہ ہو پاۓ تو سجدۂ سہو  

سالم ےس پہےل ہوگا۔ اور اگر کوئی زیادئے ہو یا ظن غالب پر عمل کیا ہو تو سجدۂ سہو سالم ےک  

 اور سالم ےک بعد بیھ۔  بعد ہوگا۔ ویےس سجدۂ سہو سالم ےس پہےل بیھ صحیح ہے 

 :نمازکےممنوعاوقات  :11 نمبر

 : یعت نے بعض اوقات میے نماز کو ممنوع قرار دیا ہے ، لیکن شر  اصال نماز ہر وقت جائز ہے

ہ ےک بقدر بلند ہو جاۓ۔  -1 ے  فجر ےک بعد ےس اس وقت تک جب دیکھنے میے سورج ایک نیے

یہاں تک کہ ڈھل    -2 بیچ وبیچ ہو  اور یہ سب ےس مختض  جب سورج آسمان ےک  جاۓ۔ 

۔   ممنوع وقت ہوتا ہے

۔  -3  عض یک نماز ےس غروب شمس تک،اور یہ سب ےس لمبا ممنوع وقت ہے

 :  وہ نمازیں جو ممنوع اوقات میے بیھ پڑیھ جا سکنے ہیے

 فرض نمازوں یک قضا۔  -1

 اسباب وایل نمازیں، جیےس تحیة المسجد، سنت طواف، کسوف اور جنازہ یک نمازیں۔  -2

 نماز فجر ےک بعد سنت فجر یک قضا۔  -3

 :نمازباجماعت  :12 نمبر

، بلکہ یہ اسالم کا   مسجد میے باجماعت نماز ادا کرنا اسالم ےک عظیم شعائر میے ےس ایک ہے

،اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پانچوں نمازیں مسجدوں   ہ ہے عظیم ترین شعیے

۔ میے باجماعت ادا کرنا اہم اور عظیم ت  رین عبادتوں میے ےس ہے

1-  
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کاحکم  :باجماعتنمازاداکرنے

جن مردوں ےک پاس کوئی عذر نہ ہو ان پر پانچوں نمازیں باجماعت مسجدوں میے ادا کرنا  

، امن یک حالت میے ہوں یا خوف یک۔  ۔ خواہ وہ حضے میے ہوں یا سفر میے ے واجب ہے  عیے

 میے 
وع ےس آج تک ہر زمانے  مسلمانوں کا عمل جماعت ےک  کتاب وسنت ےک نصوص اور شر

۔   وجوب پر دلیل ہے

  :  دالئل میے ےس ایک دلیل ہللا تعایل کا یہ قول ہے
 قرآئے

لَٰوةَ َوإِذَا ُكنَت فِيِهْم فَأَقَْمَت لَُهُم } عََك َوْليَأُْخذُٓوا۟   ٱلص  ْنُهم م   {. فَْلتَقُْم َطآئِفَةًٌۭ م ِ

کھڑی    نماز  لتں  ےک  ان  اور  ہو  میں  ان  تم  جماعت  )جب  ایک  ان یک  کہ  چاہیں  تو  کرو 

]النساء:   ہو(۔  ساتھ کھڑی  ،    [۔102تمہارے  یہ آیت جماعت ےک وجوب یک تاکید پردلیل ہے

اگر   ۔  نہیے دی گنی اجازت   یک 
میے بیھ مسلمانوں کو جماعت چھوڑتے کیوں کہ حالت خوف 

لیے سب ےس بڑا عذر ہوتا۔ بلکہ جماعت ےک   سلسلہ  جماعت واجب نہ ہوئے تو خوف اس ےک 

۔   میے سسنے کرنا منافقوں یک ایک مشہور ترین صفت ہے

، جن میے ےس:  ہ میے اس بارے میے بہت ساری حدیثیے موجود ہیے  اور سنت ےک ذخیے

۔ کہ ایک نابینا شخص نے ہللا ےک رسول صیل   یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میے آئی ہے

، اور آپ ےس گھر  ہللا علیہ وسلم ےس کہا: اے ہللا ےک رسول، مجھے مسجد تک النے   نہیے
واال کوئی

 تو آپ نے اجازت دے دی، جب وہ جانے لگا آپ نے اےس واپس بال  
ی

میے نماز پڑھیے یک اجازت مانیک

؟"کر پوچھا:   ''تو اذان کا جواب دو اور  ، کہا: ہاں، آپ نے فرمایا:  ''کیا تمہیے اذان سنائی دینے ہے

 -23۔ مسجد میے حاضے ہو''

اےس کافے دقتوں کا سامنا تھا پھر بیھ آپ صیل ہللا علیہ وسلم نے اےس  یہ آدیم نابینا تھا اور  

ےک   جماعت  یہ  دیا۔  حکم  ادا کرتے کا  نماز  باجماعت  آکر  میے  مسجد  اور  دینے  جواب  اذان کا 

۔   وجوب یک دلیل ہے

ےسجماعتملجاتیہے -2 ےکملتے ے  :جسچیں

 

 (۔ 3/157( )1484یہ حدیث ابو ہریرہ رضی ہللا عنہ سے مروی ہے۔ مسلم )23
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۔ ہللا ےک ننی   کا فرمان ہے    ملسو هيلع هللا ىلص اگر امام ےک ساتھ ایک رکعت مل جاۓ تو جماعت مل جائے ہے

ا اس نے وہ نماز پایل۔‘‘ : 
َ
َ ےَ  -24’’جس نے کیس نماز یک ایک رکعت پایل یقیے

ےسرکعتملجاتیہے -3 ےکملتے ے  :جسچیں

۔ سو جب مسبوق امام کو رکوع یک حالت میے پاۓ تو   رکوع ےک ملیے ےس رکعت مل جائے ہے

اس پر واجب ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیے تحریمہ پڑےھ پھر دوبارہ تکبیے کہنے ہوۓ رکوع میے چال  

۔   حرج نہیے
 جاۓ۔ لیکن اگر تکبیے تحریمہ پر اکتفا کر ےل تو کرئی

 :جناعذارکیوجہےسجماعتچھوڑناجائزہے  -4

ی میے مشقت ال حق ہو۔  -1  ایسا مرض جس یک وجہ ےس جمعہ اور جماعت میے حاضے

ورت ہو۔ کیوں کہ اس حال میے نماز ےک دوران خشوع  جب ق   -2 ضاۓ حاجت یک شدید ضے

۔   وخضوع ممکن نہیے اور اس ےس جسم کو نقصان بیھ پہنچتا ہے

ط    -3  ہو یا کھانے یک اشتہا ہو اور کھانا حاضے ہو، لیکن شر
ی
جب انسان کو سخت بھوک لگ

 یہ ہے کہ اےس عادت یا جماعت چھوڑتے کا بہانا نہ بنا ےل۔ 

ہ ےک بارے میے یقینے خوف الحق ہو۔  -4  جب نفس یا مال وغیے

 :(ڈرکیحالتمینپڑھیجانےوالینماز ) صالۃالخوف  :13 نمبر

۔ جیےس کافروں، باغیوں اور محاربہ کرتے   وع ہے ہر جائز لڑائی ےک دوران صالۃ الخوف مرسر

 : ۔ کیونکہ ہللا رب العزت فرماتا ہے  والوں ےک ساتھ لڑائی

 {. َكفَُرٓو۟ا  ٱل ِذينَ ِخْفتُْم أَن يَْفتِنَُكُم  }

النساء:    ]سورہ  (۔ 
ے

ےک ستائیں  تمہیں  ہو کہ کافر  ڈر  تمہیں      [۔101)اگر 
ے
باف ان  پر  ان  اور 

۔   لوگوں کو بیھ قیاس کیا جاۓ گا جن ےک ساتھ لڑائی جائز ہے

 : طیے ہیے  صالۃ الخوف یک دو شر

 ائز ہو۔ دشمن ایسا ہو کہ اس ےک ساتھ جنگ کرنا ج -1

 

 (۔ 602(، مسلم )609بخاری )24
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 نماز ےک دوران مسلمانوں پر اس ےک حملہ کا ڈر ہو۔  -2

 :صالۃالخوفکیادائیگیکاطریقہ

عنہ یک   بن سعد رضے ہللا  سہل  ذکر  طریقہ کا  ترین  مشہور   : ہیے  
طریقے نماز ےک کنی  اس 

: ایک جماعت نے آپ ےک ساتھ صف بندی یک اور ایک جماعت دشمن ےک   حدیث میے ہوا ہے

تو جو جماعت آپ ےک ساتھ تیھ اےس آپ نے ایک رکعت پڑھائی پھر آپ  ساتھ برش پیکار ریہ  

کھڑے رہے اور صحابہ نے خود ایک رکعت پوری کریل پھر وہ چےل گیی اور انہوں نے دشمنوں ےک  

 انہیے نماز یک بافے رکعت پڑھائی پھر  
سامیے صف بندی کریل اب دوشی جماعت آئی تو آپ نے

ا  خود  نے  اور صحابہ  رہے  بیٹھے  سالم  آپ  ساتھ  نے سب ےک  آپ  پھر  پوری کریل  رکعت  یک 

ا۔   -25پھیے

 :  صالۃ الخوف ےس مستفاد باتیے

اسالم میے نماز اور بالخصوص نماز باجماعت یک اہمیت۔ کہ ان مشکل اور نازک حاالت    -1

۔   میے بیھ ساقط نہیے ہوئی

یعت اسالمیہ یک آسائے   -2   اور دشواری کو دور کر دیا گیا۔ شر
ی

اور اس کا    اس امت ےس تنیک

 ہر زمانہ اور ہر جگہ ےک لیے مناسب ہونا۔ 

۔   -3  یعت اسالمیہ کا مکمل ہونا۔ جس نے ہر حالت ےک لیے مناسب حکم نافذ کیا ہے  شر

 :جمعہکینماز :14 نمبر

ایک  :نمازجمعہکاحکم :نمیر

 نماز جمعہ ہر عاقل، بالغ اور مسلمان مرد پر فرض ہے جو مقیم اور غیے معذور ہو۔ 

  :  کیونکہ ہللا رب العزت فرماتا ہے

ٓأَيَُّها  } ـٰ لَٰوِة ِمن يَْوِم    ٱل ِذينَ يَ ِ إِلَٰى ِذْكِر    ٱْسعَْوا۟ فَ   ٱْلُجُمعَةِ َءاَمنُٓو۟ا إِذَا نُوِدَى ِللص  ِلُكْم   ۚٱْلبَْيعَ َوذَُرو۟ا    ٱّلل   ذَٰ

 {.َخْيٌرًۭ ل ُكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

 

 (۔ 842(، مسلم )4130بخاری )25
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جب    والوں!  ایمان  طرف )اے  ذکر یک  ےک  ہللا  تو  جانی  دی  اذان  لتی  ےک  نماز  دن  ےک  جمعہ 

تم جانتی ہو( ہے اگر  بہیی  لتی  تمہارے  ییہ  دو‘  وفروخت چھوڑ  اور خرید  پڑو  ]الجمعة:    -چل 

:    ملسو هيلع هللا ىلصاور ہللا ےک ننی    -[9 باز آجائیے ورنہ ہللا  کا فرمان ہے  دار! لوگ جمعہ چھوڑتے ےس  ”خیی 

“ تعایل ان ےک دلوں پر مہر لگادے  
ی
 -26گا پھر وہ غافلوں میے ےس ہو جائیے ےک

دو ائط :نمیر  :نمازجمعہکیصحتکیشر

۔ چنانچہ نہ تو جمعہ یک نماز ظہر   -1 وقت: نماز جمعہ کا وقت ویہ ہے جو نماز ظہر کا ہے

 اور نہ یہ اس ےک بعد۔ 
ی

 یک نماز ےک وقت ےس پہےل صحیح ہویک

۔  جماعت ےک ساتھ ادا کرنا، اور صحیح قول ےک مطابق ج  -2  ے ہے ماعت یک اقل تعداد تیے

 اور نہ دو لوگوں یک۔ 
ی

 چنانچہ نہ اکیےل شخص یک جمعہ صحیح ہویک

 3-    ، ہیے لوگ رہنے  دائیم رہائشوں میے رہنے واےل ہوں جن میے عام طور ےس  اییس  نمازى 

لیے اہل بادیہ اور خیموں میے رہنے والوں یک   ہ ےک۔ اس  چاہے سمنٹ ےک ہوں یا منی یا پتھر وغیے

لیے چارہ  جمعہ ن  جو کیس ایک جگہ نہیے ٹھہرتے بلکہ جہاں بیھ انہیے مویشیوں ےک 
ی

ہیے ہویک

۔   ہیے
 مل جاتا ہے وہیے منتقل ہو جانے

جمعہ یک نماز ےس پہےل دو خطیی ہوں؛ کیوں کہ ننی صیل ہللا علیہ وسلم ان دو خطبوں    -4

 یک پابندی کرتے تھے۔ 

ے  تیں  :جمعہےکدونوںخطبوںےکارکان :نمیر

۔ ہللا تعا  -1 ے  یل یک حمد وثنا بیان کرنا اور شہادتیے

 پھر ننی صیل ہللا علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔  -2

 تقوی یک وصیت کرنا۔  -3

 قرآن کریم میے ےسکچھ پڑھنا۔  -4

 وعظ ونصیحت کرنا۔  -5

  

 

 (۔ 59112( )865الجمعہ ) مسلم، کتاب26
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چار  :جمعہےکدونوںخطبوںےسمتعلقمستحبباتیں  :نمیر

 منیی پر خطبہ دینا۔  -1

 تھوڑی دیر بیٹھنا۔ دونوں خطبوں ےک درمیان  -2

 مسلمانوں اور ان ےک حکمرانوں ےک لیے دعا کرنا۔  -3

 مختض خطبہ دینا۔  -4

 منیی پر چڑھیے وقت خطیب کا لوگوں کو سالم عرض کرنا۔  -5

پانچ  :جمعہےکدنمستحباعمال :نمیر

 مسواک کرنا۔  -1

 خوشبو لگانا، اگر میرس ہو۔  -2

 جمعہ ےک لیے جلدی نکلنا۔  -3

 جانا۔ پیدل مسجد   -4

 امام ےک قریب رہنا۔  -5

 دعا کرنا۔  -6

 سورۂ کہف یک تالوت کرنا۔  -7

 ننی صیل ہللا علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔  -8

چھہ ممنو  :نمیر ہواسےکلتں یںجوجمعہمیںحارصے ے  :عچیں

"جب جمعہ ےک دن امام خطبہ  کا فرمان ہے :    ملسو هيلع هللا ىلصخطبہ ےک دوران بات کرنا۔ ہللا ےک ننی    -1

