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 ماسالم کے احکا

 

فروع دین دس چیزیں ہیںاول: ںماز :دّوم روزہ،سّوم :خمس،چھارم زکٰوة پںجم:حج،ششم:جہاد ،ہفتم:امر 

کر، ںہم:تولٰی،دہم:تبرٰی۔اور اس میں چہار قسم اول )ںماز ،روزہ ، خمس بہ معروف ،ہشتم :ںہی از مں

،زکٰوة (جو مہم ہے اس کے بعض احکام ذکرر کررکے اکتفرا کررتے ہریں ۔اور چرار م ضرن کرے  رمن 

تقضیرد کرے برار   میں اس سے شروع کرںے سے پہضے خدا وںد عالم کی توفیق کے ساتھ کچھ مسائل

 .میں بیان کریں گے

 تقلید
 

 ید کے احکامتقل
 
( ہر مکضف پر واجن ہے جو مجتہد ںہیں ہے اس کو چاۂیے کہ تمام عبرادا  اور معرام   3مسئضہ)  

 اور دوسر  کاموں میں مجتہد اعضم کی  رف رجوع کر  جس کی تقضید کرںا صحیح ہے ۔ 
 

 مجتہد کے فٰتوای کے م ابق عمل کرںے کو تقضید کہتے ہیں ۔ )٤مسئضہ) 
 
ہد کی لوگ تقضید کرتے ہیں اگر وہ دںیا سے چ  جائے تو اس کی تقضید پر باقی ( جس مجت٥مسئضہ )  

رہںا جائز ہے لیکن اگر وہ اعضم ہے تو اس کی تقضید پر باقی رہںا واجن ہے چاہے اس کے مسائل یاد 
ہوں یا ںہ ہوں اور اس کے مسائل پر عمل کیا ہو یا ںہ کیا ہو ،اور اس می  کی تقضید پرر براقی رہرںے 

 لئے چاہیے کہ زںدہ مجتہد کی  رف رجو ع کر ۔کے 
 
(ان موارد مریں جرو مجتہرد احتیرا  کرترا ہرے اور فتروٰی ںہریں دیرا ہرے اس کرو چراہیے کرہ ان ٦مسئضہ) 

مسائل میں کسی دوسر  مجتہد کے فتوٰی پر عمل کر  اور اس کری  ررف رجروع کرر  کرہ جرس 
 کی تقضید کرںا جائز ہے۔ 

 

 نماز کی تعداد

 فصضیں ہیں٧کے بار  میں اور اس میں م ضن اول ںماز 

 میں فصل اّول :ںماز کی تعداد اور اس کی رکعا  کے تعداد کے بار  

( جان لرو کرہ ںمراز یرا واجرن ہرے یرا مسرتحن اور ںمراز مسرتحبی بہر  زیرادہ ہرے اور ا س ٧ مسئضہ)  

اول ںمراز مختصر میں کچھ احکام ںوافل یومیہ کو ذکرر کررکے اکتفرا کرریںنے۔ ںمراز واجرن چرھ ہریں ۔

یومیہ :اس کی تعداد پاںچ ہے اول ظہرر ،عصرر ،مبرن،عشاص،صربح۔دوم:ںماز  رواف واجرن اور یرہ 

ان کے لئے ہے جو حج پرجاتے ہیں ۔سوم:ںماز آیا  ،چھارم :وہ ںمراز جرو ںرذر و عہرد اور قسرم کری 

ا چھوٹ گئی ہے یا سہوَ  ََ ا وجہ سے واجن ہو جاتی ہے۔پںجم:وہ ںماز جو ق ا ہوئی ہے چاہے عمَد ََ

ںماز پڑھی ںہیں ہرے یرا پڑھری ہرے لریکن با رل پڑھری ہرے جیسرے اس کری  ََ چھوٹ گئی ہے یا اص َ



قرائ  صحیح ںہیں ہے یا وہ چیزیں شامل ہیں جو ںماز کو با ل کر دیتی ہیں وغیرہ ایسی ںماز با ل 

کو ق ا کے  ور یا اگر داخل وق  ہے تو ادا کے  ور پر پڑھںرا واجرن ہرے ۔ششرم :اپرںے والرد کری 

 ا ںمازیں جو بڑ  بیٹے پر واجن ہیں اگر چہ دو قسم اخیر یومیہ میں شامل ہے اور احکرام ںمراز ق

  واف و عہد و قسم اول و دّوم کے مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔

(ںماز ظہر و عصر اور عشاء ان کے لٔیے جو مسافر ںہیں ہے چھار رکع  ںمراز ہرے اور ٨مسئضہ)  

 .ماز مبرن تین رکع  ہے اور ںماز صبح دو رکع  ہےمسافر کے لئے دو رکع  ہے اور ں

 اذان و اقامت

(:ان چیزوں میں سے جو ںماز سے پہضرے اںجرام دیںرا مسرتحن مہکرد ہرے وہ اذان و اقامر  3٥مسئضہ) 

 ہے. اور اقام  کی تاکید اذان سے زیادہ ہے حتی االمکان ترک ںہ ہوجائے۔ 

۔ اشہد ان ٢۔ ّٰللاہ اکبر. ١کی ترتین یوں ہے:  فصل ہے اس ٩فصل ہے اور اقام   ٨(:اذان 3٦مسئضہ)

. 3ال الہ ّٰللاہ .  ۔ حری عضری خیرر ٦۔ حی عضری الفر  . ٥۔ حی عضی الص ة. ٤۔ اشہد ان محمداً رسول ّٰللاہ

. اور یہ جمضہ مشترک ہے اذان و اقام  کرے درمیران لریکن اذان مریں ٨۔ ّٰللاہ اکبر. ٧العمل.  ۔ ال الہ ّٰللاہ

اور باقی دو مرتبہ ہے لیکن اقام  میں فصرل ہشرتم ایرر مرتبرہ ہرے اور براقی دو  مرتبہ ٤فصل اول 

 مرتبہ ہے اور اقام  کی حی عضی خیر العمل کے بعد دو مرتبہ قد قام  الص ة کا کہںا مستحن ہے۔ 

(:اذان و اقام  کے فصول شرعاً مںحصر ہیں اںھیں چیرزوں مریں جرن کرا ذکرر کیرا گیرا ہرے 3٧مسئضہ)

ضیاً ولی ہللا اذان و اقام  کا جزء ںہیں ہے پس قصد ورود اور جرزء اذان و اقامر  کری اور اشہد ان ع

 ںی  سے پڑھںا جائز ںہیں ہے بضکہ بہ قصد تیمن و تبرک پڑھںا جائز ہے۔

(:اذان و اقام  کا مستحن ہوںا ںماز یومیہ کے ساتھ مختص ہے اور ںماز غیر یومیہ وارد 3٨مسئضہ) 

 یہ میں اذان و اقام  کا پڑھںا بدع  اور حرام ہے۔ںہیں ہے اور ںماز غیر یوم

 غسل
 

( واجن غسل آٹھ ہیں،اول غسل جںاب  دوم غسل مس میّ  ،یعںی میّر  کرے بردن سرے اگرر ١١مسئضہ)

کوئیع و مس ہو جائے تو اس پر غسل مس میّ  واجن ہو جاترا ہرے ،سرّوم غسرل میّر  ،چھرارم اگرر 

ںماز آیا  کو ںہیں پڑھا ہے توبںا بر احتیرا  واجرن سورج گرہن اور چاںد گرہن ہو جائے اور عمداَ  ََ

یہ ہے اس کی ق ا کے لئے غسل کرر  یرہ چرار قسرم مرر د عرور  کرے درمیران مشرترک ہیں.پرںجم 

غسل مستحن جو کہ ںذر قسم عہد کے ذریعہ اںسان پر واجن ہرو جاترا ہرے ،ششرم غسرل حریض ،ہفرتم 

ساتھ مخصوص ہیں اور ان تمام غسضوں غسل ںفاس،ہشتم غسل استحا ہ ، یہ تین غسل عورتوں کے 

کے ساتھ غسل جںاب  کے ع وہ وہ ںماز کے لئے اور جن چیزوں کرے لرئے  ہرار  شرر  ہرے ان 

 کے لئے و و کرںا شر  ہے اور احتیا  یہ کہ و و غسل سے پہضے کر  ۔

ہ (:غسل مستحبی زیادہ ہیں یعںی مفصل رسالوں میں ذکر ہو چکا ہے، لیکن سن سے زیاد١٢مسئضہ) 

جس کے بار  میں تاکید ہوئی ہے وہ غسل جمعہ ہے جس کا وق   ضوع فجر سے غرون تر ہے 

بہتر ہے کہ ظہر کے ںزدیر بجاالئے لیکن اگر ظہر تر اںجام ںرہ د  ترو چراہیے کرہ برہ قصرد ذمرہ 

 اںجام د ۔ 



( غسل ارتماسری. مکضرف کرو اختیرار ٢غسل ترتیبی) (١) :(:غسل کی کیفی  دو قسم کی ہے١3مسئضہ)

ہے کہ جس کو چاہے اںجام د  لیکن غسل ترتیبی بہتر ہے اور وہ یہ ہے پہضے ںی  کر  اس کرے 

بعررد سررر و گررردن کررو دھرروئے پھررر دائرریں  رررف اور اس کررے بعررد بررائیں  رررف کررو دھرروئے۔ غسررل 

ارتماسی: غسل کی ںی  کر کے ایر مرتبرہ پراںی مریں یبکری لنرائے اور یرہ کہرا جرا سرکے کرہ ایرر 

 اوپر سے ںیچے تر دھوںا اور اس کا بر عکس با ل ہے۔ (3)ی لنایا ہے۔ مرتبہ پاںی میں یبک

اسی  ر  مسح میں بھی کہ پہضے سر کو مسح کر  پھر دائیں پیر کو پھر بائیں پیر کو مسح کر   

اور پیروں کو مسح کرتے وقر  اںنضیروں کرے سرر  سرے لیکرر پیرر کرے گھٹںروں ترر مسرح کرر . 

