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 كے اس اور جنازہ نماز كى والے كرنے كشى خود اور حكم كا خودكشى
 كرنا دعا ليے

 
 ہوتا يہى واضح اور احتمال زيادہ اور ہے، چكى ہو فوت بيڻى كى خالہ ميرى

 حكم كا والے كرنے كشى خود ليے اس ہے، كى كشى خود نے اس كہ ہے
 ہے؟ كيا

 ؟ ہے كيا حالت كى اس ہاں كے تعالى اهللا اور
 ؟ چاہيے كرنا كيا كو والدين ليے كے كرنے كمى سے اس اور

 
 

 هللا الحمد
 نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى ہے، ہوتى شمار ميں گناہ كبيرہ كشى خود
 دى سزا كى طرح اسى وك شخص والے كرنے كشى خود كہ ہے بتايا

 .گا ہو كيا قتل كو آپ اپنے نے اس طرح جس جائےگى
 

 عليہ اهللا صلى كريم نبى كہ ہيں كرتے بيان عنہ تعالى اهللا رضى ہريرہ ابو
 :فرمايا نے وسلم

 ميں آگ كى جہنم وہ تو كيا قتل كر گرا سے پہاڑ كو آپ اپنے نے جس" 
 كيا قتل كو آپ اپنے كر يپ زہر نے جس اور گا، رہے گرتا ليے كے ہميشہ

 جس اور گا، رہے پيتا ہميشہ اسے كر پكڑ ميں ہاته زہر ميں آگ كى جہنم تو
 اس ہتهيار وہ تو كيا قتل كو آپ اپنے ساته كے ہتهيار كے لوہے كسى نے
 مارتا ميں پيٹ اپنے ميں آگ كى جہنم اسے وہ ہميشہ اور گا ہو ميں ہاته كے

 "گا رہے
 

 ). ١٠٩(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٥٤٤٢(  نمبر حديث بخارى صحيح
 

 كريم رسول كہ ہيں كرتے بيان عنہ تعالى اهللا رضى ضحاك بن ثابت اور
 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى

 روز كے قيامت اسے كيا قتل سے چيز كسى كو آپ اپنے ميں دنيا نے جس" 
 " جائيگا ديا عذاب كا اسى
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 ). ١١٠(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٥٧٠٠(  نمبر حديث بخارى صحيح

 
 كريم رسول كہ ہيں كرتے بيان عنہما تعالى اهللا رضى اهللا عبد بن جندب اور

 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلى
 

 برداشت اسے وہ اور جس تها زخمى شخص ايك ميں لوگوں پہلے سے تم" 
 وجہ كى بہنے خون اور ليا كاٹ ہاته اپنا ليكر چهرى نے اس تو سكا كر نہ

 ساته كے جان اپنى نے بندے ميرے: فرمايا نے تعالى اهللا تو گيا، مر سے
 " دى كر حرام جنت پر اس نے ميں ہے، كى جلدى

 
 ). ١١٣(  نمبر حديث مسلم صحيح)  ٣٢٧٦(  نمبر حديث بخارى صحيح

 
 اس كو دوسروں اور سزا بطور نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى پهر اور
 كشى خود كريں، مت كام ايسا وہ كہ ليے كے روكنے اور ركهنے دور سے

 لوگوں دوسرے اور پڑهائى، نہيں بهى جنازہ نماز كى شخص والے كرنے
 و فضل اور علم اہل ليے اس دى، اجازت كى پڑهنے جنازہ نماز كى اس كو

 كى عليہ اهللا صلى كريم نبى كہ ہے يہ مسنون ليے كے لوگوں والے مرتبہ
 جنازہ نماز كى شخص والے كرنے كشى ودخ ہوئے كرتے اتباع اور پيروى

 .كريں نہ ادا
 

 :كہ ہيں كرتے بيان عنہ تعالى اهللا رضى سمرہ بن جابر
 اپنے نے جس گيا اليا شخص ايك پاس كے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول" 

 نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم رسول تو تها، ليا كر قتل ساته كے تير كو آپ
 "فرمائى ہيںن ادا جنازہ نماز كى اس

 
 ). ٩٧٨(  نمبر حديث مسلم صحيح

 
 :ہيں كہتے تعالى اهللا رحمہ نووى امام

 .ہيں كہتے كو تير چوڑے: المشاقص
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 شخص والے كرنے نافرمانى جيسى خودكشى كہ ہے دليل يہ ميں حديث اس
 .جائيگى كى ادا نہيں جنازہ نماز كى

 
 حسن، اور ہے، مذہب ىيہ كا تعالى اهللا رحمہما اوزاعى العزيز، عبد بن عمر

 اهللا رحمہم كرام علماء جمہور اور شافعى، حنيفہ، ابو مالك، قتادہ، نخعى،
 .جائيگى كى ادا جنازہ نماز ك اس كہ ہے مسلك كا تعالى

 
 :كہ ہے كہا ہوئے ديتے جواب نے انہوں كا حديث اس اور

 
 امك كے طرح اس كو لوگوں اور سزا بطور نے وسلم عليہ اهللا صلى كريم نبى

 كرام صحابہ تاہم فرمائى، نہيں ادا جنازہ نماز تو خود ہوئے كرتے منع سے
 انتہى. تها ديا حكم كا كرنے ادا جنازہ نماز كى اس كو

 
 ). ٤٧/  ٧(  للنووى المسلم شرح: ديكهيں

 
 اس ـ تو جائے ہو ثابت كشى خود كى لڑكى اس اگر ـ كہ نہيں يہ معنى كا اس
 يہ تو ليے تمہارے بلكہ جائے، كى نہ عاءد كى رحمت اور مغفرت ليے كے

 وہ كيونكہ كريں، دعا كى رحمت اور مغفرت ليے كے اس كہ ہے چيز حتمى
 .ہے ضرورتمند اور محتاج كى اس

 
 دے كر خارج سے اسالم دائرہ جو نہيں تو كفر كوئى كشى خود پهر اور

 اهللا جو ہے گناہ كبيرہ تو يہ بلكہ ہے، گمان اور خيال كا لوگوں بعض كہ جيسا
 معاف اسے تو چاہے تعالى اهللا اگر روز كے قيامت ہے پر مشئيت كى تعالى

 دعا ليے كے اس آپ ليے اس دے، عذاب اسے تو چاہے اگر اور دے كر
 پورے ليے كے اس بلكہ ليں، مت كام سے كاہلى اور سستى ميں كرنے

 كى اس يہ ہے سكتا ہو كريں، دعا كى رحمت اور مغفرت ساته كے اخالص
 .جائے بن سبب كا بخشش اور غفرتم
 

 . اعلم واهللا
 

 وجواب سوال االسالم