پاس بیٹھے ہوتی آدیم ےس کہو کہ "خاموش ہو جاؤ" تو )ایسا کہہ کر( تم  دے رہا ہو اور تم اپنے  

۔  -27۔ نے خود ایک لغو حرکت یک"   یعنے تم نے لغو بات کیہ اور لغو ےس مراد گناہ ہے

 

 (۔ 2/851( )851(، مسلم، کتاب الجمعہ )2/13( )934بخاری، کتاب الجمعہ )27
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، لیکن اگر امام ہو یا سامیے یک طرف کوئی خایل    -2  جانا مکروہ ہے
ے
گردنوں کو پھالنگ کر آگ

۔  ي حرج نہیے
 جگہ ہو تو کوئی

 :وپاناجمعہک

لیے وہ دو رکعت   پا یل،اس  پا جاۓ اس نے جمعہ  امام ےک ساتھ دوشی رکعت کا رکوع  جو 

پوری کرے گا۔ اور جےس دوشی رکعت کا رکوع نہیے مال اس یک جمعہ فوت ہو گنی چناچہ وہ  

ہ یک وجہ ےس فوت ہو   چار رکعت ظہر ادا کرے گا۔ اور ایس طرح اگر کیس یک جمعہ نیند وغیے

 یھ چار رکعت ظہر ادا کرے گا۔ جاۓ تو وہ ب

 :معذورلوگونکینمازیں :15 نمبر

ایک  :مریضکینماز :نمیر

نمیی ایک: مریض پر واجب ہے کہ وہ اپنے استطاعت ےک مطابق نماز ادا کرے۔ اور جب تک  

۔   ہو نماز میے تاخیے کرنا جائز نہیے
 ہوش بافے

 نمیی دو: مریض کیےس نماز ادا کرے گا؟ 

لیے کھڑا  اگر مریض بال    -1 کیس نقصان یا مشقت ےک کھڑا ہو کر نماز ادا کر سےک تو اس ےک 

۔  وری ہے  ہو کر نماز ادا کرنا اور رکوع سجدہ کرنا ضے

 میے دقت ہو تو کھڑے ہو کر اشارہ  اگر قیام یک استطاعت ہو لیکن رکو  -2
ع یا سجدہ کرتے

 میے رکوع کرے گا اور بیٹھے بیٹھے اشارہ میے سجدہ کرے گا۔ 

ر کھڑا نہ ہو سےک تو بیٹھ کر یہ نماز ادا کرے گا۔ اور سنت یہ ہے کہ چار زانو بیٹھے  اگ  -3

ے پر سجدہ کرے ورنہ اشارہ یہ میے سجدہ   اور اشارہ میے رکوع کرے اور اگر ممکن ہو تو زمیے

اگر بیٹھ کر بیھ نہ ادا کر سےک تو قبلہ رخ ہو   -4کرے اور سجدہ ےک دوران رکوع ےس زیادہ جھےک۔ 

لو ےک بل لیٹ کر ادا کرے۔ اور دائیے پہلو ےک بل ادا کرنا افضل ہے اگر ممکن ہو، اور اس کر پہ

 حالت میے رکوع وسجدہ اشارہ میے کرے گا۔ 

اگر پہلو ےک بل بیھ نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو پیٹھ ےک بل لیٹ کر ادا کرے گا، پیے قبلہ    -5

 اور اشارہ میے رکوع وسجدہ کرے گا۔ 
ی
 یک طرف ہوں ےک

 میے دشواری ہو تو ش ےس اشارہ کرے    -6
اگر رکوع وسجدہ ےک دوران جسم ےس اشارہ کرتے

گا، اگر اس میے بیھ مشقت ہو تو اشارہ بیھ ساقط ہو جاۓ گا، اور نماز ےک تمام اعمال دل ےس  
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ادا کرے گا، چنانچہ رکوع، سجدہ اور بیٹھک یک نیت کر ےک تمام اذکار کہنے ہوۓ اپنے حالت یہ  

 ز ادا کرے گا۔ میے نما 

طوں یک استطاعت ہو انہیے ادا کرے گا، جیےس قبلہ رخ ہونا، پائے ےس   -7 نماز یک جن جن شر

وضو کرنا یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا، نجاستوں کو دور کرنا اور اگر کیس نجاست ےس پایک 

حا  اپنے  مریض  اور   
ی

جاۓ یک ہو  ساقط  ط  شر یہ  تو  ہو  دشواری  میے کوئی   
لت  حاصل کرتے

 ےکمطابق نماز ادا کرے گا اور نماز کو مؤخر نہیے کرے گا۔ 

اور دیگر حالتوں میے پیے    -8 اور رکوع یک جگہ چار زانو بیٹھے  سنت یہ ہے کہ مریض قیام 

 بچھا کر بیٹھے۔ 

دو  :مسافرکینماز :نمیر

لیے روا ہے کہ چار رکعت وایل نماز کو    -1 ، اور اس ےک  مسافر بیھ معذور لوگوں میے ےس ہے

  :  قض کر ےک دو رکعت پڑےھ۔ کیونکہ ہللا رب العزت فرماتا ہے

لَٰوِة{. فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَن تَْقُصُرو۟ا ِمَن  ٱْْلَْرِض َوإِذَا َضَرْبتُْم فِى }  ٱلص 

(۔    نہیں میں کوئی گناہ  قرص کرنے  ےک  نمازوں  پر  تم  تو  ہو  رہے  جا  پر  سفر  تم  جب  )اور 

، انہوں نے کہا:  انس    [۔101]سورہ النساء:   "ہم ننی صیل  بن مالک رضے ہللا عنہ ےس روایت ہے

 رہے یہاں  
ہللا علیہ وسلم ےک ساتھ مدینہ ےس مکہ ےک سفر پر نکےل، آپ دو دو رکعت نماز ادا کرتے

 "  ۔28۔ تک کہ ہم مدینہ واپس آ گیی

 آبادی ےس نکلیے ےک بعد ےس؛ کیوں کہ ہللا تعایل نے قض ک 
ی

وعات ہویک و اس  اور قض یک شر

ے پر چلیے واال   ے پر چےل، اور آبادی ےس نکلیے ےس پہےل انسان نہ زمیے لیے جائز قرار دیا ہے جو زمیے ےک 

لیے بیھ کہ ننی صیل ہللا علیہ وسلم کوچ کرتے ےک   شمار ہوتا ہے اور نہ مسافر ہوتا ہے اور اس 

 بعد یہ قض کرتے تھے۔ 

 نیت کرے تو اس ےک لیے قض کرنا  کلو مییی یک مسافت ےط کرتے یک   80جب مسافر تقریبا    -2

۔   جائز ہے

۔  -3  مسافر واپیس میے شہر میے داخل ہوتے تک قض کر سکتا ہے

 

 (۔ 693(، مسلم )1081بخاری )28
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ے حالتیے ہو سکنے    -4 جب مسافر کیس شہر میے پہنچے اور وہاں ٹھہرنا چاہے تو اس یک تیے

 :  ہیے

ز پڑھنے  چار دن ےس زیادہ ٹھہرتے یک نیت ہو؛ اس حالت میے پہےل دن یہ ےس اےس پوری نما   -ا 

۔ 
ی

 ہے اور سفر یک کوئی رخصت اےس حاصل نہیے ہویک

چار دن یا اس ےس کم ٹھہرتے یک نیت ہو تو قض کر سکتا ہے اور سفر یک دیگر رخصتیے    -ب

۔ 
ی

 بیھ اےس حاصل ہوں یک

ے نہ ہو، ہو سکتا ہے ایک دن ٹھہرے اور یہ بیھ ممکن    -ج  مدت متعیے
اس ےک رکنے یک کوئی

تو دس دن تک قیام کرے یا کیس عالج یا کیس ےس ملیے یک غرض ےس  ہے کہ اگر جگہ موزوں ہو  

آیا ہو اور جب مقصد پورا ہو جاۓ تو واپس چال جاۓ۔ ایےس حال میے لوٹ آنے تک قض کرنا اور  

 سفر یک رخصتوں کا استعمال کرنا جائز ہے گرچہ چار دنوں ےس بیھ زیادہ رےک۔ 

 گرچہ اےس  جب مسافر کیس مقیم امام ےک پیچھے نماز پڑےھ -5
ی

 تو اےس پوری نماز پڑھنے ہویک

 امام ےک ساتھ ضف آخری تشہد یہ مال ہو۔ 

امام ےک سالم    -6 پڑےھ تو مقیم کو  نماز  جب مقیم کیس قض کرتے واےل مسافر ےک پیچھے 

۔
ی

تے ےک بعد نماز پوری کرئے ہویک  پھیے

 :عیدینکینماز :16 نمبر

وع ۔ ان    مسلمانوں یک عیدیں ہللا تعایل یک طرف ےس مرسر کردہ ہیے ان یک اپنے ایجاد کردہ نہیے

: عید الفطر اور عید االضچ۔ بر خالف کفار یک عیدوں اور بدیع   یک ضف دو یہ عیدیں ہیے

وع کیا ہے اور نہ ان کا حکم دیا ہے بلکہ ان لوگوں نے خود  عیدوں ےک جنہیے ہللا تعایل نے نہ مرسر

۔   ےس ایجاد کر لیا ہے

 :عیدینکینمازکاحکم

، ننی صیل ہللا علیہ وسلم اور خلفاۓ راشدین رضے ہللا عنہم  عیدین   یک نماز فرض کفایہ ہے

۔  ۔ اور یہ دین یک نشانیوں اور ظاہری شعائر میے ےس ہے  رہے
 ہمیشہ یہ نماز ادا کرتے

وع ہوتا   ہ ےک بقدر بلند ہوتے ےس شر ے نماز عیدین کا وقت: نماز عید کا وقت سورج ےک ایک نیے

، یعنے طلوع آفتاب  ۔  15ےک تقریبا  ہے  منٹ ےک بعد اور زوال آفتاب ےک وقت ختم ہوتا ہے
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 :نمازعیدینکاطریقہ

یں کہے گا، ہر تکبیے ےک    -1 پہیل رکعت میے تکبیے تحریمہ ےک بعد دعاۓ ثنا پڑھ کر چھ تکبیے

وں ےک درمیان حمد وثنا اور درود پڑےھ گا پھر اعوذ باهلل اور بسم  ہللا ساتھ ہاتھ اٹھاۓ گا اور تکبیے

وع کرے گا۔   پڑھ کر قرات شر

یں کہے گا پھر اعوذ باهلل اور بسم    -2 اور دوشی رکعت میے تکبیے انتقال ےک بعد پانچ تکبیے

سورۂ   میے  رکعت  دوشی  اور  اعیل  سورۂ  میے  رکعت  پہیل  وع کرے گا۔  شر قرات  ہللا کہہ کر 

۔   غاشیہ پڑھنا مستحب ہے

پر چڑےھ گ  -3 منیی  امام  بعد  تے ےک  پھیے اور  سالم  دے گا  دو خطیی  ا، خطبۂ جمعہ یک طرح 

 خطبوں ےک درمیان تھوڑی دیر بیٹھے گا۔ 

 :عیدکیسنتیں 

 غسل کرنا۔  -ا 

 صفائی ستھرائی اور خوشبو کا استعمال۔  -ب

عید الفطر میے نکلیے ےس پہےل کھانا اور عید االضچ میے اگر قربائے کا جانور ہو تو واپس    -ج

 آنے ےک بعد اس کا گوشت کھانا۔ 

 پیدل چل ےک جانا۔  -د

 ایک راستہ ےس جانا اور دوشے راسیے ےس واپس آنا۔  -ہ

۔  -و  مقتدی ےک لیے مستحب ہے کہ عید گاہ جلدی پہنچے نہ کہ امام ےک لیی

کہنا  :تکبیں

یق ےک دنوں ) ذو الحجہ(    13، 12،  11عید یک دونوں راتوں، ذو الحجہ ےک دس دنوں اور ترسر

، اور تکبیے  : میے تکبیے کہنا سنت ہے   یک دو قسمیے ہیے

۔  ے وقت نہیے  متعیے
 پہیل قسم: تکبیے مطلق: جس کا کوئی

وع ہوتے  : عید الفطر میے یہ تکبیے عید یک رات کو غروب 1 وع اور نماز عید شر آفتاب ےس شر

۔   پر ختم ہوئے ہے
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وع ہو کر آخری  2 الحجہ یک پہیل رات کو غروب آفتاب ےس شر اور عید االضچ میے ذو   :

یق ےک ۔ یوم الترسر   غروب آفتاب پر ختم ہوئے ہے

۔   دوشی قسم: تکبیے مقید: یہ تکبیے فرض نمازوں ےک بعد کیہ جائے ہے

یق یک عض تک کہے گا۔ 1  : غیے محرم یہ تکبیے یوم عرفہ یک فجر ےس آخری یوم الترسر

یق یک  2 لیے اس تکبیے کا وقت عید ےک دن یک ظہر یک نماز ےس آخری یوم الترسر : اور محرم ےک 

۔  عض تک   ہے

 :نمازکسوف :17 نمبر

 :خسوفاورکسوفےکمعنے 

 خسوف: رات کو چاند کا کیل یا جزوی طور پر نی نور ہونا۔ 

 اور کسوف: دن میے سورج یک پوری یا کچھ روشنے کا ختم ہونا۔ 

 :نمازکسوفکاحکم

، جب آپ   ، اس یک دلیل ننی صیل ہللا علیہ وسلم کا عمل ہے نماز کسوف سنت مؤکدہ ہے

سورج گہن ہوا تو آپ نے نماز کسوف ادا یک۔ اور آپ نے اس کا حکم بیھ دیا، اور  ےک عہد میے  

۔  وعیت پر علما کا اجماع ہے  اس یک مرسر

 :نمازکسوفکاوقت

 گہن لگیے ےس ےل کر روشن ہوتے یعنے گہن دور ہوتے تک۔ 

 :نمازکسوفکاطریقہ

، اور اس   کا طریقہ مندرجۂ  یہ دو رکعت وایل ایک نماز ہے جس میے بالجہر قرات یک جائے ہے

 :  ذیل ہے

۔  -ا 
ی

 تکبیے تحریمہ، ثنا، اعوذ باهلل، بسم ہللا اور سورۂ فاتحہ ےک بعد لمنی قرات ہویک

 پھر لمبا رکوع ہوگا۔  -ب

 اور    -ج
ی

رکوع ےس اٹھ کر )سمع ہللا لمن حمدہ( کہنے ےک بعد پھر سورۂ فاتحہ پڑیھ جاۓ یک

۔ 
ی

 اس بار یک قرات پہیل بار ےس مختض ہویک
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 مبا رکوع ہوگا لیکن پہےل ےس کم۔ پھر ل  -د