ری دو شر  و و کے ساتھ مختص ہے اور غسرل مریں اع را ء اگرچہ اس کا الٹا جائز ہے۔ اور آخ

کے دھوتے وق  فاصضہ رکھںا جائز ہے اگرچہ زیادہ  رول ہوجرائے ترن بھری کروئی حررج ںہریں ہرے 

اس وق  تر کہ اس سے کوئی حدث صادر ںہ ہوجائے۔ اسی  ر  غسل میں جائز ہرے ںریچے سرے 

 اوپر تر دھوںا بضکہ جس  ر  چاہے غسل میں دھو سکتا ہے۔

پہضے ںی  کر  پھر چہر  کو دھوئے پھر ہراتھوں کرو دھروئے  :(: و و کا  ریقہ یہ ہے١٤مسئضہ)

اس کے بعد پھر سر اور پیر کا مسح کر  یعںی پہضے چہرر  کرو دھروئے جہراں سرے سرر کرے برال 

اگتے ہیں وہاں سے لیکر ٹھیی تر دھوئے یعںی لمبائی اور چوڑائی میں اںنوٹھے کے درمیان اور 

ںنضی میں آںے واال حصہ و و کے وق  دھویا جاںا چاہیے. یعںی چہرر  اور ہراتھوں کرو بیچ والی ا

دھوںے کے بعد دائیں ہاتھ کے و و کی ر وب  سے سر کے اگضے حصے کو مسح کرر  اور بںرا 

بر احتیا  واجن تین اںنضیوں کے برابر مسح کرںا چاہیے اور اس کرے بعرد برائیں پیرر کرو برائیں ہاترھ 

کر  پھر پیر کی اںنضیوں سے لیکر ٹخںی تر مسرح کرر ۔ و رو اور غسرل  کی ر وب  سے مسح

 کے شرائ  کے بار  میں 

( پاںی کا ح ل ہوںا یعںی وہ پاںی غصبی ںہ ١چیزیں شر  ہیں ) ١٨(:و و اور غسل میں ١٥مسئضہ)

( پاںی کا م ضقہوںا یعںری آن م راف ںرہ ہرو اور م راف وہ پراںی ہرے جرس کرو پراںی ںرہ کہرا جرا ٢ہو )

مث ً اںنور، خربوزہ کا پاںی وغیرہ وغیرہ. اور گرد و غبار آلود پاںی جتںاہی کیچڑ زیرادہ اور  سکے

پاںی کا پاک ہوںا  (3)جن تر عرف عام میں اس کو پاںی کہا جائے اس کو م اف ںہیں کہتے ہیں۔ 

( و و اور غسل کی جنہ کا پاک ہوںا شر  ہے اور ہر اع اء کرا غسرل سرے ٤یعںی ںجس ںہ ہو. )

ہضے پاک ہوںا کافی ہے اگرچہ پہضے والے ع و کے بعد ہی کیوں ںرہ ہرو بضکرہ وہری ع رو دھروںے پ

کے ساتھ پاک ہوجائے مث ً کر اور جاری پاںی میں دھوئے تو کافی ہے. )لیکن کر اور جاری پراںی 

و و  (٥) (میں ایر مرتبہ غو ہ لنائے تو پاک ہوجاتا ہے اور و و غسل بھی صحیح ہوجاتا ہے

ل کی جنہ اور وہ جنہ جہاں و و اور غسل کا پاںی گرتا ہرے اس جنرہ کرا بھری مبرا  ہوںرا اور غس

( قصرد قربر  کرے سراتھ ہوںرا شرر  ہرے پرس اگرر قصرد ریرا ٧ںی  کا ہوںا شر  ہے. ) (٦)شر  ہے۔ 

وغیرہ ہو یا یہ قصد ٹھںیک پہںچاںے کے لئے ہو ترو و رو با رل ہرے لریکن اگرر ٹھںریک قصرد قربر  

( مباشرر  یعںری خرود و رو کرںرا یعںری اگرر ٨و ترو کروئی اشرکال ںہریں ہرے. )کے  من میں شامل ہ

کوئی اور اس کو و و یا غسل کر ائے تو یہ دوںوں با ل ہیں لیکن ا  رار کی صور  میں با ل 

ںہیں ہے بضکہ اس ا  رار کی صور  میں خود بھی ںی  کر  لیکن اگرغسل کے اع اء پر خود 

شرخص پراںی یالترا ہرے ترو اس مریں کروئی حررج ںہریں ہرے یرہ کرام  بھی پاںی یالتا ہے اور دوسرا بھری

اع راء کرے درمیران ترتیرن سرے دھوںرا شرر  ہرے جرو  (٩)مکروہ اور اس کا ترک کرںا بہترر ہرے۔ 

پہضے بیان کیا گیا ہے کہ غسرل مریں پہضرے سرر و گرردن کرو دھروئے پھرر دائریں پھرر برائیں  ررف کرو 



دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے اور اس کے دھوئے اور و و میں چہر  کو پہضے دھوئے پھر 

بعد سر کا مسح کر  پھر دائیں پیر پر پھر بائیں پیر پر مسح کرںا شر  ہے . لیکن اگرر اس  ریقرہ 

وہ پاںی جس کا استںجا کے لئے استعمال ںہ کیا  (١٠)سے و و اور غسل ںہ کر  تو یہ با ل ہے۔ 

پراںی غسرل کرے لرئے بںرا برر احتیرا   (١١)  کرے لرئے(۔ گیا ہو ) یعںی محل بول اور غائ  کو  ہرار

مواال  کا ہوںا شر  ہے. یعںی اع اء کے دھوںے میں و و کے لئے  (١٢)استعمال ںہ کیا گیا ہو۔ 

پے در پے کا ہوںا  روری ہے. یہ مواال  اس وق  محقق ہوتا ہے کہ جن پہضے والے ع و کرے 

و و میں شر  ہے اوپر سے ںیچے  (١3) خشر ہوںے سے پہضے بعد والے ع و کو دھویا جائے۔

دھوںا اور اس کا الٹا کرںا با ل ہے اسی  ر  پیر کے مسح کررںے مریں اور پیرروں کرے مسرح مریں 

بہتر ہے ہاتھ کو پیر کی اںنضیوں سے لیکر مفصل تر اگر چہ اس کا الٹا جائز ہے اور یہ آخری دو 

وق  فاصرضہ کرںرا جرائز ہرے  شر  و و کے ساتھ مخصوص ہے اور غسل میں اع اء کے دھوتے

چاہے جتںیہی دیر ہوجائے جن تر کہ اس سے کوئی حدث صادر ںہ ہو کوئی حرج ںہریں ہرے اسری 

 ر  ںیچے سے اوپر دھوںا بضکہ جس  ر  چاہے غسل میں دھو سکتا ہے۔ جہاں پر برال ہرے وہراں 

ں پراںی کرا غسل میں شر  ہے جہاں بال ہرے وہرا (١٤)پاںی چمڑ  تر پہںچاںا غسل میں شر  ہے۔ 

چمڑ  تر پہںچاںا اور احتیا  یہ ہے کہ بالوں کو بھی دھویا جائے لیکن اگر و و میں چمڑا بالوں 

کے درمیان ظاہر ںہیں ہے تو بال کو دھوںا کافی ہے اور پاںی کا چمڑ  تر پہںچاںا  روری ںہریں 

مریں چمرڑ   ہے لیکن اگر بال کم ہو تو چمڑ  تر پاںی کا پہںچاںا  روری ہے۔ اور سر کے مسح

 (١٥)تر پاںی کا پہںچاںا  روری ںہیں ہے بضکہ اس کے بال کے اوپرر مسرح کرر  ترو کرافی ہرے۔ 

تمام اع اء کے اجزاء پر پاںی کا پہںچاںا  روری ہے چاہے مسح کا ہو یا دھوںے والے اع اء کا 

ہوجرائے  ہو پس اگر بعض اجزاء پر ماںع ہو تو اس کو رفع کرںا الزم ہے لریکن اگرر بعرد مریں معضروم

کہ کوئی جنہ بعض اجزاء خشر ہیں اگرچہ سوئی کے ںوک کے برابر ہری کیروں ںرہ ہرو ترو اس کرا 

پاںی استعمال کرںے کے لئے کوئی خوف اور  ررر ںرہ ہرو  (١٦)و و اور غسل دوںوں با ل ہے۔ 

پس اگر کہیں خروف اور  ررر ہرو ترو و رو اور غسرل با رل ہرے اور اس کری صرور  مریں اس کرا 

و و اور غسل کے لئے وق  کا کافی ہوںا الزم ہے لیکن اگر وق  بہ  تںگ  (١٧)۔ وظیفہ تیمم ہے

ہے کہ و و اور غسل کرںے ترر ںمراز ق راء ہوجرائے گری ترو اس کرا و رو اور غسرل با رل ہرے۔ 

وہ برتن جس میں و و اور غسرل کرے لرئے پراںی جمرع ہرے کہریں بررتن کرا غصربی ںہریں ہوںرا  (١٨)

سے ںہ بںا ہو ا ہو اگر سوںے اور چاںدی سے بںا ہوا ہو تو و و  چاہیے. اسی  ر  سوںا اور چاںدی

 اور غسل با ل ہے۔ مب    و و اور غسل کے بار  میں

اول: برول. دوم: پاخاںرہ.  :(:جرو چیرزیں و رو اور غسرل کرو با رل کرتری ہریں وہ برارہ ہریں١٦مسئضہ) 

ہو اس صور  میں کہ ریا   سوم: ریا  کا خارج ہوںا چاہے آواز کے ساتھ ہو یا ببیر آواز کے ساتھ

پاخاںہ کے مقام سے خارج ہو پس اگر اور جنہ سے ریا  خارج ہو تو کوئی حرج ںہیں ہے۔ چہارم: 

ہشرتم: جںابر . ںہرم: حریض. دہرم:  .ںیںد کاغالن ہوںا. پںجم: مس  ہوجاںا. ششم: بیہوشی. ہفتم: دیرواںنی

اگر کوئی مرس میر  کرر   ترو بںرا برر  ںفاس. یازدہم: استحا ہ. دوازدہم: بںابر احتیا  مس می . پس

احتیا  ںماز کے لئے و و کر  اور بہترر یرہ ہرے کرہ و رو غسرل سرے پہضرے کرر  اگرر کسری کرو 

غسل جںاب  ہے تو اسی ایر ںی  سے دوںوں غسل کر سکتا ہے اور اگر کسی شرخص کرو اسرتبراء 

ضںے سے پہضرے سے پہضے کوئی ر وب  خارج ہوجائے تو یہ پیشان کا حکم رکھتی ہے اور مںی ںک

اور اس کے بعرد اسرتبراء کرںرا واجرن ںہریں ہرے بضکرہ مسرتحن ہرے اور اس کرا فائردہ یرہ ہرے کرہ اگرر 

استبراء کے بعد کوئی ر وب  پیشان کی ںالی سے خارج ہوجائے اور پتہ ںرہ چضرے کرہ یرہ ر وبر  



 پیشان ہے یا مںی یا وہ تین ر وب  ہے جو حکم  ہار  رکھتی ہے تو اس صور  میں و رو اور

غسل با ل ںہیں ہوتا ہے چوںکہ وہ ر وب  ںجس ںہیں ہے لیکن اگر استبراء ںہیں کیا ہرے ترو و رو 

اور غسل با ل ہوجاتا ہے اور وہ ر وب  ںجس ہے۔ وہ ر وب  جو اںسان سے خارج ہوتی اس کی 

وہ پاںی جو پیشان کے بعد ںکل آتا ہے اور وہ تھوڑا سفید اور لچر ہوتا ہرے اور  (١) :تین قسم ہے

( وہ پاںی جو اپںی بیوی کے سراتھ کھیضرتے وقر  ںکرل آترا ہرے اس کرو مرذی ٢اس کو ودی کہتے ہیں)

 کہتے ہیں

(:جو چیزیں مب    میں ذکر ہوئی ہیں ان میں سے بعض صرف و و کرو با رل کرتری ١٧مسئضہ) 

ہرریں جیسررے پیشرران، پاخاںررہ، ریررا ، ںیںررد، مسررتی، بررے ہوشرری، دیررواںنی، استحا ررہ قضیضررہ. اور بعررض 

جن غسل ہیں جیسے غسل جںاب  اور بعرض چیرزیں موجرن غسرل اور و رو دوںروں ہریں جیسرے مو

حیض، ںفاس، استحا ہ متوس ہ و کثیرہ اور بںا بر احتیا  یہ آخری تین مورد مریں و رو کرو غسرل 

 سے پہضے کر ۔

(:تیمم و و اور غسل کے بدلے میں واجن ہوجاتا ہے۔ اس صور  میں غسل کرںا ممکن ١٨مسئضہ)

اول: و رو اور غسرل کرے لرئے پراںی کرا  :تن تیمم کرںا واجن ہوجاتا ہے اور یہ آٹھ مورد ہریںںہ ہو 

کافی ںہ ہوںا اس صور  میں تیمم کرںا واجن ہے اور اگرر اس صرور  مریں پراںی مضرںے کرا احتمرال 

قردم( اور سرخ   ٤٠٠ہوجائے تو یھوںیںا واجن ہے۔ اور جہاں زمین برابر ہو تو دو تیر کے برابر )

 (3)قدم( چاروں  رف کو یھوںیھیں لیکن جس  رف پاںی ںہ  ٢٠٠میں ایر تیر کے برابر )زمین 

وہ پاںی جو مںی کے بعد ںکل آتا ہے اس کو وذی کہتے ہیں اور اگر پیشران اور مںری کرے ذرہ ںرالی 

میں باقی ںہ ہوں وہ ر وبر  پراک ہرے اور یرہ و رو اور غسرل کرو با رل ںہریں کرترا اور اسرتبراء کرا 

یح المسائل میں ذکر ہوا ہے۔ مضںے کرا یقرین ہرو ترو اس  ررف یھوںریھںا واجرن ںہریں ہرے۔  ریقہ تو 

دوم: پاںی ت ش کرںے کے لئے سامان موجود ںہ ہو جیسے کسی کے پاس پراںی موجرود ہرے اور وہ 

پاںی بیچ رہا ہے لیکن اس کے پاس خریدںے کے لئے پیسہ ںہیں ہے یا پاںی کںویں میں ہرے اور اس 

غیرہ ںہیں ہے کہ جس سے پاںی ںکال سکے اور اس کے پراس کروئی شرخص ںہریں کے پاس رسی و

ہے کہ جس کو اجیر بںائے ترو اس کرو چراہیے ان صرور  مریں تریمم کرر ۔ سروم: اگرر پیراس لنںیکرا 

خوف ہوجائے اپںے ںفس پر ہو یا کسی اور کے لئے ہو یا اگر کروئی حیروان ہرے اور وہ پیراس سرے 

جود ہے تو اس کو چاہیے کہ تیمم کر   اس شر  کے سراتھ کرہ مرجائے اور اس کے پاس پاںی مو

پاںی  رور  سے زیادہ ہو۔ چہارم: اگر کسی کرے پراس پراںی ہرے اور وہ پراںی مفر  دیترا ہرے لریکن 

مں  گذاری کرتا ہے اور اس کے لئے مں  اٹھاںا بہ  سخ  ہے تو اس صور  مین تیمم کرںا جائز 

بضکہ ببیر مں  کے پاںی د  رہا ہرے ترو چراہیے کرہ اس سرے ہے لیکن اگر مں  اٹھاںا ںہیں پڑتا ہے 

پاںی لیکر و و کر  اور یہ و و صحیح ہے۔ پرںجم: و رو اور غسرل کررںے کرے لرئے وقر  بہر  

تںگ ہے۔ ششم: پاںی کی ت ش کرںے پر اپںے ںفس پر یرتا ہے یا اپںے ںاموس پر یرتا ہے یرا اپرںے 

درںرد  کرا خ ررہ ہرو یرا راسرتہ گرم ہوجراںے کرا  مال پر یرتا ہے چوری لنضںے کا خ ررہ ہرو یرا کسری

خ رہ ہو یا قافضے سے پیچھے ہٹںے کا خ رہ ہو اور اس صور  میں تںہا ںہیں چل سرکتا ہرے تروان 

صورتوں میں تیمم کرںا واجن ہے۔ ہفتم: پاںی استعمال کرںے کا خ رہ ہو یعںی سردی کا خوف ہو یا 

ٹھںری  پراںی سرے و رو کرر  ترو مرریض دور  آںکھوں کا درد ہو یا مریض ہوںے کا خوف ہو لیکن

ںہیں ہوتا ہے پس ان صورتوں میں تیمم کرںا واجن ہے لیکن اگر گرم پاںی سے و و کر سکتا ہے 

تو گرم پاںی کرںا  روری ہے لیکن پاںی کا گرم کرںا ممکن ںہیں ہے۔ ہشتم: تھوڑا سا پاںی ہے اگرر 



ہے اس صور  میں پہضے اس ںجاس  کو اس سے و و یا غسل کر  تو بدن یا لباس ںجس رہ جاتا 

دور کر  پس لباس اور بدن کو صاف کر  پھر تیمم کے ساتھ ںماز پڑھے یہ اس صور  میں ہے 

 کہ لباس کا اتارںا یا عوض کرںا ممکن ںہ ہو۔ 

(:تیمم یہ ہے دوںوں ہاتھوں کو زمین پر مارںا اور چہر  پر ہاتھ کری ہتھیضری کرو کھیرںچے ١٩مسئضہ)

 بال اُگتے ہیں اس ترتین کے ساتھ جو بعد میں ذکرکی جائے گی۔ تیمم کا  ریقہ  جہاں سے سر کے

(:تیمم میں واجن ہے چاہے تیم و و اور غسل کے بدل میں ہو. تیمم میں چاہیے کہ پہضے ٢٠مسئضہ)

دوںوں ہاتھوں کو زمین پر مار  پھر دوںوں ہراتھوں کری ہتھیضری سرے پیشراںی پرر کھیرںچے اس جنرہ 

کے بال اُگتے ہیں وہاں سے لیکر آبرو تر اور بہتر یہ ہے کہ آبرو کے ںریچے سے جہاں سے سر 

اور ںاک کے سر  تر کھیںچیں پھر اس کے بعد بائیں یاتھ کی ہتھیضی سے دائیں ہاتھ کری پشر  پرر 

کھیںچیں پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیضی بائیں ہاتھ کی پش  پر کھیںچیں. پھر ایر مرتبہ ہاتھ کرو زمرین پرر 

 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پش  پر کھیںچیں۔ مار  اور 

مٹی کا  (١)(:وہ شرائ  جو و و اور غسل میں ذکر ہوئی ہیں یہاں پر بھی ذکر ہوئی ہیں۔ ٢١مسئضہ)

( مٹری کسری 3ح ل ہوںا یعںی مبا  ہوںا. دوم: پاک ہوںا اور اع اء تیمم کا پاک ہوںا بھی شر  ہے )

تںی کم ہو کہ اس مٹی کو مخضو  ںہیں کہا جاتا ہے تو کوئی دوسری چیز سے مضی ہوئی ںہ ہو منر ا

( ٦( مواال : یعںی پے در پے اںجام دیںا )٥ترتین جس  ر  ذکر کیا گیا ہے ) (٤)اشکال ںہیں ہے۔ 

تیمم کے اع اء پر کوئی رکاوٹ ںہ  (٨)( مباشر  یعںی خود اںجام د ۔ ٧اوپر سے ںیچے کھیںچںا )

یمم میں جائز ہے کہ اس مٹی پر تیمم کر  جرس مٹری پرر سرے تریمم ںی  قصد قرب . لیکن ت (٩)ہو۔ 

 کیا گیا ہے اگرچہ وہ تیمم غسل کے بدلے کیوں ںہ ہو۔ وہ چیزیں جن پر تیمم کرںا صحیح ہے 

(:تیمم کرںا جائز ہے اس چیز پر جس کو زمین کہا جائے چاہے وہ مٹری ہرو یرا پتھرر ہرو یرا ٢٢مسئضہ)

ہرے کرہ جرس چیرز پرر تریمم کیرا جاترا ہرے اس کرا گررد و غبرار ہوںرا ری  ہو. اور بںابر احتیرا  واجرن 

چاہیے یا گرد و غبار جہاں سن جمع ہو رہے اگرچہ وہ چیز گرد و غبار کسی جنرہ سرے ںکراال گیرا 

ہو اگر یہ ممکن ںہ ہو اور وہاں پر گرد و غبار ممکن ںہ ہو جن بھی وہاں پر تیمم کرںا صرحیح ہرے 

سی گرد و غبار حاصل ہوجائے تن بھی اس پر تیمم کرںا صرحیح بضکہ ہاتھ مارںے سے اگر تھوڑی 

 مم کر ۔ ںماز کے وق  کے بار  میںہے اگر یہ بھی ممکن ںہ ہو تو گیضی مٹی پر تی

(:ںماز ظہر اور عصر کا وق  اول ظہر سے لیکرر غررون آفتران ترر ہرے اور احتیرا  یرہ ٢3مسئضہ)

ے سے پہضے تر ںیز قصد ادا و ق ا ںماز ہے کہ آفتان کے یوبںے کے بعد اس کی سرخی ختم ہوں

پڑھے بضکہ اسی  ر  قصد کر کے کسی  ر  خداوںد چاہتا ہے. ںماز مبرن و عشراء کرا وقر  اول 

مںرٹ بعرد از ظہرر شررعی ہرے(  ٢٠مبرن سے لیکر آدھی را  تر ہے )یعںی تقریبراً گیرارہ گھںرٹے 

را  ترر ںمراز ںہریں پڑھری ترو لیکن اگر کسی عذر سے ںیںد غالن آجائے یرا بھرول جرائے اور آدھری 

چاہیے کہ صبح تر ادا کی ںی  سے ںماز پڑھے لریکن اگرر عمرداً آدھری را  ترر ںمراز ںہریں پڑھری 