 پھر رکوع ےس اٹھ کر )سمع ہللا لمن حمدہ( کہے گا۔  -ہ

 پھر دو لمیی سجدے کرے گا۔  -و

 لیکن اس میے طول پہیل رکعت یک    -ز
ی

دوشی رکعت پہیل رکعت یہ یک طرح پڑیھ جاۓ یک

 بہ نسبت کم ہوگا۔ 

 :نمازکسوفکیسنتیں 

 رنا۔ )الصالۃ جامعہ( کہہ کر اس کا اعالن ک -ا 

 جماعت ےک ساتھ ادا کرنا۔  -ب

 قیام، رکوع اور سجود کو لمبا کرنا۔  -ج

 دوشی رکعت پہیل ےس مختض ہو۔  -د

 نماز ےک بعد وعظ کرنا اور نیکیوں پر ابھارنا اور برائیوں ےس روکنا۔  -ہ

ت دعا، گریہ وزاری، استغفار اور صدقہ کرنا۔  -و  بکیر

 :نمازاستسقا -18 نمبر

  قحط سایل میے ہللا تعایل ےس بارش طلب کرتے ےک۔ استسقا ےک معنے ہیے 

وعیتکاوقت  :نمازاستسقاکیمشر

نماز   تو  پہنچے  نقصان  لوگوں کو  اس یک وجہ ےس  اور  بارش رک جاۓ  پڑ جاۓ،  جب سوکھا 

میے خوب گریہ   بارگاہ  تعایل یک  لوگوں کو ہللا  میے  حالت  اییس  اور   ، وع ہے مرسر پڑھنا  استسقا 

 :  وزاری کرنا چاہنے

۔ کبیھ  -ا    جماعت میے یا اکیےل نماز ادا کرنا چاہنے

۔   -ب
ی
ے کہیے ےک  اور مسلمان اس یک دعا پر آمیے

ی
 کبیھ خطیب خطبہ میے اس یک دعا کریں ےک

۔  -ج  چاہنے
 اور کبیھ عام اوقات میے بغیے نماز اور بغیے خطبہ ےک بیھ دعا کرئے
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 :نمازاستسقاکاحکم 

جب سبب موجود ہو تو نماز استسقا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے کیوں کہ ننی صیل ہللا علیہ  

)ننی  وسلم نے یہ نماز پڑیھ ہے جیسا کہ عبد ہللا بن زید رضے ہللا عنہ یک حدیث میے ہے کہ:  

، قبلہ رخ   صیل ہللا علیہ وسلم استسقا ےک ارادہ ےس مصیل )مسجد ےک عالوہ جاۓ نماز( پہنچے

 -29۔ نی اور دو رکعت نماز ادا یک(ہوۓ، چادر پل 

 :نمازاستسقاکیادائیگیکاطریقہ

استسقا   نماز  چناچہ  ۔  ہے طرح  یہ یک  عید  نماز  استسقا  نماز  ےس  اعتبار  ےک   
ی

ادائییک جاۓ 

، اس   مصیل میے پڑھنا مستحب ہے اور اس ےک احکام نماز عید ےک احکام ےس مشابہت رکھنے ہیے

 اور  یک بیھ دو رکعت نماز ہے جو خطبہ ےس  
ی

، اونچ  آواز میے قرات یک جاۓ یک
ی

پہےل پڑیھ جاۓ یک

۔ جیسا کہ ان باتوں کا ذکر نماز عیدین ےک  
ی

یں کیہ جائیے یک پہیل اور دوشی رکعت میے زائد تکبیے

 بیان میے گزر چکا۔ اور ایک خطبہ ہوگا۔ 

 :جنائزکےاحکام :19 نمبر

والوںےسمتعلقاحکام :اوال عمیںمبتالشخصےکاردگردرہیے ے  :حالتیے

جو حالت نزع میے مبتال شخص ےک پاس موجود ہو اےس چاہنے کہ ایےس شخص کو )ال    -1

ے کرے۔   الہ اال ہللا( یک تلقیے

۔  -2  اےس قبلہ رخ کرنا سنت ہے

۔  -3  )وفات ےک بعد( اس یک آنکھیے بند کر دینا مستحب ہے

۔  -4 ے ےس ڈھانپ دینا سنت ہے ی  وفات ےک بعد میت کو کیس کی 

ے میے جل -5 ۔ اس یک تجہیے  چاہنے
 دی کرئے

۔  -6  چاہنے
 میے بیھ جلدی کرئے

ی
 اس ےک قرضوں یک ادائییک

۔  -7  میت کو غسل دیا جاۓ گا اور کفنایا جاۓ گا اور یہ دونوں فرض کفایہ ہیے

  

 

 (۔ 894(، مسلم )1012بخاری )29
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دو  :نمازجنازہےکاحکام  :نمیر

۔   نماز جنازہ فرض کفایہ ہے

طیں   :نمازجنازہکیشر

 ۔ قبلہ یک جانب منہ کرنا۔ 1

م گاہ یک سیے پویسر  -2  ۔ شر

 نجاست ےس اجتناب:  -3

 نماز جنازہ پڑھیے واےل اور میت دونوں کا پاک ہونا۔  -4

 نماز جنازہ پڑھیے واےل اور میت دونوں کا مسلمان ہونا۔  -5

 اگر شہر میے ہو تو جنازہ میے حاضے ہونا۔  -6

 مکلف ہونا۔  -7

 :نمازجنازہےکارکان

 قیام۔  -1

یں۔  -2  چار تکبیے

 سورۂ فاتحہ پڑھنا۔  -3

 ننی صیل ہللا علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔  -4

 میت ےک لیے دعا کرنا۔  -5

 ترتیب۔  -6

نا۔  -7  سالم پھیے

 :نمازجنازہکیسنتیں 

 ہر تکبیے ےک ساتھ رفع الیدین کرنا۔  -1

 اعوذ باهلل پڑھنا۔  -2
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 خود ےک لیے اور مسلمانوں ےک لیے دعا کرنا۔  -3

 قرات پست آواز میے کرنا۔  -4

 بعد اور سالم ےس پہےل تھوڑی دیر ٹھہرنا۔ چوتیھ تکبیے ےک   -5

 داہنے ہاتھ کو بائیے ہاتھ پر سینے ےک اوپر رکھنا۔  -6

تے وقت دائیے طرف مڑنا۔  -7  سالم پھیے

 :نمازجنازہکاطریقہ

امام اور منفرد آدیم ےک سینے ےک پاس اور عورت ےک بیچ وبیچ کھڑا ہوگا، تکبیے تحریمہ کہے  

 استفتاح نہیے کہے گا اور بسم ہللا کہہ کر سورۂ فاتحہ پڑےھ گا۔  گا، اعوذ باهلل پڑےھ گا، دعانی 

لیے سنت ےس ثابت کوئی دعا   پھر تکبیے کہہ کر درود پڑےھ گا پھر تکبیے کہنے ےک بعد میت ےک 

اور   یا ہللا! تو ہمارے زندوں کو بخش  کہے گا۔ جیسا کہ آپ صیل ہللا علیہ وسلم یک یہ دعا: 

ہمارے ح  اور  مردوں کو،  ہمارے  ہمارے  اور  لوگوں کو  غائب  ہمارے  اور  اضے شخصوں کو 

یا ہللا! تو ہم   اور ہماری عورتوں کو،  اور ہمارے مردوں کو  اور ہمارے بڑوں کو  چھوٹوں کو 

میے ےس جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسالم پر زندہ رکھ اور جس کو ہم میے ےس موت دے تو  

ےس محروم نہ کر اور اس ےک بعد ہمیے فتنہ    اس کو ایمان پر موت دے، یا ہللا! ہمیے اس ےک اجر 

’’اے ہللا ! اےس بخش دے اور  ایس طرح آپ صیل ہللا علیہ وسلم یک یہ دعا:  -30میے مبتال نہ کر۔ 

اس پر رحم فرما اور اےس عافیت دے اور اس ےس درگزر فرما اور اس یک مہمان نوازی اچیھ کر اور  

ےک گناہ( )اس  اےس  اور  دے  فراخ کر  قیی  اےس    اس یک  اور  اولوں ےکساتھ  اور  برف   ، پائے دھودے 

ے کو میل کچیل ےس صاف کر دیا ہے   ی  سفید کی 
گناہوں ےس اس طرح صاف کردے جیےس تو نے

اور اےس بدےل میے ایسا گھر دے جو اس ےک گھر ےس زیادہ بہیے ہو اور ایےس گھر واےل جو اس ےک گھر  

 بیوی ےس زیادہ بہیے ہو اور اےس جنت میے  والوں ےس زیادہ بہیے ہوں اور اییس بیوی دے جو اس یک 

بچا۔‘‘  ےس  عذاب  ےک  گ 
ٓ
ا اور  عذاب  ےک  قیی  اور  فرما  دیر    -31داخل  تھوڑی  تکبیے کہہ کر  پھر 

ے گا۔   ٹھہرے گا اور دائیے جانب ایک سالم پھیے

 

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح  1024( )343/ 3(، ترمذی )3/211ابو داود )30 ( اور 

 قرار دیا۔ 

 (۔ 962( )5/622مسلم )31
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 :زکوۃ :تیسرامطلب

 :زکوۃکیتعریفاوراسکامقامومرتبہ -1

 زیادہ ہوتے ےک۔ زکوۃ ےک لغوی معنے ہیے بڑھیے اور 

یع حق کو   یعت یک اصطالح میے زکاۃ متعینہ مالوں میے مخصوص لوگوں ےک واجب شر شر

۔   کہنے ہیے

 قرآن کریم میے نماز   -یہ اسالم کا تیرسا رکن ہے 
زکوۃ اتنے اہم عبادت ہے کہ اےس ہللا تعایل نے

 : ۔ ارشاِد باری تعایٰل ہے  ےک ساتھ بیایس جگہوں پر ذکر کیا ہے

لَٰوةَ ۟ا َوأَقِيُمو } َكٰوةَ{. َوَءاتُو۟ا   ٱلص   ٱلز 

نے فرمایا ہے :    ملسو هيلع هللا ىلص ۔ اور ہللا ےک ننی  [43)اور نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو(۔ ]سورۂ بقرہ:   

 سچا معبود نہیے  
: اس بات یک گوایہ دینا کہ ہللا ےک سوا کوئی وں پر ہے ے ”اسالم یک بنیاد پانچ چیے

ہللا ےک سچے رسول ہیے اور نماز قائم کرنا، زکٰوۃ ادا کرنا،  اور بیشک محمد صیل ہللا علیہ وسلم  

 -32خانہ کعبہ کا حج کرنا اور رمضان ےک روزے رکھنا۔“ 

۔ اور اس بات پر بیھ کہ جو زکوۃ ےک وجوب کا   اور اس یک فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے

۔ اور جو زکوۃ دینے ےس انکار کرے اس ےس جنگ یک جاۓ ۔   انکار کرے وہ کافر ہے
ی

 یک

 :زکوۃکےوجوبکیشرطیں  -2

 مال نہیے ہوتا اور جو    -ا 
؛ کیوں کہ اس کا ذائے کوئی لیے غالم پر زکوۃ واجب نہیے آزادی: اس 

، لہذا اس یک زکاۃ اس ےک مالک ےک ذمہ   اس ےک پاس ہوتا ہے وہ اس ےک مالک یک ملکیت ہوئے ہے

۔
ی

 ہویک

یہ عبادت ہے   -ب ؛ کیوں کہ  نہیے پر زکوۃ واجب  اور کافر کا عبادت ےس کوئی    اسالم: کافر 

۔   شوکار نہیے

ے    -ج ایک متعیے ، نصاب مال یک 
ی

نصاب کا مالک ہونا: اس ےس کم میے زکوۃ واجب نہ ہویک

۔   مقدار کا نام ہے

 

 (۔ 1/128( )111( اور مسلم حدیث )1/69( )8اری حدیث )بخ32
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ایےس مال میے زکاۃ واجب    -د لیے  اس  مال کا مکمل مالک ہو  انسان اس  ملکیت: کہ  مکمل 

 نہیے ہوئے جس یک ملکیت پوری طرح ثابت نہ ہوئی ہو 

: 'کیس مال میے    -ہ مال پرایک سال یک مدت کا گزر جانا: عائشہ رضے ہللا عنہا یک حدیث ہے

 -33اس وقت تک زکاۃ نہیے جب تک اس پر ایک سال نہ گزر جاۓ''۔ 

 :جنمالونمینزکوۃواجبہے -3

 :چوپانے  -1

 : طوں ےک ساتھ واجب ہے ی اور بکری اور ان میے زکوۃ دو شر  یعنے اونٹ، گاۓ، بھیے

۔ کہ ان  -1  ہیے دودھ اور افرازائش نسل ےک لیے رکھا جاۓ، کام ےک لیے نہیے

چرتے واےل ہوں۔ اس لیے ان چوپایوں میے زکوۃ واجب نہیے جنہیے خرید کر یا کہیے ےس ال    -2

 دنوں میے نہیے  
 زکوۃ نہیے جو پورے سال یا سال ےک اکیر

کر چارہ دیا جاۓ۔ اور ان میے بیھ کوئی

۔   چرتے

 :چوپایوںکانصاب

 ونٹوں یک زکوۃ: ا  -1

، دس اونٹوں میے دو   وط مکمل ہوتے ےک بعد ہر پانچ اونٹوں میے ایک بکری واجب ہے شر

۔ جب اونٹ   ے اور بیس میے چار۔ جیسا کہ سنت اور اجماع ےس یہ ثابت ہے بکریاں، پندرہ میے تیے

۔ بنت مخاض:وہ اونٹنے جو دوشے  
ی

پچیس ہو جائیے تو ان میے ایک بنت مخاض واجب ہویک

 ہوگا۔ سال م
ے
 یے داخل ہوئی ہو، اگر بنت مخاض موجود نہ ہو تو ابن لبون کاف

۔  
ی

لبون واجب ہویک بنت  ایک  ان میے  تو  پہنچ جاۓ  تعداد چھتیس کو  اونٹوں یک  اور جب 

 بنت لبون:وہ اونٹنے ہے جس ےک دو سال پورے ہو گیی ہوں۔ 

۔ حقہ:وہ اونٹنے ہے  اگر انٹوں یک تعداد چھیالیس ہو جاۓ تو ان میے ایک حقہ واجب  
ی

ہویک

 سال پورے کر لیے ہوں۔ 
ے  تیے

 جس نے

 

 (۔ 26، 25/ 3( )631( اور )63( اور ترمذی حدیث )2/373( )1792ابن ماجہ حدیث )33
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۔ جذعہ: وہ اونٹنے  
ی

اگر اونٹوں یک تعداد اکسٹھ ہو جاۓ تو ان میے ایک جذعہ واجب ہویک

 چار سال پورے کر لیے ہوں۔ 
 جس نے

۔ 
ی

 کو پہنچ جاۓ تو ان میے دو بنت لبون واجب ہویک
 جب اونٹوں یک مجمویع تعداد چھہیے

۔جب اونٹوں یک تع
ی

 داد اکیانوے ہو جاۓ تو ان میے دو حقہ واجب ہویک

لبون   ے بنت  ان میے تیے تو  ایک زیادہ ہو جاۓ  بیس ےس  ایک سو  تعداد  اونٹوں یک  پھر جب 

، اور اس ےک بعد ہر چالیس میے ایک بنت لبون اور ہر پچاس میے ایک حقہ واجب  
ی

واجب ہویک

۔
ی

 ہویک

 گاۓ یک زکوۃ:   -2

وط مکمل ہوتے ےک بعد جب گائیے  تیس یک تعداد کو پہنچ جائیے تو ان میے ایک تبیع یا    شر

۔ تبیع یا تبیعہ اس بچھیا یا بچھڑے کو کہنے ہیے جس یک عمر ایک سال ہو  
ی

تبیعہ واجب ہویک

 چیک ہو۔ 

 اگر تیس ےس کم ہوں تو ان میے کچھ بیھ واجب نہ ہوگا۔ 

وایل(   )دانتوں  مسنة  ایک  میے  ان  تو  جاۓ  پہنچ  چالیس کو  تعداد  ان یک  واجب  جب  گاۓ 

، مسنہ: جس ےک دو سال پورے ہو گیی ہوں۔ 
ی

 ہویک

اور ہر   تبیعہ  یا  ایک تبیع  اور جب ان یک تعداد چالیس ےس زیادہ ہو جاۓ تو ہر تیس میے 

۔
ی

 چالیس میے ایک مسنہ واجب ہویک

ی اور بکری یک زکوۃ:  -3  بھیے

ی یا بکری یک تعداد چالیس ہو جاۓ تو ان میے ایک بکری یا ایک   سال ےس کم عمر کا  جب بھیے

ی کا بچہ واجب ہوگا۔   ایک بھیے

ی یا بکری ایک سو اکیس ہو جاۓ تو ان میے   ۔ جب بھیے  زکاۃ نہیے
اور چالیس ےس کم میے کوئی

ے بکریاں   ان میے تیے تو  ایک یک تعداد کو پہنچ جاۓ  اور جب دو سو  ۔ 
ی

دو بکریاں واجب ہوں یک

۔ 
ی

 واجب ہوں یک

 جیےس چار سو میے چار بکریاں۔ اور اس ےک بعد ہر سو میے ایک بکری واج
ی

 ب ہویک

ےکوۃ :2  :زمینیپیدوارکیں

 :  زمینے پیداوار یک دو قسمیے ہیے
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 اناج اور پھل۔  -1

 معدنیات۔  -2

 اناجاورپ  ھل۔ :پہلیقسم

۔ اور پھلوں میے بیھ جیےس کھجور اور   اناج جیےس گیہوں، جو اور چاول میے زکوۃ واجب ہے

ے  ۔ کشمش۔ ان ےک عالوہ دوشے پودوں جیےس سیی ہ میے زکوۃ واجب نہیے ہے  ی ترکاری وغیے

 : طیے  اناجوں اور پھلوں میے زکوۃ ےک وجوب یک شر

1-    
ی

یوں میے زکوۃ واجب نہیے ہویک ے لیے ایےس پھلوں اور سیی انہیے جمع کرےک رکھا جاۓ: اس 

۔   جو رکھے نہیے جانے

 جو   -2
ی

وں میے زکوۃ واجب نہیے ہویک ے لیے ان چیے یں ہوں: اس  ے  وایل چیے
گن کر یا    وہ نائ  جانے

ہ۔   ہیے جیےس تربوز، پیاز، انار وغیے
 وزن کرےک بیچ  جائے

۔  -3  زکوۃ نہیے
، اس ےس کم میے کوئی : جو کہ پانج وسق ہے  نصاب کو پہنچ جائیے

 زکوۃ ےک وجوب ےک وقت نصاب کو پہنچا ہوا یہ مال ملکیت میے ہو۔  -4

ل یک کٹائی ےک بعد اےس  لہذا اگر کوئی وجوب زکوۃ ےک وقت ےک بعد اس کا مالک بنے جیےس فص 

۔ 
ی

 خریدے یا اےس ہدیہ کیا جاۓ تو اس میے زکوۃ واجب نہیے ہویک

 اناجوں اور پھلوں میے زکوۃ ےک وجوب کا وقت: 

بدو صالح )جب اناج استعمال ےک الئق ہو جاۓ( ےک بعد اناجوں اور پھلوں میے زکوۃ واجب  

 : ۔ بدو صالح یک عالمت مندرجۂ ذیل ہے  ہوئے ہے

: جب اس کا دانہ سخت ہو جاۓ۔ اناج  -ا   میے

: جب وہ الل یا پییل ہو جاۓ۔   -2  کھجور میے

: جب نرم اور میٹھا ہو جاۓ۔  -ج  انگور میے

 اناجوں اور پھلوں کا نصاب: 

۔ چنانچہ ان   ۔ اور ایک وسق ساٹھ صاع ہوتا ہے اناجوں اور پھلوں کا نصاب پانچ وسق ہے

ے سو صاع نبوی ہوگا، اور نصاب کلی  کیلو ہوگا۔   900و گرام میے کا نصاب تیے
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 اناجوں اور پھلوں میے واجب زکوۃ یک مقدار: 

جس فصل یک سینچائی بال اخراجات اور مشقت ےک ہوئی ہو اس میے دسواں حصہ واجب  

 ہوگا،جیےس جےس بارش یا چشمہ ےک پائے ےس سینچا گیا ہو۔ 

م یا  نہر  جیےس کنوے،  ہو  ہوئی  محنت ےس  اور  اخراجات  سینچائی  شینوں کا  اور جس یک 

 استعمال کیا گیا ہو تو اس میے بیسواں حصہ واجب ہوگا۔ 

 :معدنیات :دوشیقسم

یں نکایل   ے ے ےس اس یک جنس ےک عالوہ جو چیے ۔ زمیے زمینے پیداوار یک ایک قسم معدنیات ہے

 ہیے انہیے معدنیات کہا جاتا ہے جیےس سونا، چاندی، لوہا اور جواہرات۔ 
 جائے

 ان میے زکوۃ ےک وجوب کا وقت: 

جب انہیے اپنے قبضہ اور ملکیت میے ےل ےل تو فورا ان یک زکوۃ نکاےل، ان میے سال ےک گزرتے  

۔ ان کا نصاب ویہ ہے جو سوتے اور چاندی کا ہے اور ان یک قیمت کا چالیسواں   ط نہیے ہے یک شر

 حصہ بطور زکوۃ نکاال جاۓ گا۔ 

ے  تیں ےکوۃ :نمیر  :زروںکیں

، ۔ اس یک دلیل فرمان    زر ےس مراد: سونا، چاندی اور پیسہ ہے اور ان یک زکوۃ بیھ واجب ہے

 : یہ ہے
ی
 ال

ِ َوََّل يُنِفقُونََها فِى َسبِيِل   ٱْلِفض ةَ وَ ٱلذ َهبَ يَْكنُِزوَن   ٱل ِذينَ وَ  } ْرهُم بِعَذَاب  أَِليم ۢ  ٱّلل   {. فَبَش ِ

نہیں  ( میں خرچ  راہ  ہللا یک  اور  ہیں  رکھیی  خزانہ  چاندی کا  سونے  لوگ  جو  انہیں  اور   ، کرنی

پھر   جانی گا  تپایا  میں  دوزخ  آتش  خزانے کو  اس  دن  جس  ۔  دیجیں پہنچا  خیر  عذاب یک  دردناک 

تم   ہے جےس  یہ  جانی گا(  ےس کہا   )ان 
ے

 جائیں یک
ے

داغ پیٹھیں  اور  پہلو  اور  پیشانیاں  ان یک  ےس  اس 

چکھو۔ مزہ  خزانوں کا  اپیے  پس  تھا،  رکھا  بنا کر  خزانہ  لتں  اپیے  توبہ:   )نے  حدیث    -[34  ]سورۂ 

: "جس نے بیھ سوتے اور چاندی ےک واجب حقوق کو ادا    ملسو هيلع هللا ىلصپاک میے رسول اکرم   کا ارشاد ہے

"۔ 
ی

 34نہیے کیا قیامت ےک دن اس ےک لیے آگ یک پلیٹیے تیار یک جائیے یک

 

 (۔ 4/67( )2287( اور مسلم حدیث )3/338( )1402بخاری حدیث )34
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 اور چاندی میے باالجماع زکوۃ واجب ہے اور پیسوں کا ویہ حکم ہے جو سوتے چاندی  
سوتے

، کیوں کہ یہ سوتے  ۔  کا ہے  ہیے
 چاندی یک جگہ استعمال ہوتے

ےکوۃکیمقدار ےکوۃکانصاباورواجیر  :زروںمییے

میے   دونوں  تو  جاۓ  پہنچ  درہم کو  اسالیم  سو  دو  چاندی  اور  مثقال،  بیس  سونا  جب 

چالیسواں حصہ واجب ہوگا چاہے ڈھاےل ہوۓ ہوں یا نہ ہوں۔ اور روپیوں پیسوں میے سوتے یا  

۔ جب پیےس سوتے یا    چاندی ےک نصاب کا اعتبار ہوگا کیوں  میے یہ سب برابر ہیے
کہ قیمت ہوتے

۔ موجودہ دور میے عموما نقدى  
ی

چاندی ےک نصاب کو پہنچ جائیے تو ان میے زکوۃ واجب ہویک

ے چاندی ےک اعتبار ےس ہوتا ہے کیوں کہ وہ سوتے ےس سسنے ہوئے ہے   اوراق ےک نصاب یک تعییے

( گرام چاندی یک  595۔ سو جب ایک مسلمان )لہذا اس کا نصاب سوتے ےس پہےل پورا ہوجاتا ہے 

۔ اور  
ی

قیمت کا مالک بن جاۓ اور اس پر ایک سال گزر جاۓ تو اس میے زکوۃ واجب ہو جاۓ یک

لیے جس ےک پاس تھوڑا سا مال ہو اور اےس پتہ نہ ہو کہ   ۔ اس  چاندی یک قیمت بدلنے رہنے ہے

ام چاندی یک قیمت پوچھے پھر اےس  نصاب کو پہنچا یا نہیے تو وہ چاندی ےک تاجروں ےس ایک گر 

۔ 595) ب دے، جو نتیجہ ہوگا ویہ نصاب ہے  ( میے ضے

تقسیم کرے،جو   نکالنا چاہے تو نصاب کو چالیس میے  مال یک زکوۃ   
اپنے فائدہ: جب کوئی 

 نتیجہ ہوگا ویہ )اس مال میے زکوۃ یک( واجب مقدار ہوگا۔ 

چار ےکوۃ :نمیر  :ساماِنتجارتکیں

 تیار کیے گیی ہوں۔ سامان  یہ وہ سامان ہیے جو من
لیی افعہ یک غرض ےس خرید وفروخت ےک 

دیگر   ہ  لوہا، لکڑی وغیے ا،  ی ؛ جیےس گاڑی، کی  مال داخل ہیے پیسوں ےک عالوہ سارے  تجارت میے 

 سامان جو تجارت ےک لیی خاص ہوں۔ 

طیں  ےکوۃےکوجوبکیشر  :سامانتجارتمییے

بیچنا، کرایہ پر دینا اور ان ےک عالوہ دیگر  کہ اپنے محنت ےس اس کا مالک بنا ہو جیےس    -1

 اسباب معاش۔ 

تجارت یک نیت ےس اس کا مالک ہونا: یعنے اس ےس کمانے یک نیت ہو، کیوںکہ اعمال کا دار    -2

لیے تمام اعمال یک طرح نیت کو اس ےک ساتھ   ،اس  ومدار نیتوں پر ہے اور تجارت ایک عمل ہے

۔   مالنا چاہنے

 اندی ےک اعتبار ےس نصاب کو پہنچ جاۓ۔ اس یک قیمت سوتے یا چ -3

 حوالن حول یعنے ایک سال کا گزر جانا۔  -4
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کاطریقہ ےکوۃنکالتے  :سامانتجارتکیں

۔ اگر  
ی

سال پورا ہوتے ےک بعد سوتے یا چاندی ےک اعتبار ےس سامان یک قیمت ےط یک جاۓ یک

 سامان نصاب کو پہنچ جاۓ تو اس یک قیمت کا چالیسواں حصہ نکاال جاۓ گا۔ 

 :صدقۂفطرکابیان :پانچنمیر 

۔ صدقۂ فطر دوشی ہجری   یہ وہ صدقہ ہے جو ماہ رمضان ےک اختتام پر واجب ہوتا ہے

 میے فرض کیا گیا۔ 

 :اسکاحکم

صدقۂ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس ےک پاس عید ےک دن اور رات اپنے اور اپنے اہل  

اور یہ ہر   لیے کافے غذا ےس زیادہ کچھ موجود ہو۔  ، بڑے،  خانہ ےک  مسلم مرد، عورت، چھوتی

: 'ہللا ےک رسول صیل ہللا علیہ وسلم نے   ۔ اس یک دلیل یہ حدیث ہے آزاد غالم سب پر واجب ہے

''۔  ، بڑے، آزاد اور غالم پر صدقۂ فطر فرض کیا ہے اور فرض  35ہر مسلمان مرد، عورت، چھوتی

۔   کرتے کا معنے واجب اور الزم کیا ہے

وعیتکیحکمت  :صدقۂفطرکیمشر

ہیے کہ  حضے   
فرمانے عنہما  عباس رضے ہللا  بن  عبد ہللا  علیہ  ت  'ہللا ےک رسول صیل ہللا 

وسلم نے روزہ دار کو لغو باتوں اور فحش گوئی ےس پاک کرتے اور غریبوں ےک کھانے کا انتظام کرتے  