ہے تو بںا بر احتیا  ببیر ںی  کے ادا و ق راء ںمراز پرڑھے. اور کبھری عمرداً کروئی اجرزاء ںمرا وقر  

جن ایر رکع  وق  میں  سے پہضے اںجام د  تو یہ ںماز با ل ہے۔ لیکن وق  کے گذرںے کے بعد

 داخل ہوجائے تو ںماز صحیح ہے، اگرچہ عمداً ہی کیوں ںہ ہو۔

 



(:قبضہ یعںی اس  رف ںماز کری حالر  مریں کھرڑ  ہوںرا واجرن ہرے ان کرے لرئے جرو خاںرہ ٢٤مسئضہ)

کعبہ کے ںزدیر ہوں ) چوںکہ خاںہ کعبہ قبضہ ہے( اور ان افراد کے لرئے جرو خاںرہ کعبرہ سرے دور 

 کر کے ںماز پڑھے جس  رف خاںہ کعبہ ہے۔ ہیں اس  رف رخ

(:مرد کے لئے ںماز کی حالر  مریں سرتر عرور  )شررمناہوں کرا چھپاںرا( کرںرا واجرن ہرے ٢٥مسئضہ)

اگرچہ اس کو کوئی دیکھںے واال ںہ ہو. اور عور  کے لئے تمام بدن کا چھپاںا واجن ہے حتی کرہ 

ی مقدا میں جتںا و رو مریں دھویرا جاترا سر کے بالوں تر لیکن چہر  کو چھپاںا واجن ںہیں ہے اتں

ہے اور ہاتھوں کو گھٹںے تر اور پیروں کو گھٹںروں ترر چھپاںرا واجرن ںہریں ہرے لریکن اگرر کروئی 

 ںامحرم دیکھںے واال ہو تو ان تمام چیزوں کا چھپاںا واجن ہے۔

 (:وہ لباس جو ستر کے عرور  کرے لرئے ہوترا ہرے چراہیے کرہ ںمراز گرزار کرا لبراس اجرزاء٢٦مسئضہ)

حرام گوش  سے ںہ بںا ہوا ہو لیکن اگر ستر عور  کی مقدار بھر ںہ ہو لیکن اگر کوئی ںمراز گرزار 

بعض اجزاء حرام گوش  کے بںے ہوئے لباس میں ںماز پڑھے ترو اس کری ںمراز با رل ہرے۔ مرردوں 

کے لئے ابریشم خالص اور سوںے سے بںا ہوا کپڑا کے ساتھ ںماز پڑھںا جائز ںہیں ہے لیکن عور  

 ے لئے کوئی حرج ںہیں ہے اسی  ر  لباس ںماز گزار و مکان ںماز گزار کا مبا  ہوںا شر  ہے۔ک

 

 نجاسات

اول و  :((:ںماز گزار کا لباس و بدن گیارہ ںجاستوں سے پاک ہوںا شر  ہے )اور وہ یہ ہیں٢٧مسئضہ)

کرر ںکضرے اس دوم: پیشان پاخاںہ ہر اںسان اور ہر حیوان کا کہ جس کا ذبح کرتے وق  خرون اچھرل 

کا پیشان و پائخاںہ ںجس ہے پرںدوں کے ع وہ جیسے مچھضی، مچھر اور وہ ر وب  مشکوک جرو 

استبراء سے پہضے یا استبراء کرتے وق  ںکضتی ہے اس کا حکم پیشان کا حکم ہے چںاںچرہ مرب    

ہرے  و و میں ذکر ہوا ہے۔ سوم: اںسان اور ہر حیوان جو خون جہںدہ رکھتا ہے اس کی مںری ںجرس

اگرچہ وہ حیوان ح ل گوش  ہی کیوں ںہ ہو لیکن اگر وہ ر وب  استبراء کرںے سرے پہضرے ںکضتری 

ہے اور معضوم بھی ںہیں ہے کہ یہ ان پاک چیزوں میں سے ہے یا ںہیں ہے تو اس کا حکم حکم مںی 

ہے۔  ہے۔ چہارم: مردار، اںسان اور ہر وہ حیوان جس کا خون اچھل کر ںکضتا ہے اس کا مردار ںجس

پںجم: اںسان اور ہر حیوان جو خون جہںدہ رکھںے واال ہے اس کا خرون ںجرس ہرے۔ ششرم و ہفتم:کترا، 

سور جو صحرائی ہیں وہ ںجس ہیں۔ ہشتم: شران اور ہر وہ چیز ںجس ہے جو مسر  کررںے والری ، 

بھری اور اصل میں بہںے والی ہوجیسے اںنور کا پاںی جو آفتان اور ہوا کے ذریعہ ںک  ہوا ہے یرہ 

پاںی ںجس ہے لیکن آگ سے اباال ہوا پراںی پراک ہرے اگرر اس کرا دو تہرائی پراںیجضںے سرے پہضرے پیںرا 

حرام ہے۔ ںہم: فقاع، یعںی جو کی شران، اگرچہ یہ مس  کرںے والی ںہ ہو جن بھی ںجس ہے۔ دہم: 

ر کافر، یعںی وہ شخص جو خدا کا مںکر ہو یا وہ مشرک ہرے اور ہرر کروئی  رروریا  دیرن کرا مںکر

ہوجائے اور باعث اںکار رسال  ہو تو یہ کافر ہے اور ںجس اور ان کی تعداد جن تر ماںع ںہ ہوتی 

ہو وہ بھی کافر کا حکم رکھتا ہے اور بںا بر احتیا  یہود و ںصارٰی بھی ںجس ہیں۔ یرازدہم: وہ ںجرس 

اقروٰی ںجرس کھاںے والے اوںٹ کا پسیںہ ںجس ہے لیکن حرام سے مجںن ہوںے والے کا پسیںہ بںرابر 

 ںہیں ہے اگرچہ اس پسیںے کے ساتھ ںماز پڑھںا جائز ںہیں ہے بضکہ با ل ہے۔

 



 مطہرات

پاںی اور یہ تین قسم کا  (١)پںدرہ چیزیں ںجاس  کو پاک کرتی ہیں اور اںھیں م ہرا  کہا جاتا ہے۔ 

ی جرس کرو ہے: جاری پاںی، قضیل پاںی، بارش کا پاںی۔ آن راکد کری دو قسرم ہرے آن کرر یعںری وہ پراں

کسی ایسے برتن میں یاال جائے جس کی لمبائی چروڑائی گہرائری ترین بالشر  ہرو اور اس بررتن مریں 

اس کرو کرر کہرتے  .پاںی یالیں تو اسے پر کرد  اگرچہ احتیا  ساڑھے تین ترین بالشر  ہوںرا چراہیے

ہوگا۔ دوم: ہیں۔ آن قضیل: یعںی کر سے کم ہو اور ان کا پاک کرںے کا حکم جدا ہے جو بعد میں ذکر 

زمین، جوتے کے ںیچے واال حصہ چضںے کی وجہ سے پاک ہوجاتا ہے لیکن عین ںجاسر  کرا زائرل 

ہوںا شر  ہے لیکن زمین کا خشر ہوںا شر  ہے۔ سوم: سورج، سورج بھی پاک کرںے واال ہے یرہ 

ہ، ہر اس چیز کو پاک کرتا ہے جس کا اںتقال کرںا ممکن ںہ ہو جیسے دروازہ، کھڑکری، پتھرر وغیرر

اس صور  میں یہ جزء زمین حسان ہوجائے تو سورج ان چیزوں کرو پراک کرر دیترا ہرے لریکن اس 

میں شر  ہے کہ سورج کے ذریعہ خشر ہوجائے عین ںجاسر  کرے زائرل ہروںے کرے بعرد ترو پراک 

ہوجاتا ہے پس اگر کسی دوسری چیز کی مدد کے ذریعہ خشر ہوجائے ترو پراک ںہریں ہرے۔ چہرارم: 

یہ ہے ذا  شٔی ںجس پاک چیز میں تبدیل ہوجائے جیسے ںجس لکڑی ج ںے کرے استحالہ، استحالہ 

بعد اگر مٹی بن جائے یا کتا ںمر دار زمین میں دفن کرںے وجہ سے ںمر بن جائے یا پائخاںہ کیڑا 

بن جائے یا ں فہ حیوان میں تبدیل ہوجائے تو یہ پاک ہوجاتا ہے۔ پںجم: اںق ن، اگر کوئی ںجس چیز 

میں تبدیل ہوجائے مث ً شران سرکہ بن جائے تو یہ پاک ہے۔ ششم: اںتقال، وہ یہ کرہ کی صف  پاک 

کسی ںجس جنہ کا اس  ریقہ سے بدل جاںا کہ جس سے صدق عرفی میں فررق آجرائے ترو یرہ پراک 

ہے لیکن اگر عرف عام میں فرق ںہیں ہوا ہے تو اس صور  میں وہ ںجس ہے جیسے وہ خون جو 

جاتا ہے وہ ںجس ہرے۔ ہفرتم: اگرر کروئی کرافر اسر م الئرے ترو اس کری تمرام  اںجکشن کے ذریعہ ںکاال

ر وبا  پاک ہیں اگرچہ مرتد ف ری ہی کیوں ںہ ہوں۔ ہشتم:تبعی ، اور یہ تین مورد پر جاری ہرے. 

اول :کسی بچے کے ماں باپ دادا اگر مسضمان ہوجائیں تو یہ بچہ بھی ان کے تابع ہے اور پاک ہے. 

س میں اںنور کا پاںی ہو وہ آفتان یا ہوا کے ذریعہنرم ہو گیا ہرے لریکن بعرد مریں دوسرا: وہ برتن ج

وہ پاںی سرکہ بن جائے تو وہ پاںی پاک ہوجائے گرا۔ سروم:آال  غسرل، جرس چیرز پرر میر  کرو غسرل 

دیتے ہیں تو اس کے آال  غسل بھی پاک ہوجاتے ہیں جیسے تختہ جس می  کو غسل دیتے ہریں یرا 

اتھ غسل دیا گیا ہے وغیرہ وہ سن پاک ہوجاتے ہیںضیکن یہ حکم غسل دیرںے اس کا لباس جس کے س

والے کے لباس پر جاری ںہیں ہوتا ہے۔ ںہم زائل ہوںا: اںسان و حیوان کے جسم اور با ن سے عین 

ںجاس  زائل ہوجائے جیسرے دہرن یرا ںراک سرے عرین ںجاسر  دور ہوجرائے ترو پراک ہوجاترا ہرے۔ دہرم 

ان کے بدن یا لباس پر ںجاس  ہے لیکن بعرد مریں یرہ مسرضمان غائرن ہوگیرا غائن ہوںا: اگر کسی مسضم

ہے اور کچھ مد  کے بعد دیکھا کہ یہ مسضمان اس ںجس کپڑ  یا بدن کے ساتھ ںمراز پرڑھ رہرا ہرے 

تو احتمال دیرا جائینرا اس ںرے  ہرار  کیرا ہرے اور وہری احتمرال دیںرا کرافی ہرے اور یہری محکروم برہ 

اور کپڑا جو استںجاء کے لئے استعمال کرتے ہیںان شرائ  کے سراتھ پراک  ہار  ہے۔ یازدہم: پتھر 

ہوجاتا ہے جو بعد میں ذکر کیا جائینا۔ دوازدہم: استبراص، یہ اس ر وب  مشکوک کو پاک کرتا ہے 

جو مںی اور پیشان کے درمیان مشکوک ہے وہ معضوم بھی ںہیں ہے کہ یہ مںی ہرے یرا پیشران جیسرا 

ہوا ہے۔ سیزدہم: وہ کپڑا جسکو ںچروڑا گیرا ہرے اور اس کرے بعرد جرو کپرڑ   میں بیان ١٦کہ مسئضہ 

میں ر وب  رہ جاتی ہے وہ پاک ہے۔ چہاردہم: اگر کسی حیوان کو ذبح کرںے کے بعرد خرون ںکضترا 

ہے لیکن بقیہ خون جو اس کے اںدر رہ گیا ہے وہ پاک ہے لیکن ایر شر  کرے سراتھ وہ پراک ہرے 

وان حرام گوشر  ہرو ترو اس کرو ذبرح کررںے کرے بعرد جرو خرون اس کرے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ حی



جسم میں باقی رہ جاتا ہے اس سے بںا بر احتیا  پرہیز کیا جائے۔ پاںزدہم: ںجس کھاںے والے حیوان 

استبراء سے یہاں  .کو اگر کوئی اںسان استبراء کر  تو اس کا پسیںہ پیشان، پائخاںہ پاک ہوجاتا ہے

  تر اس حیوان کو بںد کر کے کسی اور ںجاس  کھاںے سے روکرے رہرے مراد یہ ہے کہ کچھ مد

 اس  ر  سے کہ عرف میں اس کو ںجاس  خوار ںہ کہاجائے۔ ںجاسا  کو پاک کرںے کا  ریقہ 

اگرر  :(:ںجاسا  کو پاک کرںے کا  ریقہ جو بان ںجاسا  میں ذکر کیرا گیرا ہرے وہ یرہ ہرے٢٨مسئضہ)

اںی یا جاری پاںی میں ایر مرتبرہ یالرںے سرے پراک ہوجراتی کوئی چیز ںجس ہوجائے تووہ چیز کر پ

ہے اور اس کا غسالہ جدا کرںا الزم ںہیں ہے اسی  ر  محل پیشران اور پائخاںرہ کرا پراک کررںے کرا 

حکم بھی یہی ہے اور بارش کا پاںی گرتے وقر  حکرم کرر اور جراری پراںی کرا ا ر ق ہوترا ہرے. ہرر 

ئے اور عین ںجاس  زائل ہوجائے تو پاک ہے لیکن قضیرل بارش کا ہی ق رہ محل متںجس پر پہںچ جا

پاںی سے پاک کرںا چاہیں تو اس کو دو مرتبہ دھوںا واجن ہے مث ً اگر پیشان سے ںجس ہو گیا ہے 

اور غسالہ اولی ںجس ہے اور دوم بںابر احتیا  ںجس ہے. اگر کوئی چیز ببیر پیشان کے کسی اور 

مرتبرہ دھوںرا کرافی ہرے، اور بںرا برر اقروٰی اس کرا غسرالہ ںجاس  سے ںجس ہوجائے تو اس کرو ایرر 

ںجس ہے لیکن استںجاء میں اس کا حکم بعد مریں ذکرر ہوگرا یرہ حکرم غیرر بررتن کرے لرئے ہرے لریکن 

برتن کے لئے تمام ںجاسا  میں تین مرتبہ دھوںا واجن ہے اگر کوئی برتن کتا اور سور کے چاٹںے 

ے ساتھ ساتھ اس برتن کو مٹی سے ماںجںا  روری کیوجہ سے ںجس ہوجائے تو اس کو دھو ںے ک

ہررے. اگررر یررہ چیررز متررںجس ایسرری چیررزوں مرریں سررے ہررو کررہ اس مرریں پرراںی جررذن ہوتررا ہررے تررو اس کررو 

ںچوڑکر یا ہ کر اس غسالہ کو ںکالںا  روری ہے. پائخاںہ کی جنہ کو پاک کرںے کے لئے اختیار 

س سے پاک کر  جیسے کوئی کپڑا ہو یا ہے کہ پاںی سے دھوئے یا کوئی ایسی پاک چیز ہو اور ا

یھ  ہو وغیرہ اور یہ سن چیزیں محترم ںہ ہو ںجیسے اوراق قرآن ، حدیث وغیررہ ںرہ ہرو. اور ہریی 

اور حیوان کے سوکھے ف ضہ سے پاک ںہیں ہوگا جیسے سوکھا گوبر پس اگر پاںی سے دھوتے تو 

ہے اور اس کا غسالہ بھی پاک ہرے عین ںجاس  زائل ہوںے کے بعد اس کا ایر مرتبہ دھوںا واجن 

لیکن اگر ببیر پاںی کے کسی اور چیز سے پاک کر  تو تین مرتبہ الزم ہے اگرچہ تین کو تکوںے 

پتھر تیںوں  رفہی کیوں ںہ ہو یا کپڑ  کے ٹکڑ  کے تین  رف ۔ یہ اس صور  میں ہرے کرہ یرہ 

اگرر ترین مرتبرہ دھروںے  ںجاسا  تین مرتبہ یا اس سے کم دھوںے سرے پراک پراک ہوجراتی ہرے لریکن

سے پاک ںہیںہوتیں تو اس قدر رگڑ  کہ پراک ہوجرائے اس قسرم کری  ہرار  مریں شرر  یرہ ہرے کرہ 

پائخاںہ کی جنہ معمول سے زیادہ آلرودہ ںرہ ہروا ہرو اور براہر سرے کروئی ںجاسر  اس پرر ںرہ لنری ہرو 

 لیکن اگر باہر سے کوئی ںجاس  لگ گئی ہے تو ببیر پاںی کے پاک ںہیں ہوگی۔

(:اس بچے کا پیشان جو ابھی کھاںا ںہیں کھا رہا ہے اگر وہ کسی جنہ پیشران کررد  ترو ٢٩سئضہ)م 

اس جنہ پر فق  پاںی یالںا کافی ہے یعںی اس  ریقہ سے پاںی یالے کہ جہاں تر پیشان کیا ہے اس 

جنہ تر پاںی پہںچ جائے اور اس کا غسالہ بھری پراک ہرے لریکن ہرر کسری کرے پیشران سرے اجتںران 

 ہے۔الزم 

(: آن قضیل سے  ہار  کرںے کے لئے واجن ہے کہ پاںی کا اوپر سے دالںا پس جو چیز 3٠مسئضہ) 

ںجس ہوئی ہے اس چیز کو قضیل پاںی میں یالد  تو پاک ںہ ہوںے کے ساتھ وہ پاںی بھی ںجس ہوجاتا 

لد  ہے لیکن کر اور جاری پاںی کے خ ف ہے، لیکن کر اور جاری پاںی میں چاہے اس چیز کو یا

 یا اس چیز پر پاںی یالے تو کوئی فرق ںہیں ہے۔ 



مریں ذکرر ہروئی ہریں وہ پراک ہرے لریکن اگرر  ٢٧(:ہر وہ چیز سوائے وہ ںجاسا  جو مسئضہ 3١مسئضہ)

یقررین اور عضررم حاصررل ہوجررائے کررہ وہ چیررز ر وبرر  کررے سرراتھ اور ںجاسررا  سررے مضرری ہررے تررو اس 

ہرے بضکرہ گمران ہرے ترو کرافی ںہریں ہرے۔  صور  میں وہ چیز ںجس ہوجاتی ہرے لریکن اگرر عضرم ںہریں

 ںجاسا  کو ثاب  کرںے کا  ریقہ یہ ہے

اول: خود اںسان یقین پیدا کر   کہ وہ  :(:تین  ریقہ سے ںجاسا  کو ثاب  کر سکتے ہیں3٢مسئضہ) 

چیز ںجس ہوئی ہے لیکن اگر گمان کر  تو کافی ںہیں ہرے۔ دوم: جرس چیرز کرے سراتھ مریں وہ چیرز 

کہ یہ چیز ںجس ہوئی ہے جیسرے بیروی ،خرادم، کںیرز وغیررہ۔ سروم: اگرر دو ںفرر  ہے اس کا خبر دیںا

مرد عادل خبر د  کہ یہ چیز ںجس ہے یا ایر ںفر خبر د  اور اس پر ا میںان حاصل ہو تو کافی 

 ہے۔ 

(:ںجس اور متںجس چیز کا کھاںا پیںا حرام ہے اس  ریقرہ دوسرروں کرو کھ ںرا پ ںرا حررام 33مسئضہ)

 ہے۔

(:مسجد کا ںجس کرںا حرام ہے. اگر کوئی ںجس چیز مسجد کے اںدر دیکھے تو فوراً اس 3٤مسئضہ) 

 کو پاک کرںا واجن ہے اسی  ر  بںا بر احتیا  آیا  قرآن، اسماء اںبیاء بھی۔

 

 مقارنات نماز کے بارے میں ہے فصل سوم :

ہرے اور ںمراز اںھریں (:مقارںا  ںماز وہ چیز ہے جو ںماز کی حالر  مریں اںجرام دیںرا واجرن 3٩مسئضہ)

چیزوں سے مرکن ہے اور اس کی دو قسرم ہرے۔ بعرض واجبرا  رکرن ہریں اور بعرض واجبرا  رکرن 

ںہیں ہیں۔ واجبا  رکںی ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ عمداً و سہواً کم و زیادہ ہوجرائے ترو ںمراز با رل 

 ل ہوجاتی ہے لیکن ہوجاتی ہے. غیر رکںی وہ چیز ہے کہ اگر عمداً کم و زیادہ ہوجائے تو ںماز با

 ہے. اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔اگر سہواً کم و زیادہ ہوجائے تو ںماز با ل ںہیں ہوتی 

 واجبات رکنی پانچ ہیں.