''  -36۔یک غرض ےس صدقۂ فطر فرض کیا ہے

کاوقت  :صدقۂفطرےکوجوباوراےساداکرنے

۔ اور اےس عید ےک دن عید  صدقۂ فطر عید یک رات س ورج ڈوبنے ےک بعد ےس واجب ہوتا ہے

۔ اگر عید یک   ۔ اور اےس عید یک نماز ےک بعد ادا کرنا جائز نہیے گاہ جانے ےس پہےل ادا کرنا مستحب ہے

 اور تاخیے کرتے یک وجہ ےس گناہ گار ہوگا۔ 
ی

 نماز ےک بعد ادا کرے تو اےس اس یک قضا دینے ہویک

۔  البتہ عید ےک ایک یا   دو دن پہےل ادا کرنا جائز ہے

 

 (۔ 984(، مسلم )1432بخاری )35

ا1827( اور ابن ماجہ حدیث )1609ابو داود حدیث )36 البانی نے صحیح الجامع  ( اور  سے شیخ 

 ( میں صحیح قرار دیا ہے۔ 13/58)
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صدقۂفطرےکطورپرنکالیجاۓ ے  :صدقۂفطرکیمقداراورکونسیچیں

ایک صاع   ہ۔  وغیے جو  اور  چاول، کھجور  جیےس  صاع؛  ایک  میے ےس   
عام کھانے ےک  بلد  اہل 

؛ کیوں کہ یہ ہللا ےک رسول صیل   ۔ اور اس یک قیمت ادا کرنا جائز نہیے ے کیلو ہوتا ہے تقریبا تیے

۔ ہللا علیہ وسل  م ےک حکم یک خالف ورزی ہے

 :زکوۃکیادائیگیاوراسےکمصارف

کاوقت  :زکوۃےکنکالتے

ورت اس میے تاخیے   ۔ اور بال ضے جیےس یہ زکوۃ واجب ہوجاۓ فورا اےس ادا کرنا واجب ہے

؛ جیےس مال دور کیس دوشے شہر میے ہو اور وہاں کوئی وکیل نہ مل سےک۔   کرنا جائز نہیے

کیجگہ  :زکوۃنکالتے

 کہ زکوۃ ایس جگہ نکایل جاۓ جہاں مال موجود ہو۔ لیکن بعض حالتوں میے  افضل یہ ہے 

 :  اےس دوشے عالقوں میے بھیجنا بیھ جائز ہے

 میے کوئی محتاج نہ مل سےک۔  -ا 
 جب اپنے عالقے

 قرینی محتاج رہتا ہو۔  -2
 میے کوئی

 دوشے عالقے

یع مصلحت موجود ہو جیےس مصیبت زدہ    -ج مسلمانوں ےک سیالب زدہ اور  جب کوئی شر

 بھکمری واےل عالقوں میے بھیجنا۔ 

اور عمویم دالئل یک بنا پر بچہ اور پاگل ےک مال میے بیھ زکوۃ واجب ہے اور اےس نکالیے یک  

۔ ہللا ےک ننی   ۔ اور بال نیت ےک زکوۃ نکالنا جائز نہیے کا فرمان ہے :    ملسو هيلع هللا ىلص ذمہ داری ان ےک ویل یک ہے

'''تمام اعمال کا دار ومد  -37۔ار نیتوں پر ہے

ے   :زکوۃےکمستحقیں

 :  زکوۃ ےک حقدار آٹھ قسم ےک لوگ ہیے

 پہیل قسم: فقراء: 

 

 ( 1907(، مسلم )1[ بخاری )37]-37
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ا۔ انہیے   ی ؛ جیےس گھر، کھانا اور کی  ورتیے پوری نہیے ہوتیے یہ وہ لوگ ہیے جن یک بنیادی ضے

 کہ ان کو اور ان ےک اہل خانہ کو ایک سال ےک لیے کافے ہو جاۓ۔ 
ی

 اس قدر زکوۃ دی جاۓ یک

: دوش  ے  ی قسم: مساکیے

، جیےس کیس کو تنخواہ ملنے ہو لیکن   ورت پوری ہوئے ہے لیکن مکمل نہیے جن یک اکیر ضے

 وہ ایک سال ےک لیے کافے نہ ہو۔ 

ورت    کہ ایک سال تک ان یک اور ان ےک اہل خانہ یک بافے ضے
ی

انہیے اس قدر زکوۃ دی جاۓ یک

 پوری ہو جاۓ۔ 

 تیرسی قسم: زکوۃ وصول کرتے واےل: 

 ہیے یا  
جنہیے حاکم وقت زکوۃ اکٹھا کرتے یک ذمہ داری دیتا ہے یا جو زکوۃ یک حفاظت کرتے

۔   ہیے
 اےس محتاجوں تک پنچانے

ے تنخواہ جاری نہ ہو تو انہیے ان ےک کام ےک بقدر    متعیے
اگر حکومت یک جانب ےس ان یک کوئی

۔ 
ی

 زکوۃ دی جاۓ یک

 چوتیھ قسم: جن ےک دل پرچاۓ جانے ہوں: 

یے جنہیے عطایا دني جائیے تو ان ےک مسلمان ہوتے یا ان ےک ایمان یک مضبویط یا  یہ وہ لوگ ہ

 ان ےک شر ےس مسلمانوں ےک محفوظ ہوتے یک امید یک جاۓ۔ 

 ان ےک لیے زکوۃ یک مقدار: جتیے ےس ان ےک دلوں کو پرچایا جا سےک۔ 

 پانچویں قسم: گردن: 

ے کو آزاد کرنا۔   یعنے غالموں اور مکاتبیے

اس غال  میے  مکاتب:  اس  اور  لیا ہو۔  مالک ےس خرید  اپنے  ہیے جس نے خود کو  م کو کہنے 

۔   مسلمان قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کرنا بیھ شامل ہے

 :  چھنی قسم: قرضدار، اور ان یک دو قسمیے ہیے

ورت یک وجہ ےس قرض لیا ہو اور ادا نہ کر سےک۔ تو اےس   لیی کیس ضے پہیل: جس نے خود ےک 

کہ اس کا قرض ادا ہو جاۓ۔ دوشی: جس نے لوگوں ےک درمیان اصالح کرتے  اس قدر دیا جاۓ گا  

 کہ اس کا قرض ادا ہو جاۓ گرچہ اس  
ی

یک غرض ےس قرض لیا ہو۔ اےس اس قدر زکوۃ دی جاۓ یک

 یک مایل حالت اچیھ ہو۔ 
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 :  ساتویں قسم: ہللا یک راہ میے

 یعنے ہللا یک راہ میے جہاد کرتے واےل۔ 

؛ جیےس سواری، ہتھیار  ان ےک لیے زکوۃ یک مقدار  وریات پوری ہو جائیے : جس ےس جہاد یک ضے

ہ۔   اور کھانا وغیے

 آٹھویں قسم: ابن سبیل: 

یہ اس مسافر کو کہا جاتا ہے جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو یا چوری ہو گیا ہو اور اپنے شہر  

 ےک لیے اس ےک پاس کافے مال نہ ہو۔ 
 تک پہنچنے

ا  لیے زکوۃ یک مقدار: اےس  س قدر دیا جاۓ گا کہ اپنے شہر تک پہنچ جاۓ گرچہ مالدار  ان ےک 

 ہو۔ 

 :روزہ :چوتھامبحث

وں ےس روزہ   ے صیام )روزہ(: بطور عبادت طلوع فجر ےس غروب آفتاب تک مفطرات )جن چیے

 ٹوٹ جاۓ( ےس باز رہنا۔ 

۔ اور دین اسالم ےک    -یہ اسالم کا ایک رکن ہے  بدییہ  ہللا تعایل یک جانب ےس فرض کردہ ہے

ارشاِد  ۔  ثابت ہے اور اجماع ےس  ۔ اس کا وجوب کتاب، سنت  طور پر معلوم شعائر میے ےس ہے

 :  باری تعایٰل ہے

َرَمَضاَن  } فِيِه    ٱل ِذىٓ َشْهُر  َن    ٱْلقُْرَءانُ أُنِزَل  م ِ ت ۢ  ـٰ َوبَي ِنَ ل ِلن اِس  ى  َشِهَد   ۚٱْلفُْرقَانِ وَ   ٱْلُهَدٰى هُداًۭ فََمن   

 {. يَُصْمهُ فَلْ  ٱلش ْهرَ ِمنُكُم 

جس  ( اور  ہے  واال  ہدایت کرنے  لوگوں کو  جو  اتارا گیا  قرآن  میں  جس  ہے  وہ  رمضان  ماہ 

مہینہ کو   اس  شخص  جو  ےس  میں  تم   ‘ ہیں نشانیاں  ے یک  تمیں وباطل یک  حق  اور  ہدایت یک  میں 

 -(185۔ )لبقرة: )پانی اےس روزہ رکھنا چاہیی 

 :صیامرمضانکےوجوبکیشرطیں 

 طرف ےس درست نہ ہوگا۔ اسالم، کافر یک   -1

ے بچہ کا روزہ درست ہے اور وہ اس ےک حق    -2 ۔ البتہ ممیے بالغ ہونا، نا بالغ پر واجب نہیے

 میے نفل ہوگا۔ 
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عقل: پاگل پر نہ روزہ واجب ہے اور نہ اس کا روزہ درست ہوگا؛ کیوں کہ وہ نیت نہیے    -3

 کر سکتا۔ 

لیے بیمار پر جو روزے ےس عاجز ہو اور    -4 ۔ لیکن  قدرت، اس  مسافر پر روزہ واجب نہیے

روزہ یک   ےک  عورت  اور  ۔ 
ی
ےک قضا کریں  دونوں  بعد  ےک  ہوتے  ختم  سفر  اور  بیمارى  یعنے  عذر 

ط یہ ہے کہ حیض اور نفاس کا خون رک جاۓ۔   صحت ےک لیے شر

 : وں ےس ثابت ہوتا ہے ے  ماہ رمضان کا آغاز دو چیے

'اےس )چاند کو( دیکھ کر روزہ  ن ہے :  کا فرما   ملسو هيلع هللا ىلصماہ رمضان ےک چاند کا نظر آنا۔ ہللا ےک ننی  

وع کرو اور اےس دیکھ کر یہ روزہ رکھنا بند کرو''  -38۔ رکھنا شر

ہ یک وجہ ےس چاند نظر نہ آۓ۔   -ب ماہ شعبان ےک تیس دن پورے کرنا، جب بادل یا گرد وغیے

:    ملسو هيلع هللا ىلصہللا ےک رسول   داد ''اگر چاند دیکھنا ممکن نہ ہو تو شعبان یک تیس دن یک تعکا فرمان ہے

 ۔39پوری کرو'' 

 :روزہکینیت

دیگر عبادتوں یک طرح روزہ بیھ بال نیت صحیح نہیے ہوگا۔ فرض روزہ میے نیت ےک وجوب  

: نمیی ایک: فرض روزہ   ، اور اور اس کا بیان درج ذیل ہے کا وقت دوشے روزوں ےس مختلف ہے

۔ ہللا ےک    جیےس رمضان، قضا یا نذر ےک روزہ میے طلوع فجر ےس پہےل رات کو نیت کرنا  وری ہے ضے

''۔   ملسو هيلع هللا ىلصننی    روزہ نہیے
 -40کا فرمان ہے : 'جس نے رات کو روزہ یک نیت نہیے یک اس کا کوئی

طیکہ طلوع فجر ےک بعد   ۔ برسر نمیی دو: نفل روزہ، اس یک نیت دن میے بیھ یک جا سکنے ہے

۔   ایسا کچھ نہ کیا ہو جس ےس روزہ ٹوٹ جاتا ہے

  

 

 (۔ 2/762( )1086( اور مسلم حدیث )2/674( )1810بخاری حدیث )38

 (1909بخاری حدیث )39

( اور یہ  2331( حدیث )4/196( اور نسائی )2454( حدیث )2/329(، ابو داود )6/287احمد )40

 الفاظ ہیں۔ نسائی کے 
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یں ے والیچیں  :روزہکوفاسدکرنے

 جس دن    -1
ی

جماع: اس ےس روزہ باطل ہو جاۓ گا اور اس دن ےک روزہ یک قضا کرئے ہویک

۔ اگر ایسا نہ کر سےک تو  
ی

۔ ساتھ یہ بطور کفارہ ایک گردن آزاد کرئے ہویک اس نے صحبت یک ہے

یع یک بنا اس یک ب ۔ اگر کیس عذر شر
ی
یھ استطاعت نہ  نے در نے دو مہینے ےک روزے رکھنے ہوں ےک

ے کو   ہو تو ساٹھ مسکینوں کو اپنے عالقہ ےک مروج عام کھانوں میے ےس کھالنا پڑے گا، ہر مسکیے

 آدھا صاع۔ 

منے کا نکلنا: خواہ بوس وکنار یک وجہ ےس یا مشت زئے یا بار بار دیکھنے یک وجہ ےس۔ اور    -2 

؛ کیوں کہ کفارہ جماع   ۔ ریہ  اس میے ضف قضا ےک طور پر روزہ رکھنا ہے ےک ساتھ خاص ہے

انسان ےک   یہ  ؛ کیوں کہ  نہیے واجب  بیھ  میے کچھ  اس  تو  احتالم یک  میے  حالت  نیند یک  بات 

، جےس احتالم ہوا ہو وہ ضف غسل جنابت کرے گا۔  ے ہے  اختیار ےک باہر یک چیے

 3-   :  عمدا کھانا پینا۔ کیونکہ ہللا رب العزت فرماتا ہے

 ٱْلفَْجِر{. ِمَن   ٱْْلَْسَودِ  ٱْلَخْيطِ ِمَن  ٱْْلَْبيَضُ  ٱْلَخْيطُ تَبَي َن لَُكُم َحت ٰى يَ  ٱْشَربُوا۟ َوُكلُو۟ا وَ }

 (  ) ہوجانی ظاہر  ےس   
ے

دھاگ سیاہ  دھاگہ  سفید  کا  فجر  کہ  تک  یہاں  رہو  پییی  کھانی  تم 

بقرہ:   یہ    -[187]سورۂ  دلیل  اس یک  ۔  نہیے  حرج 
تو کوئی ئ  ےل  یا  بھوےل ےس کھا ےل  اگر  لیکن 

: 'جس    بھول کر کھا ئ  لیا وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اےس ہللا نے کھالیا اور  حدیث ہے
روزہ دار نے

''۔   -41پالیا ہے

قصدا قے کرنا، لیکن اگر کیس کو بال اختیار قے آ جاۓ تو اس ےس اس ےک روزہ پر کوئی اثر    -4