اول: ںی . دوم: تکبیرة االحرام. سوم:قیام تکبیرة االحررام و قیرام متصرل برہ رکروع ) یعںری ایرر قیرام  

رکوع میں جاںے سے پہضرے ایرر لحظرہ بردن کرو سریدھا تکبیرة االحرام پڑھتے وق  اور دوسرا قیام 

 کرںا یہ قیام متصل بہ رکوع ہے۔ چہارم: رکوع. پںجم: سجود )دوںوں سجد  مضکر ایر رکن ہے(۔ 

(:ںی  وہ ہے اس عمل اںجام دیںے کے لئے قصرد کرںرا اور دل مریں سروچںا الزم ںہریں ہرے ٤١مسئضہ)

رہا ہرو اور کروئی قصرد کرر  جرو مربرو  برہ اور اس میں قصد قرب  شر  ہے پس اگر قصد قرب  

 غیر خدا ہے تو ںماز با ل اور ںماز کا معین کرںا بھی شر  ہے چہ ںماز ظہر، عصر، مبرن، عشا۔ 

(: تکبیرة االحرام یہ وہ ہے جو ںماز میں قصد کرے سراتھ داخ ہروںے کرے لرئے ہللا اکبرر کرا ٤٢مسئضہ)

 پڑھںا۔ 



ع سے پہضے کھڑ  ہوںا )یعںی بدن کو درحال قیام سیدھا (:قیام متصل بہ رکوع یہ ہے رکو٤3مسئضہ)

کرںا چاہے حمد و سورہ پڑھا ہو یا ںہ پڑھا ہو. چاہے ذکر کے ساتھ قیرام سرے رکروع مریں جرائے یرا 

 ببیر کچھ پڑھے رکوع میں جائے اس قیام متصل بہ رکوع کہا جائینا۔

پہرںچ جرائے اور بںرا برر احتیرا  (:رکوع یہ ہے اتںا جھکںا کرہ اس کری ہتھیضری زاںرو ں ترر ٤٤مسئضہ) 

 پوری ہتھیضی پر رکھںا واجن ہے اور مستحن ہے زاںوں کو پیچھے چھوڑںا۔

 (:ںماز کی ہر رکع  میں حمد اور سورہ کے بعد ایر رکوع کرںا واجن ہے۔ ٤٥مسئضہ) 

(:سجدہ اس کو کہتے ہیں زمین پر بیٹھ کر پیشاںی کو زمین پر رکھںا اس  ریقرہ سرے جرو ٤٦مسئضہ)

اً اس پر سجدہ صدق آجائے یعںی بہ اںدازہ میری اںنضی پیشاںی سے زمین پر رکھ دیں ترو سرجدہ عرف

 کے لئے کافی ہے۔ 

(:پیشاںی کا حد لمبائی کے لحاظ سے جہاں سرے سرر کرے برال اگرتے ہریں وہراں سرے لیکرر ٤٧مسئضہ)

ا ںاک کے سر  تر ہرے اور چروڑائی کرے لحراظ سرے دوںروں جبرین کرے درمیران ہرے یرہ پیشراںی کر

 حدود ہے۔

(:سجد  کی حال  میں سا  جنہ اع اء کو زمین پر رکھںا واجن ہے. دوںروں ہاترھ کری ٤٨مسئضہ) 

ہتھیضی کورکھںا ممکن ہوںے کی صور  میں لیکن اگر ہاتھ کی ہتھیضی کو رکھںا ممکرن ںہریں ہرے ترو 

ا واجرن ہاتھ کی پش  کو زمین پر رکھ سکتا ہے اور پیروں کی دوبرڑی اںنضیروں کرو زمرین پرر رکھںر

ہے اور دوںوں زاںوں اور پیشاںی کوزمین پر رکھںا واجن ہے اور جس چیز پر سرجدہ کرںرا صرحیح 

 ہے اس پر پیشاںی کا رکھںا واجن ہے۔

(:ہر وہ چیز جس پر زمین صدق آتی ہے اور وہ چیرز جرو زمرین سرے ںکضتری ہرے جیسرے ٤٩مسئضہ) 

  کے ساتھ کہ وہ پراک ہرو اور لکڑی، درخ  کے پتے ان چیزوں پر سجدہ کرںا صحیح ہے اس شر

کھاںے پیںے والی چیزوں پر اور پیںے والی چیزوں پر اور معدںیا  پر سجدہ کرںا صحیح ںہیں ہرے 

 تو سن سے بہتر ہے کہ ترب  امام حسین پر سجدہ کرںا صحیح ہے۔

(:ہر رکع  میں رکوع کے بعد دو سجدہ کرںا واجن ہے اور یہ دوںوں سرجدہ مضکرر ایرر ٥٠مسئضہ) 

 ہوتا ہے. پس اگر سجدہ سہواً کم یا زیادہ ہوجائے تو کوئی حرج ںہیں ہے۔ رکن

چیزیں ہیں: اول:قرائ  حمد اور ایر سرورہ کرا پہضری  ٩(:وہ واجبا  جو غیر رکن ہیں وہ ٥١مسئضہ) 

رکع  اور دوسرری مریں پڑھںرا واجرن ہرے. دوم: تسربیحا  اربعرہ، سربحان ہللا والحمرد ا.... کرا ایرر 

ا بر اقوٰی ہے بضکہ بہتر ہے کہ تین مرتبہ پڑھے. سوم: قیام درحال قرائ  و تسربیحا  مرتبہ پڑھںا بں

اور رکوع کے بعد قیام کرںا واجن ہے. چہارم: ذکر رکوع و سجود وہ یہ ہے تین مرتبرہ سربحان ہللا 

کا پڑھںا یا اور کوئی ذکر تین مرتبہ سبحان ہللا کے برابر پڑھںا واجن ہے بضکہ بہترر ہرے کرہ رکروع 

میں سبحان ہللا ربی العظیم و بحمدہ پرڑھے اور سرجدہ مریں سربحان ہللا ربری االعضری و بحمردہ پرڑھے. 

پںجم: تشہد، ہللا کی وحداںی  پر شہاد  دیںا اور ح ر  خاتم االںبیاۖص کی رسال  پر گواہی دیںرا اور 

ان محمرداً رسرول ّٰللاہ  آںح ر  کی آل پر درود بھیجںا ان الفاظ کے ساتھ اشہد ان ال الہ اال ہللا و اشہد

اور ںماز کی دوسری رکع  اور چوتھی رکع  کے بعد تشہد کرا پڑھںرا واجرن ہرے اور ںمراز مبررن 

کرری تیسررری رکعرر  کررے بعررد تشررہد کررا پڑھںررا واجررن ہررے. ششررم: سرر م، السرر م عضیںررا و عضرری عبرراد ہللا 



ہرر ںمراز کری آخرری رکعر  الصالحین یا الس م عضیکم و رحمة ہللا و برکاتہ کا پڑھںا واجن ہے یعںری 

کے بعد تشہد کے بعد س م کا پڑھںا واجن ہے۔ ہفتم: ترتین، ںی  کے بعد تکبیرة االحرام کہرے پھرر 

اس کے بعد قرائ  حمد و سورہ کو پڑھے پھر رکوع میں جائے اور رکوع میں ذکرر رکروع پرڑھے 

ایا گیا ہے اسی  ر  اور اس کے بعد سجدہ میں جائے اور ذکر سجدہ کا پڑھںا واجن ہیجس  ر  بت

بجاالئے. اس  ر  رکع  چہارم کو بھری بجراالئے اور تشرہد پرڑھے اس کرے بعرد سر م پرڑھے اور 

س م کے بعد ںماز سے فارغ ہوجائے۔ ہشتم: مواال ، یعںی اجزائے ںمراز کرو پرے در پرے اںجرام دیںرا 

بہر  زیرادہ  اور اس کے درمیان فاصضہ ںہیں رکھںا چاہیے کرہ جسرے عررف عرام مریں لروگ کہریں کرہ

فاصررضہ ہررو گیررا ہررے۔ ںہررم:  مأںیںررہ، چرراہیے کررہ تمررام اجررزاء ںمرراز واجررن کررو آرام و سررکون کررے سرراتھ 

بجاالئے لیکن اگر حرک  کے ساتھ ںماز کو اںجام دیتا ہے جیسرے جضردی جضردی آکرر تکبیررة االحررام 

 پڑھے اور اس ساںس ٹوٹ جائے تو اس کی ںماز با ل ہے۔ 

اور ںماز کے دوسر  ذکر تشہد س م رکوع سرجوداور تکبیررا  کرے  (: واجن ہے قرائ ٥٢مسئضہ)

ذکرکو صحیح عربی میں پڑھے یعںی کضما  اور حرروف کرو مخرارج سرے صرحیح  رور پرر ںکرالے 

جیسے عرف لوگ پڑھتے ہیں پس اگر کوئی کضما  ذکر کو غض  پڑھے یا حروف کرو مخرارج سرے 

 صحیح  ور سے ںہ ںکالے تو اس کی ںماز با ل ہے۔

(:مرد پر واجن ہے حمد اور سورہ کو ںماز صبح اور ںماز مبرن و عشاء مریں بضںرد آواز ٥3ئضہ)مس 

سے پڑھے لیکن عور  کو اختیار ہے چاہے بضںد آواز سے پرھے یا آہستہ پرڑھے لریکن اگرر کروئی 

ںامحرم اس کی آواز کو سن رہا ہے تو آہستہ پڑھںا واجرن ہرے. اور ںمراز ظہرر و عصرر مریں م ضقرہ 

 ڑھںا واجن ہے چاہے مرد ہو یا عور  ہو۔آہستہ پ

(:بضںد آواز سے ںماز پڑھںے کا اںرداز یرہ ہرے کرہ اس کری آواز کرو کروئی دوسررا ںرہ سرںے ٥٤مسئضہ) 

 بضکہ آہستہ پڑھے تاکہ اس کی آواز ظاہر ںہ ہو چاہے اس کے ساتھ کوئی سںںے واال ہو یا ںہ ہو۔ 

ا ہے لیکن چار سورہ کو ںہیں پڑھ سکتا جس (:قرائ  میں قرآن کے ہر سورہ کو پڑھ سکت٥٥مسئضہ)

میں سجدہ واجن ہے اور وہ سورہ جو بہ  لمبی ہے جس کی وجہ سے ںماز کا وق  ںکرل جاترا ہرے 

 اس سورہ کا پڑھںا جائز ںہیں ہے۔

(، ٤١(، حررم سررجدہ )سررورہ 3٢(:وہ سررورہ جررس مریں سررجدہ واجررن ہرے: الررم سررجدہ )سرورہ ٥٦مسرئضہ) 

 (۔٩٦سم )سورہ ، اقراء با(٥3والںجم )سورہ 

(:تیسری رکع  اور چوتھی رکعر  مریں اختیرار ہرے کرہ سرورہ حمرد پرڑھے یرا سربحان ہللا ٥٧مسئضہ) 

 پڑھے لیکن تسبیحا  اربعہ کا پڑھںا بہتر ہے لیکن اگر سورہ حمد کو پڑھتا ہے تو آہستہ پڑھے۔