عمدا قے    'جےس قے آ جاۓ اس پر قضا نہیے ہے اور جو کا فرمان ہے :   ملسو هيلع هللا ىلص نہیے پڑے گا۔ ہللا ےک ننی 

 ''  -42۔ کرے اس پر قضا واجب ہے

نکلوانا، اس ےس روزہ ٹوٹ    -5 لیے جسم ےس خون  یا کیس مریض کو دینے ےک  فصد لگوا کر 

 اثر نہیے  
جاۓ گا۔ لیکن اگر جانچ یک غرض ےس تھوڑا سا خون نکاال جاۓ تو اس ےس روزہ پر کوئی

بیھ روزہ متاثر نہیے ہوگا، جیےس    پڑے گا۔ ایس طرح اگر بال اختیار کہیے ےس خون نکےل تو اس ےس

 اگر نکسیے یا کیس زخم یا دانت نکالیے ےس خون نکےل۔ 

 

 (۔ 4/277( )2709(، مسلم حدیث )11/669( )6669بخاری حدیث )41

42( داود حدیث  )2380ابو   )2/539( ترمذی حدیث   ،)719(  )3/98( ماجہ حدیث  ابن  اور   )676  )

 (۔ 2/315)
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کیاجازتہے وزہچھوڑنے مضانمییے  :جنہییے

 :  پہیل قسم: جنہیے روزہ چھوڑتے یک اجازت ہے لیکن انہیے قضا رکھنا ہے

 ایسا مریض جےس شفا یک امید ہو اور روزہ رکھنے میے اےس نقصان یا مشقت ہو۔  -1

 مسافر؛ خواہ سفر میے اےس کوئی مشقت ہو یا نہ ہو۔  -2

  :  اور ان دونوں باتوں یک دلیل ہللا کا یہ ارشاد ہے

ْن أَي ام  أَُخَر } ا أَْو َعلَٰى َسفَر ۢ فَِعد ةًٌۭ م ِ  {. َوَمن َكاَن َمِريضا

  -)اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اےس دوشے دنوں میں روزوں یک گننی پوری کرئے ہے (

 -(185)البقرة: 

 وایل عورتیے مریض ےک حکم میے ہیے ان ےک لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے   -3 
حاملہ یا دودھ پالنے

۔ لیکن ان پر روزے یک قضا دیگر   اگر مشقت ہو یا انہیے یا ان ےک بچوں کو اس ےس نقصان پہنچے

۔   ایام میے واجب ہے

اوپر روزہ چھوڑنا    -4  ان ےک  نفاس وایل عورت:  اور  ان کا روزہ صحیح  حائضہ  ۔  واجب ہے

۔ 
ی

 نہیے ہوگا اور انہیے دیگر ایام میے قضا رکھنے ہویک

، اور   دوشی قسم: جن ےک لیے رمضان میے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن ان پر کفارہ واجب ہے

 :  وہ ہیے

 ایسا مریض جس یک شفایائی یک امید نہ ہو۔  -1

 عمر دراز شخص جو روزہ نہ رکھ سےک۔  -2

۔ لیکن جب انسان  یہ لوگ ماہ رمض
ی
ے کو کھانا کھالئیے ےک ان ےک ہر دن ےک بدےل ایک مسکیے

)وہ   ہے  جائے  ہو  زائل  تکلیف  ےس  اس  تو  جاۓ  ہو  ماوف  عقل  اس یک  جاۓ کہ  ہو  معمر  اتنا 

یعت کا پابند نہیے ہوتا( چنانچہ وہ روزہ ترک کرے گا اور اس پر کچھ بیھ واجب نہیے ہوگا۔   شر

کرنے  کاوقتاوراسمیںتاخیں  :کاحکمقضاکرنے

۔ اور افضل یہ ہے کہ قضا   اگےل رمضان ےک آنے ےس پہےل یہ رمضان ےک صیام یک قضا واجب ہے

۔ عائشہ رضے ہللا   میے جلدی یک جاۓ۔ اور اگےل رمضان ےک بعد تک قضا کو مؤخر کرنا جائز نہیے

اور میے ہللا ےک   ہیے کہ: 'مجھ پر رمضان یک قضا ہوئے تیھ   
بیان کرئے عنہا ےس روایت ہے وہ 
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ورت کا خیال رکھنے ہوۓ ضف شعبان یہ میے قضا رکھ پائے  رسول ص یل ہللا علیہ وسلم یک ضے

 -43تیھ''۔ 

 :  جو اگےل رمضان تک بیھ قضا نہ رکھے اس یک دو حالتیے ہو سکنے ہیے

یع عذر ےک تحت تاخیے کرے، مثال دوشے رمضان تک اےس شفا نہ مےل تو اس    -1 کیس شر

۔ 
ی

 پر ضف قضا ہویک

، قضا رکھنے  بال کیس عذر شر   -2
ی

یع ےک تاخیے کرے، تو وہ گناہ گار ہوگا، اےس توبہ کرئے ہویک

ے کو کھانا کھالنا پڑے گا۔   اور ہر دن ےک بدےل ایک مسکیے
ی

 ہویک

کاحکم وزہرکھیے قضاہواسےکنفلیں  :جسیر

جس پر رمضان یک قضا ہو اس ےک حق میے افضل یہ ہے کہ وہ سب ےس پہےل قضا رکھے۔  

ے ہو جیےس عرفہ اور عاشورا ےک روزے تو قضا ےس    لیکن اگر کوئی ایسا نفل ہو  جس کا دن متعیے

پہےل رکھے گا؛ کیوں کہ قضا کا وقت طویل ہے جبکہ عاشورا اور عرفہ ےک روزے وقت پہ نہ رکھے  

۔ البتہ شوال ےک چھ روزے قضا ےک بعد یہ رکھے گا۔ 
ی
 جائیے تو فوت ہو جائیے ےک

 :حرامروزے

۔ عید الفطر اور عید االضچ ےک ر  -1  وزے؛ کیوں کہ اس ےس منع کیا گیا ہے

اگر ہدی کا    -2 قارن ےک پاس  اور  متمتع  لیکن  یق ےک روزے۔  الترسر ایام  مہینے ےک  الحجہ  ذو 

ھواں دن ایام  ۔ ذوالحجہ کا گیارہواں، بارہواں اور تیے جانور نہ ہو تو وہ یہ روزے رکھ سکیے ہیے

۔   یق کہالتا ہے جانے واال روزہ اور یہ شعبان یک تیسویں    یوم الشک کو شک یک بنا پر رکھا   -3الترسر

۔ جب تیسویں تاری    خ یک رات کو بادل یا گرد یک وجہ ےس چاند نظر نہ آۓ۔   تاری    خ ہوئے ہے

 :مکروہروزے 

 رجب ےک مہینے کو روزہ رکھنے ےک لیی خاص کرنا۔ -1

۔ لیکن اگر ایک دن اس ےس  -ب ضف جمعہ ےک دن کا روزہ رکھنا کیوں کہ اس ےس روکا گیا ہے

۔ پ  ہےل یا ایک دن اس ےک بعد بیھ روزہ رکھے تو کراہت ختم ہو جائے ہے

 

 (۔ 2/802( )1846(( اور مسلم حدیث )2/68( )1849بخاری حدیث )43
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 :مسنونروزے

 شوال ےک چھ روزے۔  -1

ذو الحجہ ےک نو روزے اور ان میے سب ےس اہم یوم عرفہ کا روزہ ہے جس ےس دو سال    -ب

۔  ، لیکن حایحی ےک لیے یہ روزہ مسنون نہیے  ہیے
 ےک گناہ معاف ہو جانے

ے    -ج ے روزے ایام بیض میے رکھے جائیے :اور  ہر مہینے ےک تیے روزے اور افضل یہ ہے کہ یہ تیے

۔  15، اور 14،  13)ہجرى مہینے یک(    تاری    خ کوایام بیض کہا جاتا ہے

اور جمعرات ےک روزے؛ کیوں کہ ننی صیل ہللا علیہ وسلم یہ روزے    -د ہر ہفیے سوموار 

۔ رکھنے تھے، اس لیی کہ ان دنوں میے بندوں ےک اعمال پیش کیے   ہیے
  جانے

وزہ  :نفلیں

اور دوشے دن روزہ نہیے رکھنے    -1 ایک دن روزہ رکھنے تھے  السالم، آپ  صیام داود علیہ 

 تھے۔ 

۔ اور    -ب ماہ محرم ےک روزے اور یہ افضل ترین مہینہ ہے جس میے روزہ رکھنا مستحب ہے

۔ اور اس ےک س اتھ نویں تاری    خ کا اس مہینہ کا اہم ترین روزہ دسویں محرم یوم عاشورا کا روزہ ہے

  : 'اگر میے اگےل سال  بیھ روزہ رکھنا ہے کیوں کہ ہللا ےک رسول صیل ہللا علیہ وسلم کا فرمان ہے

۔ اور اس روزہ ےس پچھےل ایک سال ےک  زندہ رہا، تو )محرم یک( نویں تاری    خ کو بیھ روزہ رکھوں گا''

۔   ہیے
 گناہ معاف ہو جانے

 حج  :پانچوانمبحث

 :حجکیلغویاورشرعیتعریف

یعت یک اصطالح میے متعینہ اوقات   ۔ اور شر حج ےک لغوی معنے ارادہ اور قصد کرتے ےک ہیے

  ، )منے مقدسہ  مشاعر  اور  الحرام  بیت ہللا  ےس  ارادہ  ےک  دیہ  انجام  اعمال یک  مخصوص  میے 

 مزدلفہ اور عرفات( کا قصد کرنا۔ 

۔   اور عمرہ ےک لغوی معنے زیارت ےک ہیے

یع اصطالح میے کیس   لیے مسجد حرام یک  اور شر  ےک 
ی

بیھ وقت مخصوص اعمال یک ادائییک

 زیارت کرنا۔ 
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۔ حج سن  ہجری میے فرض کیا گیا۔    9اور حج اسالم کا ایک عظیم رکن اورعظیم اساس ہے

  
ی

اور ننی صیل ہللا علیہ وسلم نے ایک یہ حج کیا، اور وہ ہے حجة الوداع۔ اور مستطیع پر زندیک

۔ اور جو اس   ےس زائد ہوگا وہ نفل ہوگا۔ ریہ بات عمرہ یک تو بہت ےس  میے ایک حج واجب ہے

۔ ان یک دلیل یہ ہے کہ جب آپ صیل ہللا علیہ وسلم ےس دریافت کیا   علما ےک نزدیک واجب ہے

؟ تو آپ نے فرمایا:   ’’ہاں، ان پر ایسا جہاد فرض ہے  گیا کہ کیا عورتوں پر بیھ جہاد واجب ہے

، یعنے حج اور عمرہ‘  نہیے
 -44۔ ‘ جس میے لڑائی

 :حجوعمرہکےوجوبکیشرطیں

 اسالم۔  -1

 عقل۔  -2

 بالغ ہونا۔  -3

 آزاد ہونا۔  -4

 استطاعت ہونا۔  -5

ط یہ ہے کہ وہ ایک محرم ےک ساتھ حج کا سفر کرے۔ کیوں   اور عورت ےک لیے ایک مزید شر

۔ ہللا ےک ننی   لیے حج ہو یا کوئی بیھ سفر بغیے محرم ےک جائز نہیے کا فرمان ہے :    ملسو هيلع هللا ىلصکہ اس ےک 

( آدیم داخل نہ ہو   'عورت سفر نہ کرے مگر محرم یہ ےک ساتھ اور عورت پر کوئی بیھ )اجننی

 -45۔ مگر یہ کہ اس )عورت( ےک ساتھ کوئی محرم ہو''

لیے اس ےس نکاح کرنا دائیم طور پر   عورت کا محرم : اس کا خاوند یا ہر وہ شخص جس ےک 

  ، بھائی جائز  حرام ہو۔ خواہ نسب یک وجہ ےس: جیےس  یا کیس  ماموں۔  اور  بھتیجا  باپ، چچا، 

، یا سرسایل رشتہ ےس جیےس اس یک ماں کا شوہر یا اس ےک شوہر کا   سبب ےس: جیےس رضایع بھائی

بیٹا۔ اور استطاعت مادی اور جسمائے دونوں طاقتوں کو شامل ہے کہ سواری کر سےک، سفر یک  

ود ہوں۔ ساتھ یہ بال بچوں اور جن  مشقت اٹھانے یک طاقت ہو اور آنے جانے ےک اخراجات موج

 کا نفقہ اس پہ واجب ہو ان ےک لیے اتنا چھوڑ جا سےک کہ واپس آنے تک کافے ہو۔ 

 

(  2901( اور ابن ماجہ حدیث )3/121)  (2627(، نسائی حدیث )6/166( )25198احمد حدیث )44

 (۔ 3/413)

 (۔ 2/978( )1341( اور مسلم )1862بخاری حدیث )45
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 اور حج ےک راستہ میے جان ومال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ 

اور جو ضف مایل طاقت رکھتا ہو لیکن جسمائے طاقت نہ رکھتا ہو بایں طور کہ بہت عمر  

ج بیماری کا شکار ہو چکا ہو تو اس پر واجب ہے کہ کیس کو اپنا نائب  دراز ہو چکا ہو یا ال عال 

 بناۓ جو اس یک طرف ےس حج وعمرہ کا فریضہ انجام دے۔ 

 :
ی

طوں ےک ساتھ صحیح ہویک  حج وعمرہ میے نیابت دو شر

 جس کا فریضۂ حج ادا کرنا صحیح ہو اور وہ ہے ایک عاقل وبالغ مسلمان۔  -1

 ہو۔ وہ خود کا حج ادا کر چکا  -2

 :احرامکےمواقیت 

یع اصطالح میے میقات   ۔ اس ےک لغوی معنے حد ےک ہیے اور شر مواقیت میقات یک جمع ہے

۔   عبادت یک جگہ یا وقت کو کہا جاتا ہے

 : : زمائے اور مکائے  حج ےک میقات دو طرح ےک ہیے

:   -ا   زمائے میقات کا ذکر اس آیت میے ہوا ہے

ٌتًۭ ۚ فَ  }ٱْلَحجُّ  ـٰ ْعلُوَم ِ{. فَََل َرفََث َوََّل فُُسوَق َوََّل ِجَداَل فِى  ٱْلَحج  َمن فََرَض فِيِهن  أَْشُهٌرًۭ م   ٱْلَحج 

لتں جو شخص ان میں ح  بقرہ:  )حج ےک مہییے مقرر ہیں اس 
ٔ

 -[197ج الزم کر ےل( ] سورہ

: شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ ےک دس دن۔   اور یہ مہینے ہیے

ان حدود کو    -ب یہ  میقات:  احرام ےک مکہ جانا  مکائے  بغیے  پار کر ےک  کہا جاتا ہے جن کو 

 : ۔ یہ مواقیت درج ذیل)پانچ( ہیے  حایحی ےک لیے جائز نہیے

۔  -1  ذو الحلیفہ : جو مدینہ والوں کا میقات ہے

۔  -2  جحفہ: شام، مض اور مغرب والوں کا میقات ہے

۔  -3 ، اہل نجد کا میقات ہے  قرن المنازل: جےس اب سیل کہا جاتا ہے

۔  -4  ذات عرق : جو اہل عراق کا میقات ہے

۔  -5  یلملم : جو اہل یمن کا میقات ہے
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اور جس کا گھر ان مواقیت ےک اندر ہو وہ حج اور عمرہ کا احرام اپنے گھر ےس باندےھ گا۔ اور  

ورت   میقات تک جانے یک کوئی ضے نکل کر  باہر  انہیے   ،
ی
باندھیے ےک احرام  اہل مکہ مکہ یہ ےس 

اور جہاں تک ۔  بات ہے تو وہ حدود حرم ےس قریب ترین کیس حالل جگہ )جو    نہیے عمرہ یک 

۔ جو شخص حج یا عمرہ  
ی
 اور وہاں ےس احرام باندھیے ےک

ی
حدود حرم ےک باہر ہو( تک جائیے ےک

کرنا چاہتا ہے اےس احرام یک حالت میے ان جگہوں ےس داخل ہونا چاہنے جو رسول ہللا صیل ہللا  

، یہ و   ہیے
۔ جو شخص  علیہ وسلم نے بتائی ہ مقامات ہیے جن یک وضاحت پہےل کر دی گنی ہے

۔   حج یا عمرہ کرنا چاہے اس ےک لیے بغیے احرام ےک میقات پار کرنا جائز نہیے

جو کوئی بیھ ان میقاتوں کا باشندہ نہ اور مذکورہ میقاتوں میے ےس کیس میقات ےس گزرے  

 تو وہ وہیے ےس احرام باندےھ گا۔ 

استہ ےس بیھ جس کا گزر ان میقاتوں ےس نہ ہو تو وہ جب قریب  خشیک، سمندر یا فضا ےک ر 

ترین میقات ےک برابر ہوگا تو احرام باندےھ گا۔ عمر بن خطاب رضے ہللا عنہ نے فرمایا: "دیکھو  

 ہو"۔ جو حج یا عمرہ ےک لیے ہوائی جہاز ےس سفر کرے اےس اس  
کب تم میقات یک برابری میے آنے

ز اس ےک راسیے میے واقع میقات ےک برابر آ جاۓ۔ اور یہ جائز  وقت احرام باندھنا ہے جب جہا 

پورٹ پرہوائی جہاز ےک اترتے تک احرام کو مؤخر کردے۔   نہیے کہ اییی

 :احرام

: دخول عمرہ یک   حج یا عمرہ میے داخل ہوتے یک نیت کرنا، توعمرہ میے احرام کا مطلب ہے

: حج یک نیت ک  محرم نہیے  نیت کرنا، اور حج میے احرام کا مطلب ہے
رنا، اس نیت ےک بغیے کوئی

 ہو سکتا۔ اگر نیت نہ پائی جاۓ تو ضف احرام کا لباس پہن لینا احرام نہیے کہالتا۔ 

 :احراممیںمستحبامور

 احرام ےس پہےل غسل کرنا۔  -1

۔  -2  جسم میے خوشبو لگانا، احرام ےک لباس میے نہیے

 نا۔ ایک سفید ازار اور ایک سفید چادراور دو جوتے پہن -3

 سواری یک حالت میے قبلہ رخ ہو کر احرام باندھنا۔  -4

 :حجےکاقسام

، اور   ے قسموں میے ےس کیس ایک کو حسب منشا اختیار کرتے کا حق ہے محرم کو حج ےک تیے

 :  وہ تینوں قسمیے حسب ذیل ہیے
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تمتع: اور وہ یہ ہے کہ حج ےک مہینوں میے عمرہ کا احرام باندےھ اور اس ےس فارغ ہو کر    -1

 ایس سال پھر حج کا احرام باندےھ۔ 

افراد: اور وہ یہ ہے کہ میقات پر ضف حج کا احرام باندےھ اور ایس احرام میے حج ےک    -2

 سارے اعمال انجام دے۔ 

احرام    -3 عمرہ کا  یا ضف  عمرہ کا  اور  ساتھ حج  ایک  پر  میقات  یہ ہے کہ  وہ  اور  قران: 

وع کرتے ےس پہےل حج کو اس میے شامل کر ےل، پس وہ عمرہ اور حج یک نیت   باندےھ پھر طواف شر

وع کرتے ےس قبل کرے،اور عمرہ اور حج دونوں ےک لیے طواف   میقات ےس کرے یا طواف عمرہ شر

 وسیع کرے۔ 

 متمتع اور قارن کو قربائے کرنا ہے اگر وہ مسجد حرام کا رہنے واال نہ ہو۔ 

؛ کیوں کہ آپ صیل ہللا  علیہ وسلم نے اپنے صحابہ  ان تینوں میے افضل ترین حج تمتع ہے

، پھر حج قران؛ کیوں کہ یہ حج اور عمرہ کو شامل ہے اور اس ےک بعد حج  46کو اس کا حکم دیا 

۔   افراد کا درجہ ہے

یہ   تلبیہ ےک  بعد  اس ےک  تو  باندھ ےل  احرام  نیت ےس  ایک قسم یک  میے ےس کیس  ان  جب 

يك لك لبيك، إن يك   الفاظ کہے: »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شر الحمد والنعمة لك والملك، ال شر

، میے   یک نہیے ا کوئی شر لك«۔ ’’اے ہللا ! میے حاضے ہوں، میے حاضے ہوں، میے حاضے ہوں، تیے

یک   ا کوئی شر ، تیے ی یہ بادشاہت ہے ی ہے اور تیے حاضے ہوں، بالشبہ ہر تعریف اور نعمت تیے

۔‘‘   نہیے

۔   ت ےس کہنا مستحب ہے انہیے کیر اور  ے  یہ سنت ہے  اور خواتیے  
ی
بلند آواز ےس کہیے ےک مرد 

۔ 
ی

 دھییم آواز میے کہیے یک

وع ہوتا ہے احرام ےک بعد ےس اور اس کا آخری وقت حسب   تلبیہ کا وقت: تلبیہ کا وقت شر

 :  ذیل ہے

وع کرتے ےس پہےل تلبیہ چھوڑے گا۔  -1  معتمر طواف شر

 وع کرے۔ حایحی عید ےک دن اس وقت تلبیہ چھوڑے گا جب جمرۂ عقبہ یک ریم شر  -2

  

 

 (۔ 2/870( )1211مسلم حدیث )46
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 :(حالتاحراممیںممنوعکام) ممنوعاتاحرام

 جسم ےک کیس بیھ حصہ کا بال چھیلنا، کاٹنا یا اکھاڑنا۔  -1

بال کیس عذر ےک ہاتھ یا پیے ےک ناخن کاٹنا،لیکن اگر کوئی ناخن ٹوٹ جاۓ اور اےس الگ کر   -2

۔   فدیہ نہیے ہے
 دے تو اس پر کوئی

ے ےس ڈھان -3 ہ۔ مرد کا ش کو کیس متصل چیے  پنا؛ جیےس ٹوئ  اور غیے

پاجامہ۔    -4 یا  پگڑی  قمیص،  پہننا جیےس  ا  ی پہ سال ہوا کی  اپنے کیس حصہ  یا  مرد کا جسم 

ا(: جو اعضاۓ جسم ےک بقدر تیار کیا جاۓ جیےس خف، دستانے اور موزے۔   ی مخیط )سال ہوا کی 

ا پہن سکنے ہے کیوں کہ اےس سیے اور پردہ ی ،    اور عورت بحالت احرام کوئی بیھ کی  ورت ہے یک ضے

اس ےک سامیے کوئی   لیکن جب   ،
ی

پہنے یک نہیے  لباس(  ایک  واال  برقع )چہرہ کو ڈھانکیے  البتہ وہ 

۔ 
ی

۔ اور دستانے بیھ نہیے پہنے یک
ی

ہ ےس اپنا چہرہ ڈھانپ ےل یک  اجننی آ جاۓ تو اوڑھنے وغیے

اور لذتوں ےس    -5 دنیا یک رنگینیوں  یہ ہے کہ وہ  دور  خوشبو؛ کیوں کہ محرم ےس مطلوب 

 رہے اور آخرت یک طرف سبقت کرے۔ 

خشیک ےک شکار کو قتل کرنا اور شکار کرنا: کیونکہ محرم خشیک ےک شکار نہیے کر سکتا    -6

۔   میے کیس یک مدد کر سکتا ہے اور نہ یہ اےس ذبح کر سکتا ہے
 اور نہ اےس شکار کرتے

یک خاطر شکار کیا    اگر محرم نے )خشیک کا( کوئی شکار کیا ہو یا اس میے مدد یک ہو یا اس

۔   گیا ہو تو اس کا گوشت نہیے کھا سکتا، وہ اس ےک لیے مانند مردار ہے

مگر سمندر میے شکار کر سکتا ہے اور ایس طرح پالتو جانور جیےس مریعے اور چوپاۓ ذبح کر  

۔  ؛ کیوں کہ یہ شکار نہیے ہیے  سکتا ہے

 ننا۔ عقد نکاح کرنا خود ےک لیے یا کیس دوشے ےک لیے یا گواہ ب -7

اور حلق کرنا( ےس پہےل جماع کرے اس کا    -8 اول )عید ےک دن ریم، ذبح  جماع۔ جو تحلل 

 اور  
ی

، اور اگےل سال قضا کرئے ہویک
ی
حج فاسد ہو جاۓ گا لیکن اےس حج ےک کام پورے کرتے ہوں ےک

ا  ایک اونٹنے یا اونٹ ذبح کرنا ہوگا۔ اور اگر تحلل اول ےک بعد کرے تو اس کا حج فاسد نہیے ہوگ

 لیکن اےس دم دینا ہوگا اور عورت ےک لیے بیھ ییہ حکم ہے اگر جماع میے اس یک رضا شامل ہو۔ 

ویط    -9 یہ  نہیے کیوں کہ  جائز  لیے  ےک  محرم  یہ  چھونا،  عالوہ کو شہوت ےک  مگاہ ےک  شر

۔   محرم کا ذریعہ ہے

 :ُعمرہ
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 عمرہ ےک ارکان:  -ا 

 احرام۔  -1

 طواف۔  -2

 سیع۔  -3

 واجبات: عمرہ ےک   -ب

 معتیی میقات ےس احرام باندھنا۔  -1

 بال حلق کروانا یا چھوٹا کروانا۔  -2

 عمرہ کا طریقہ:  -ج

وع کرے گا اور ایس پہ   سب ےس پہےل طواف ےک سات چکر پورے کرے گا، حجر اسود ےس شر

اور   طواف کرے گا۔  ڈھانک کر  تک سیے کو  ناف ےس گھٹیے  اور  با وضو ہو کر  ختم کرے گا۔ 

اور  پورے   رکھے  دائیے کندےھ کو کھال  یہ ہے کہ  اضطباع   ، اضطباع سنت ہے دوران  طواف ےک 

چادر اس ےک نیچے ےس گزارے اور چادر ےک دونوں کناروں کو بائیے کندےھ پر رکھے۔ جب ساتواں  

چکر پورا ہو جاۓ تو اپنے دونوں کندھوں کو ڈھانک ےل۔ اور حجر اسود یک طرف رخ کرے گا پھر  

ممکن ہو تو بوسہ دے گا اور اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو گنجائش یک صورت  اگر بوسہ دینا  

میے حجر اسود کا دائیے ہاتھ ےس استالم کرے گا یعنے چھوتی گا، اور ہاتھ کو بوسہ دے گا۔ اگر  

حجر اسود کا استالم نہ کر سےک تو ہللا اکیی کہنے ہوۓ دائیے ہاتھ ےس ایک مرتبہ اس یک طرف  

کن ہاتھ کو بوسہ نہیے دے گا اور نہ یہ وہاں ٹھہرے گا۔ پھر کعبہ کو بائیے طرف  اشارہ کرے گا لی

۔ اور رمل کا مطلب ہے   ے چکروں میے رمل کرنا مستحب ہے رکھ کر طواف کرے گا، اور پہےل تیے

یمائے ےس   رکن  رکن  چوتھے  اور جب کعبہ ےک  چلنا۔  ی ےس  ے تیے ساتھ  ےک  قدموں  چھوتی  چھوتی 

اےس دائیے ہاتھ ےس استالم کرے، نہ تکبیے کہے اور نہ بوسہ دے اور اگر  گزرے تو اگر ممکن ہو تو  

استالم ممکن نہ ہو تو گزر جاۓ، نہ اشارہ کرے اور نہ تکبیے کہے۔ اور رکن یمائے اور حجر اسود  

 ےک درمیان یہ دعا پڑےھ: 

ْنيَاَوِمْنُهم م ن يَقُوُل َرب نَآ َءاتِنَا فِى }  ٱلن اِر{. َحَسنَةاًۭ َوقِنَا َعذَاَب  اِخَرةِ ٱْلـَٔ َحَسنَةاًۭ َوفِى  ٱلدُّ

اور   ( فرما  عطا  بھالئی  بیھ  میں  آخرت  اور  دے  بھالئی  میں  دنیا  ہمیں  رب!  ہمارے  اے 

بچا  ےس  عذاب  ےک  جہنم  البقرہ:  )ہمیں  ]سورۃ  مقام    -[201۔  بعد  ےک  پورا کرتے  طواف  اور 

 ہو تو مسجد ےک  ابراہیم علیہ السالم ےک پیچھے دو رکعت نماز ادا کرے گا لیک
ی

ن اگر جگہ یک تنیک

فاتحہ ےک بعد سورۂ کافرون   پہیل رکعت میے سورۂ  اور  ۔  ادا کر سکتا ہے کیس بیھ حصہ میے 
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۔ پھر مسیع یک طرف   ۔ اور دوشی رکعت میے سورۂ اخالص پڑھنا مسنون ہے پڑھنا مسنون ہے

اور   اور مروہ ےک بیچ سات چکر لگاۓ گا؛ جانا ایک چکر  اور صفا  لوٹنا ایک چکر شمار  بڑےھ گا 