 مستحبات نماز

د چیرزوں پرر اکتفرا ہروا ہرے (:مستحن ںماز بہ  زیادہ ہے لیکن اس مختصر رسالہ میں چںر٥٨مسئضہ) 

اول تکبیرة االحرام سے پہضرے چرھ تکبیرر پڑھںرا مسرتحن ہرے جرو تکبیررة االحررام کرے بعرد تکبیررا  

افتتاحیہ کے ںام سے ہے ۔ دوم: ہر رکع  میں رکوع سے پہضے اور رکوع کے بعد اور سجد  کے 

رکعر  مریں قرائر  کرے درمیان اور اسکے بعد ہللا اکبر کا پڑھںا مستحن ہے۔ سوم: قںرو ، دوسرری 

بعد قںو  کا پڑھںا مستحن ہے اور وہ چیز جو قںو  کے عںوان سے جو دعا ئیں وارد ہوئی ہیں ان 



کو پڑھںا مستحن ہے بضکہ م ضقہ دعا و ذکر پڑھ سکتا ہے اور دعا پڑھتے وق  ہراتھوں کرو چہرر  

ے پہضے سمع ہللا کے سامںے آسمان کی  رف بضںد کرںا مستحن ہے۔ چہارم: رکوع کے بعد تکبیر س

لمن حمدہ پا پڑھںا مستحن ہے۔ پںجم: ہر رکع  میں کھڑ  ہوتے وق  بحول ہللا و قوتہ اقروم و اقعرد 

کا پڑھںرا مسرتحن ہرے۔ ہفرتم: تعقیبرا ، یعںری ںمراز سرے فرارغ ہروںے کرے بعرد دعرا کرںرا، قررآن پڑھںرا 

فا مہ زہرۖا پڑھے کہ  مستحن ہے اور کم سے کم تین مرتبہ تکبیر پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ تسبیح

 مرتبہ سبحان ہللا پڑھے۔ 33مرتبہ الحمد ا اور  33اس میں چوںتیس مرتبہ ہللا اکبر 

 : مبطالت نماز میںفصل چہارم

اول: ہر وہ چیز جرو و رو اور غسرل کرو با رل کرر د  ان برارہ  :(:مب    ںماز دس ہیں٥٩مسئضہ) 

۔ دوم: تکفیر، یعںی جان بوجھ کر ہاتھوں کو میں ہو چکا ہے ١٦چیزوں کی  ر  جو کہ مسئضہ ںمبر 

باںدھ کر سیںہ پر رکھںا جس  ر  کہ سںی ح را  ںماز پڑھتے ہیں۔ سوم: جان بوجرھ کرر پشر  برہ 

قبضہ ہوںا یا دائیں یا بائیں ہوںا اگرچہ فق ہ چہر  کو پھیرر  اگرر چرہ جران بوجرھ کرر مراںع ںہریں ہرے 

حرج ںہیں ہے منر یہ کہ سہواً بدن پش  برہ قبضرہ  یعںی اگر بھولے سے ادھر ادھر ہوجائے تو کوئی

ہوجائے۔ چہارم: جان بوجھ کر ایسا کضمہ کہے جو ایر حرف یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہو اگرچرہ 

بمعںی لیکن اگر سہواً کہے تو ںماز با ل ںہیں ہوتی ہے اگرچہ کئی بار تکرار ہوجائے تو  رروری 

ر خدا ، قرآن اور دعا پڑھںے سے ںماز با ل ںہیں ہوتی ںہیں ہے سجدہ سہو کیا جائے لیکن عمداً ذک

ہے۔ پںجم: قہقہہ لناکر ہںسںا جو کہ مسکراںے کے خ ف ہو اگرچہ سہواً ہی کیوں ںہ ہو۔ ششرم: بضںرد 

آواز سے دںیا کی خا ر روںا، اگرچہ غیر اختیاری ہو دںیرا کری خرا ر برے آواز روںرے پرر ںمراز کرو 

کن آخر  کی خا ر روںے سے ںمازمیں کوئی  رر ںہیں ہے۔ تمام کرںے اور اسے دوبارہ پڑ  لی

ہفتم: فعل کثیر یا قضیل کہ جو ںماز کی شکل کو خران کر  )یعںی ایسا کرام کرںرا کرہ جسرے ںمراز ںرہ 

وال ال الین کے بعد جان بوجھ کر اختیاراً آمیںکہںا، لیکن  :کہا جا سکے جیسے رقص، اچھضںا(۔ ہشتم

ں  رر ںہیں ہے۔ ںہم: م ضقاً ںماز کی رکع  میں شر کرںا )یعںی بھولے سے یا تقیہ کی صور  می

کسی بھی صور  میں یہ معضوم ںہ ہو کرہ کوںسری رکعر  ہرے، شرر کرںرا دو رکعتری ںمراز مریں ترین 

رکعتی ںماز میں یا چار رکعتی ںماز میں اول کی دو رکع  ںماز میں شر کرںا(۔ دہم: ںماز ںماز کے 

ر کمری یرا زیرادتی کرںرا اور اسری  رر  افعرال رکںری مریں کمری یرا غیر رکںی افعال میں جان بوجرھ کر

 زیادتی کرںا اگرچہ سہواً ہو۔

 (: جان بوجھ کر واجن ںماز کو ب   رور  توڑںا حرام ہے۔٦٠مسئضہ) 

 شکیات نمازمیںفصل پںجم: 

ںماز میں شر تین  ر  کا ہوتا ہے: اول: ںماز کی شرائ  میں شرر کرںرا یعںری ںمراز کرے مقردما   

شر کرںا۔ دوم: ںماز کے اجزاء میں شر کرںا )یعںی مقارںا (۔ سوم: ںماز کی رکع  میں شر  میں

 کرںا۔  ہار  میں شر کرںا

(: جرن و رو ، غسرل یرا تریمم مریں شرر کرر  اور یقرین کرر  کرہ اس سرے کروئی حرردث ٦١مسرئضہ) 

مریں یقرین صادر ہوا ہے تو الزم ہے کہ وہ  ہار  کو اںجام د  اگر حدث میں شر ہو اور  ہار  

ہو تو  ہار  الزم ںہیں ہے )مث ً و و کیا تھا اور شر کرتا ہے کہ و و ٹوٹ گیا ہے یا ںہریں ترو 



اس کا و و صحیح ہے( لیکن اگر دوںوں یقیںی ہوں لیکن یہ معضوم ںہیں تھا کہ کوںسا پہضے اںجام دیا 

 تھا تو اس صور  میں  ہار  کرںا الزم ہے۔ 

شر کرںا اور رکع  میں شر کرںا اس کے اکیس اقسام ہیں، پاںچ  (: ںماز کے اجزاء میں٦٢مسئضہ)

چیزوں کے شر کا اعتبار ںہیں ہے یعںی اپرںے شرر پرر اعتںرا ںرہ کرر  اور ںمراز کرو صرحیح قررار 

د ۔ اول: جن بھی ںماز کے کسی جز میں شر کر  اور اس کا وق  گزر چکا ہو لیکن اگرر وقر  

  اور جرس کرا وقر  گرزر چکرا ہرو ترو اس کری پررواہ ںرہ ںہ گزرا ہو تو اس جرزء کرو دوبرارہ اںجرام د

کر ، مث ً سورۂ حمد کی ت و  کے وق  شر کر  کہ میں ںرے تکبیررة االحررام کہرا ہرے یرا ںہریں 

کہا ہے یا سورہ کی ت و  میں یا سورۂ حمد کے بار  میں شر کر  کہ پڑھری ہرے یرا ںہریں )اس 

ںے کے بعد شر کرںرامث ً مبررن کرے بعرد صور  میں شر کی پرواہ ںہ کر (۔ دوم: وق  گزرجا

شر کر  کہ ںماز ظہرر ، عصرر پڑھری ہرے یرا ںہریں یرا  ضروع صربح کرے بعرد شرر کرر  کرہ ںمراز 

مبرن ، عشاء پڑھی ہے یا ںہیں یا  ضوع آفتان کے بعد ںماز صربح کرے برار  مریں شرر کرر  کرہ 

مراز ، ظہرر کری ںمراز، ںماز پڑھی ہے یا ںہیں ۔ سوم: س م کے بعد شر کر  کرںا مرث ً صربح کری ں

مبرن کی ںماز میں س م کے بعد شر کر  کہ دو رکع  پڑھی ہے یا کم پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی 

ہے لیکن اس صور  میں جس ںماز میں شر کررہا ہے اس کا ایر حصہ صحیح ہوںا چاہیے مرث ً 

ین یرا ترین جیسے صبح کی ںماز ایر دو یا تین کے درمیان میں شر کر  یا ںماز مبرن میں دو، تر

و چار کے درمیان شر کر  لیکن اگر دوںوں  رف شر با ل ہو جیسے صبح کی ںماز میں شر 

کر  کہ ایر رکع  پڑھی ہے یا تین پڑھی ہے تو ایسی صور  مریں ںمراز با رل ہوجراتی ہرے اور 

مبرن میں دو چار کے درمیان شرر کرر  اور ظہر،عصرر مریں ترین اور پراںچ مریں شرر کرر  ترو 

ںماز با ل ہے، چاہیے کہ ںماز کو دوبارہ پڑھے۔ چہرارم: کثیرر الشرر: یعںری جرو  ایسی صور  میں

شخص ںماز میں زیادہ شر کرتا ہے عرفاً چاہے ںمراز کرے اجرزاء مریں ہرو یرا ںمراز کری رکعر  کرے 

بار  میں تو اسے چاہیے کہ اپںے شر کی پرواہ ںہ کر  اس کی ںماز صحیح ہے۔ پںجم: امام اور 

وں میں سے ایر کو یقین ہو پس جن بھی دوںوں مریں سرے کسری کرو شرر ماموم کا شر جبکہ دوں

ہو اور دوسر  کو یقین ہو تو شر واال یقین پر اعتبار کر  اگر امام ہے تو وہ اپںے یقین پرر عمرل 

کر  اور ماموم اس کی اتباع کر  اگر امام کو شر ہو ا ہے اور ماموم کو یقین ہرے ترو مراموم کرو 

سے امام کو متوجہ کر  کی ںماز با ل ںہ ہو مث ً ترین مرتبرہ سربحان  چاہیے کہ وہ کسی بھی  ر 

ہللا کہے اس ع م  کی بںاء پر کہ یہ تین رکع  اول ہے یا ظہر، عصر ہے یا تشرہد پرڑھے اس بںرا 

 پر کہ یہ دوسری رکع  ہے یا تیسری رکع  میں مبرن کی ہے یا چوتھی رکع  ہے۔

کو با ل کردیتے ہیں وہ آٹھ ہیں۔ اول: دو رکع  کری  (: وہ شر جو ہر صور  میں ںماز٦3مسئضہ) 