، چنانچہ صفا پہ چڑےھ گا اور یہ افضل ہے اگر ممکن ہو ورنہ  
ی

وع ہویک ہوگا۔ سیع صفا ےس شر

وع کرتے وقت یہ آیت پڑےھ گا:    اس ےک پاس ٹھہرے گا۔ اور سیع شر

﴾ِ فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَائِِر َّللا   [ 158]البقرة:  -﴿إِن  الص 

ہو کر ہللا تعایل یک حمد وثنا بیان کرے، تکبیے کہے اوریہ    اور یہ مستحب ہے کہ قبلہ رخ 

ي   يك له، له الملك، وله الحمد، يحنے
، ال إله إال ہللا وحدہ ال شر ذکر کہے: »ال إله إال ہللا، وہللا أكیی

إله إال ہللا وحدہ، أنجز وعدہ، ونض عبدہ، وهزم األحزاب   ء قدير، ال  ي
ويميت، وهو عیل كل یسر

ے مرتبہ دہراۓ گا )یعنے پہےل ذکر  وحدہ«. پھر دونوں   ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اور مذکورہ ذکر تیے

کرے گا پھر دعا، پھر یہ ذکر کہے گا پھر دعا اور پھر اخیے میے ذکر کرے گا۔ پھر صفا ےس اترے گا  

( ےک پاس پہنچے گا تو مرد اگےل   اور مروہ یک طرف چےل گا یہاں تک کہ جب پہےل سگنل )ہری بنے

تک   چلنا  سگنل  ی ےس  ے تیے یہاں   ہوۓ 
لحاظ کرتے پردہ کا  لیے  عورت ےک  مگر  چےل گا۔  ی ےس  ے تیے

۔ پھر مروہ ےک پاس پہنچ کر اس  وع نہیے ہے بلکہ اےس پوری سیع ےک دوران عام چال چلنا ہے مرسر

پہ چڑےھ گا اور یہ افضل ہے اگر ممکن ہو ورنہ اس ےک پاس ٹھہرے گا۔ اور جو صفا پر کہا اور  

فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَائِِر  وہ پہ کہے گا اور کرے گا، البتہ یہ آیت نہیے پڑےھ گا: کیا تھا ویہ مر  ﴿إِن  الص 

﴾ِ ۔ پھر نیچے    -َّللا  وع ہے کیوں کہ یہ آیت پڑھنا ضف صفا پہ چڑھیے وقت پہےل چکر میے یہ مرسر

پہنچے   ے رفتاری یک جگہوں کا خیال رکھنے ہوۓ صفا  اور تیے اور عام چال  ایسا سات  اترے گا  گا۔ 

مرتبہ کرے گا،اس کا جانا ایک چکر ہوا اور لوٹنا دوشا چکر۔ اور سیع ےک دوران مستحب ہے کہ  

ت ذکر ودعا کرے۔ اور یہ کہ وہ بڑی اور چھوئی نجاست ےس پاک ہو جانی   بقدر استطاعت بکیر

۔ ییہ وجہ ہے کہ حائضہ اور نفاس وا  یل عورت  اور اگر وہ طہارت ےک بغیے سیع کرے تو کافے ہے

۔  ط نہیے ضف مستحب ہے  بیھ سیع کر سکنے ہے کیوں کہ سیع میے طہارت شر

سیع مکمل ہو جاۓ تو حلق )منڈوانا( یا تقصیے )بال چھوتی کروانا( کرواۓ گا اور مرد ےک حق  

۔   میے حلق افضل ہے

۔ 
ی
 اور اس طرح اس ےک عمرہ ےک اعمال پورے ہو جائیے ےک

 :حج

 :حجےکارکان  -ا

 احرام۔  -1

 وِف عرفہ۔ : وق 2
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 طواف افاضہ۔  -3

 سیع۔  -4

 :حجےکواجبات -ب

 میقات ےس احرام باندھنا۔  -1

 نو ذو الحجہ کو عرفہ میے ٹھہرنا، جو دن میے ٹھہرے وہ غروب آفتاب تک ٹھہرے گا۔  -2

 دس ذو الحجہ یک نصف شب تک مزدلفہ میے قیام کرنا۔  -3

یق یک راتوں میے منے میے قیام کرنا۔  -4  ایام ترسر

 جمرات کو کنکری مارنا۔  -5

 بال حلق کروانا یا چھوٹا کروانا۔  -6

 طواف وداع۔  -7

 :حجکاطریقہ -ج

میقات پہنچ کر اگر وقت تنگ ہو تو حج افراد کا تلبیہ پکارے گا۔ مکہ پہنچ کر طواف وسیع  

کرے گا اور احرام یہ یک حالت میے نو ذو الحجہ کو عرفات یک طرف نکےل گا۔ اور وہاں غروب  

تک ٹھہرے گا پھر تلبیہ پکارتے ہوۓ مزدلفہ یک طرف واپس لوتی گا۔ مزدلفہ یہ میے رات  آفتاب  

گزارے گا، فجر یک نماز پڑےھ گا پھر افق روشن ہوتے تک ذکر ودعا اور تلبیہ میے مشغول رہے گا  

پھر طلوع آفتاب ےس پہےل یہ منے یک طرف چل دے گا۔ منے میے جمرۂ عقبہ کو سات کنکریاں  

اور پہیل  مارے گا پھ افاضہ کرے گا  ۔ پھر طواف  افضل ہے اور حلق  تقصیے کرواۓ گا  یا  ر حلق 

۔ اور اس طرح حج پورا ہوگا اور تحلل کامل حاصل ہو جاۓ گا۔ اب ضف گیارہ  
ی

 ہویک
ے
سیع کاف

 رہے گا اگر جلدی ہو۔ چنانچہ تینوں جمرات کو کنکری مارے  
اور بارہ تاری    خ کو کنکری مارنا بافے

وع    گا، ہر جمرہ کو  تکبیے کہے گا۔ جمرۂ صغری ےس شر اور ہر کنکری ےک ساتھ  سات کنکریاں 

اور پھر جمرۂ عقبہ کو۔ ہر جمرہ کو   ، پھر وسظ  تر ہے کرے گا جو مسجد خیف ےس قریب 

 سات کنکریاں مارے گا۔ 

ایس طرح جمرات کو کنکریاں   بیھ  تاری    خ کو  ہ  تیے تو  چاہے  رکنا  بعد  تاری    خ ےک  بارہ  اگر  اور 

  اس نے گیارہ اور تاری    خ کو کنکریاں ماری تیھ۔ مارے گا جیےس

۔   کنکری مارتے کا وقت: تینوں دن زوال آفتاب ےک بعد ہے
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اگر   اور  ۔   حرج نہیے
تاری    خ کو غروب آفتاب ےس پہےل یہ منے ےس نکل جاۓ تو کوئی اگر بارہ 

  : ۔ کیونکہ ہللا رب العزت فرماتا ہے ہ کو زوال ےک بعد کنکری مار کر روانہ ہو تو یہ افضل ہے  تیے

َ وَ } َل فِى يَْوَمْيِن فَ   ٱْذُكُرو۟اٱّلل  ت ۢ ۚ فََمن تَعَج  ْعُدوَدٰ َر فَََلٓ إِثَْم َعلَْيِه ۚ ِلَمِن  فِٓى أَي ام ۢ م  ََلٓ إِثَْم َعلَْيِه َوَمن تَأَخ 

 ٱت قَٰى{. 

بیھ    پر  اس  جاۓ  رہ  پیچھے  جو  اور  نہیں  بیھ کوئی گناہ  پر  واےل  جلدی کرنے  دن یک  )دو 

) ہے لتں  ےک  ےگار  پرہیں یہ   ، نہیں بقرہ:    -کوئی گناہ  تو    [۔203]سورۂ  اور جب مکہ ےس نکلنا چاہے 

رے گا لیکن سیع نہیے کرے گا۔ اگر اس ےک ساتھ ہدی کا جانور نہ ہو تو افضل یہ  طواف وداع ک 

ہے کہ تمتع یک نیت ےس عمرہ کا احرام باندےھ، پھر آٹھویں تاری    خ کو حج کا تلبیہ پکارے۔ اور حج  

ےک گزشتہ سارے اعمال انجام دے، اور اگر حج وعمرہ دونوں کا احرام باندےھ تو بیھ کوئی حرج  

اور  ۔  ایک ساتھ نیت یک    نہیے لیی  اور حج قران میے حج وعمرہ ےک  ۔  اےس حج قران کہا جاتا ہے

۔   جائے ہے اور اس میے ایک طواف اور ایک یہ سیع یک جائے ہے

 فصل سوم: 

 :معامالتکابیان
بیان کیا ہے جس کا    -رحمہم ہللا-علماۓ کرام   معلومات کو  متعلق الزیم  باب ےس  اس  نے 

اور   ۔  واجب عینے ہے قدر علم  سیکھنا  ( کس  باب میے )اس  پر گفتگو یک ہے کہ  اس  انہوں نے 

ا ےک احکام کا علم   لیے بیع وشر ۔ چنانچہ فرمایا کہ تاجر ےک  حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے

۔ تاکہ نا دانستہ حرام یا سود میے نہ واقع ہو۔ اور بعض صحابۂ کرام   وری ہے -حاصل کرنا ضے

عنہم میے    -رضے ہللا  تایید  اس یک  عنہ  ےس  بن خطاب رضے ہللا  عمر   : ہیے منقول  اقوال  کچھ 

: )ہمارے بازار میے ضف ویہ کاروبار کر سکتا ہے جس ےک پاس دین کا علم ہو(۔ 
 -47فرمانے

نے فرمایا: "جو بال علِم دین ےک تجارت میے داخل ہو    -اور عیل بن ائی طالب رضے ہللا عنہ  

 -48وہ یقینا سود میے واقع ہوگا"۔ 

 

( اور امام ترمذی نے فرمایا: حسن غریب۔ اور البانی نے اسے حسن قرار  487ترمذی حدیث )47

 دیا ہے۔ 

 (۔ 2/22دیکھیں: مغنی المحتاج )48
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: )اور ہر مکلف مرد اور عورت پر علم دین وہدایت  اور ابن عابدی ن نے عالیم ےس نقل کیا ہے

سیکھنے ےک بعد یہ بیھ فرض ہے کہ وضو، غسل، نماز، روزہ کا علم حاصل کرے، اگر اس کا مال  

نصاب کو پہنچ گیا ہو تو زکوۃ کا بیھ علم حاصل کرے اور حج کا طریقہ معلوم کرے اگر اس پر  

 حج واجب ہو گیا ہو(۔ 

ا ےک احکام سیکھیے تاکہ تمام معامالت میے مکروہ اور   اور تاجروں پر واجب ہے کہ بیع وشر

، اور ایس طرح جو بیھ کیس پیشہ ےس  وں ےس بچے رہیے ے  شبہہ وایل چیے

یا کیس بیھ کام ےس جڑا ہوا ہو اس پر یہ فرض ہے کہ اس کام ےس متعلق احکام سیکھے تاکہ  

 حرام میے واقع ہوتے ےس بچ سےک۔ 

اصالة واجب  ام معاملہ  ایس طرح جو  اور  نکاح  )بیع،   : ہیے  
فرمانے تعایٰل  نووی رحمہ ہللا  ام 

(۔  ط معلوم کیے بغیے اس پہ اقدام کرنا حرام ہے
 -49نہیے اس یک شر

 : یعت ےک مایل معامالت ےس متعلق چند قواعد دني جا رہے ہیے  اور ذیل میے شر

یا    -1 مصلحت  خالص  میے  جائز ہے جس  ے  چیے وہ  ہو؛ جیےس  ہر  موجود  راجح مصلحت 

وں یک خرید وفروخت، کرایہ پہ دینا اور شفعہ۔  ے  مباح چیے

؛ جیےس گروی رکھنا    -2  ہیے
وع ہے جس ےس لوگوں ےک حقوق محفوظ ہوتے ے مرسر ہر وہ چیے

 اور گواہ بنانا۔ 

ے یک مصلحت ہو؛ جیےس بیع فسخ کرنا، بیع فسخ    -3 وع ہے جس میے طرفیے ے مرسر ہر وہ چیے

ائط۔  کرتے کا اختیار  ا میے مستعمل شر  اور بیع وشر

ہر وہ معاملہ ممنوع ہے جس ےس لوگوں پر ظلم ہو اور ناحق ان کا مال لیا جاۓ؛ جیےس    -4

ہ اندوزی۔   سود، غصب کرنا اور ناجائز ذخیے

وع ہے جس ےس نییک میے تعاون ہو؛ جیےس قرض دینا، عاریة دینا اور    -5 ہر وہ معاملہ مرسر

 امانت رکھنا۔ 

؛ جیےس جوا اور    بغیے محنت  -6 اور بال کیس جد وجہد ےک حاصل ہوتے وایل کمائی حرام ہے

 سود۔

 

 ۔ (1/50دیکھیں: المجموع )49
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ہر وہ معاملہ حرام ہے جس میے ال علیم اور دھوےک کا پہلو غالب ہو؛ جیےس غیے مملوکہ    -7

ے یک فروخت۔   یا نامعلوم کیس چیے

؛ جیےس بیع عینہ   -8  ےک لیے حیلہ بازی ممنوع ہے
 ۔ کیس حرام معاملہ کو انجام دینے

جو معاملہ ہللا یک عبادت ےس غافل کرے وہ حرام ہے جیےس جمعہ یک دوشی اذان ےک    -9

ا۔   بعد بیع وشر

جس میے بیھ کوئی نقصان ہو یا اس ےس مسلمانوں ےک درمیان دشمنے پیدا ہو وہ حرام  -10

وں یک خرید وفروخت اور خرید وفروخت پر خرید وفروخت۔  ے  ہے جیےس حرام کردہ چیے

یع یک معرفت ےک بغیے   اور جب کوئی مسئلہ نہ سمجھ آۓ تو علما ےس پوچھے اور حکم شر

 اس پر اقدام نہ کرے۔ جیےس کہ ہللا تعایل نے فرمایا:  

ْكرِ فَْسـَٔلُٓو۟ا أَْهَل }  {.إِن ُكنتُْم ََّل تَْعلَُمونَ  ٱلذ ِ

اس کتاب    -[43]سورہ نحل:    -)پس اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم ےس دریافت کر لو( 

میے اتنا یہ تحریر کرنا ممکن ہوا۔ ہللا تعایل ےس دعا گو ہوں کہ ہمیے نفع بخش علم اور نیک  

ت درود و سالم ہو ہمارے   ۔ اور بکیر عمل یک توفیق دے، یقینا وہ نہایت سچے اور کرم واال ہے

 ننی محمد صیل ہللا علیہ وسلم، ان یک آل اور صحابہ کرام پر۔ 
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