ںماز واجن میں شر کرںا جیسے صبح کی ںماز اور ظہر ، عصر، عشاء مسافر کی دو رکع  ںماز 

میں شر کرںا۔ دوم: تین رکع  کی ںماز میں شر کرںا مثل مبرن۔ سوم: چار رکع  کری ںمراز مریں 

ر  میں شرر کرںرا مرث ً ایرر اور ترین اور شر کرںا اس صور  میں کہ ایر یا چںد رکع  کے با

ایر چار اور ایرر پراںچ مریں شرر کرںرا اس صرور  مریں چرار رکعتری ںمراز با رل ہرے۔ چہرارم: دو 

رکعتی ںمازمیں شر کرںا با ل ہے دوںوں سجد  کے کامل ہوںے سے پہضرے لریکن دوںروں سرجد  

ذکرر اںشراء ہللا بعرد  کرںے کے بعد اگر شر ہوجائے تو بعض صورتوں میں ںماز صحیح ہے اس کا

میں ہوگا۔ پںجم: دو اور پاںچ کے درمیان اگر شرر ہوجرائے ترو ںمراز م ضقراً با رل ہرے چراہے دوںروں 

سجدہ اںجام دیںے سے پہضے ہو یا دوںوں سجد  کرے بعرد ہرو۔ ششرم: ترین اور چرھ کرے درمیران شرر 



صرور  مریں ںمراز کرںا ہر حال  میں ںماز با ل ہے۔ ہفتم: چار اور چرھ کرے درمیران شرر کرںرا ہرر 

با ل ہے۔ ہشتم: رکعتوں کے درمیان شر ہوجائے اور معضوم بھی ںہیں ہرے کرہ کتںری رکعر  پڑھری 

 ہے۔

۔ دو اور ترین کرے درمیران اگرر شرر ١ :(: وہ شر جس میں ںماز صرحیح ہرے وہ آٹرھ ہریں٦٤مسئضہ) 

بعرد شرر ہوجائے دوںوں سجدوں کے اںجام دیںے کے بعد یعںی سجدۂ دوم کے ذکر تمام ہروںے کرے 

ہوجائے بںابر اقوٰی ںماز صحیح ہے اگرچہ سجد  سے سر ںہیں اٹھایا ہے اس صور  میں ترین پرر 

بںا رکھے اور ایر رکع  ںماز پڑھے اور ںماز کو تمام کر  اور ایر رکع  ںماز احتیرا  پرڑھے۔ 

۔ دو اور چار کے درمیان دوںروں سرجد  اںجرام دیرںے کرے بعرد اگرر شرر ہوجرائے ترو چرار پرر بںرا ٢

۔ دو اور 3کھے اور ںماز کو تمام کر  اور بعد میں دو رکع  ںماز احتیا  کھرڑ  ہرو کرر پرڑھے۔ ر

تین اور چار کے درمیان دوںوں سجد  تمام کرںے کے بعد اگر شر ہوجائے تو چار پر بںا رکھرے 

اور ںماز کو تمام کر  اور بعد میں دو رکع  ںماز احتیا  کھڑ  ہو کر پرڑھے اور دو رکعر  بیٹرھ 

پڑھے. احتیا  یہ ہے کہ جو دو رکع  ںماز کھڑ  ہو کر پڑھتے ہریں اس کرو پہضرے پرڑھے اور کر 

۔ چرار اور پراںچ کرے درمیران اگرر شرر ہوجرائے ترو دو صرور  ٤بعد میں دو رکع  بیٹھ کر پڑھے۔ 

۔ ایر در حال  قیام اگر شر ہوجائے تو بیٹھ جائے اس صور  میں کہ یہ شرر ١میں صحیح ہے. 

پضٹ جاترا ہرے اس لرئے ترین اور چرار والرے شرر پرر عمرل کرر  اور ںمراز کرو تمرام تین اور چار پر 

۔ ٢کر  اور دو رکع  ںماز بیٹھ کر پڑھے اور اس قیام کے ٹوٹ جاںے سے دو سرجدۂ سرہو کرر ۔ 

)دوسری صور ( دوںوں سجد  کے اںجام دیرںے کرے بعرد اگرر شرر ہوجرائے ترو اس صرور  مریں 

کرر  جرو چرار اور پراںچ کرے درمیران شرر ہروا ہرے اور دو ںماز کرو تمرام کرر  اور دو سرجدہ سرہو 

۔ تین اور چار اور پاںچ کے درمیان اگرحال  ٦صورتوں کے ع وہ باقی حاال  میں ںماز با ل ہے۔ 

قیام میں شر ہوجائے تو بیٹھ کر جائے کیروں کرہ یرہ شرر پضرٹ جاترا ہرے دو اور ترین اور چرار کرے 

ضے ہو چکا ہے اور سجدۂ سہو قیام کے توڑںے کری درمیان تو اس شر پر عمل کر  اس کا ذکر پہ

۔ تررین اور پرراںچ کررے درمیرران اگررر درحررال قیررام شررر ہوجررائے تررو بیٹررھ جررائے اس ٧خررا ر بجرراالئے۔ 

صور  میں یہ شر دو اور چار کے درمیان پضٹ جاتا ہے تو اس شر پر عمل کر  جرس کرا ذکرر 

۔ پراںچ اور چرھ کرے درمیران ٨جا الئے۔ ہو چکا ہے لٰہذا اس قیام کے ٹوٹ جاںے سے دو سجدۂ سہو ب

اگر در حال قیام شر ہوجائے تو بیٹھ جائے اس صور  میں یہ شر چار اور پاںچ کے درمیان پضٹ 

جاتا ہے چاہیے کہ اسی شر پر عمل کر  جس کا ذکر ہو چکا ہے اگرر یرہ شرر دوںروں سرجدہ کرو 

ے کری خرا ر دو سرجدۂ سرہو بجاالںے کے بعد پیش آئے اور اس کرے عر وہ اس قیرام کرے زیرادہ ہروں

بھی بجاالئے اور قیام میں اگر تسبیحا  اور قرائ  پڑھی ہے تو اس کری خرا ر بھری دو سرجدۂ سرہو 

 بجاالئے لیکن یہ سجدۂ سہو بر بںاء احو  ہے الزم ںہیں ہے

(: تمام اقسام شر جن کاکر ہو چکا ہے چاہے وہ شر ہائے با ل ہو ںجس سے ںماز ٹوٹ ٦٥مسئضہ)

اور دوبارہ پڑھںی پڑتی ہے چاہے وہ شر جرن کرا اعتبرار ںہریں ہرے چراہے وہ شرر شرر  جاتی ہے

ہای صحیح ہو اور جس شر پر عمل کیا جاتا ہے اس صور  میں یہ احکام جاری ہوجاتے ہیں کرہ 

اگر شر مستقر ہو یعںی صرف شر آںے پر عمل کرںا جائز ںہیں ہرے بضکرہ تھروڑا سرا غرور و فکرر 

یا ظن حاصل ہوجرائے ترو اس پرر عمرل کرںرا چراہیے اور اگرر شرر اسری  کر  اور اگر اس کو یقین

 حال  پر باقی رہے تو جو حکم ذکر ہو چکا ہے اس عمل کر ۔



ںماز کے س م کرے بعرد ب فاصرضہ اور ببیرر اس کرے کرہ  :(: ںماز احتیا  کا  ریقہ یہ ہے٦٦مسئضہ) 

پھر تکبیرة االحرام پرڑھے اور کوئی مب    ںماز اںجام د  اس کو چاہیے کہ پہضے ںی  کر  اور 

ںیز سورہ حمد تںہا پڑھے اور اس سورۂ حمد کو آہستہ پڑھے اور باقی جو ذکر ہے اس کو دوسرری 

ںماز کی  ر  بجاالئے اور س م پڑھ کر ںماز کو تمام کرر  اسری  رر  اگرر اور بھری ںمراز احتیرا  

یا مرث ً دو رکعر  بیٹرھ کرر پڑھںرا  پڑھںی ہے مث ً دو رکع  ںماز احتیا  کھڑ  ہو کر اگر پڑھںا ہے

 ہے تو اس کا بھی حکم یہی ہے۔ 

(: ںماز احتیا  مریں بھری وہری شرر  ہرے جرو اصرل ںمراز مریں ہرے دوسرری ںمراز اور ںمراز ٦٧مسئضہ)

احتیا  میں کوئی فرق ںہیں ہے اس کے ع وہ ایر شر  ہے جرو ںمراز احتیرا  کرو اصرل ںمراز کرے 

مراز احتیرا  کرے درمیران فاصرضہ زیرادہ ںہریں ہوںرا چراہیے اور ساتھ متصل پڑھںا ہے اصرل ںمراز اور ں

دوسری چیزیں جو مب    ںماز ہے اس کو اںجام ںہیں دیںا چاہیے جیسے پش  بہ قبضہ ہوںرا وغیررہ. 

اور وہ فاصضہ جو ںماز اصضی اور ںماز احتیا  کے درمیان ہوتا ہے ںہ حکم وس  ںماز رکھتا ہے پس 

 اصل ںماز کو دوبارہ پڑھںا پڑ  گا۔ اگر کوئی مب    اںجام د  تو 

(: شر ہائے صحیح میں میں ںماز کو توڑںا جائز ںہیں ہے بضکہ واجن ہے کہ وظیفہ شر ٦٨مسئضہ)

پر عمل کر  اور اگر ںماز کو توڑ د  تو اس ںے گںاہ کیرا ہرے پرس اگرر کسری مرب    کرے اںجرام 

کو دوبارہ پرڑھے ترو ںمراز دوم بھری دیںے سے پہضے )مث ً پش  بہ قبضہ کرںے سے پہضے ( اگر ںماز 

 با ل ہے اور اگر کوئی مب    اںجام دیںے کے بعد پڑھے تو ںماز دوم صحیح ہے۔

 نماز کے سہویات

(: سہو یا مقدما  ںماز میں ہے یا مقارںا  ںماز )اجزاء ںماز( اور اس کی تین قسرمیں ہریں۔ ٦٩مسئضہ)

  مریں اشرتباہ کرںرا یعںری و رو، غسرل اور ۔ اس قسم کے ساتھ ںماز م ضقاً با ل ہرے جیسرے  ہرار١

تیمم میں غفض  کے ساتھ یا اس کا اعتقاد  ہار  پر ہے اور ںماز میں مشربول ہرو گیرا ہرے اور ںمراز 

کے درمیان یا ںماز کے بعد متوجہ ہوا کہ اس کا و و یا غسرل اور تریمم ںہریں تھرا پرس اس صرور  

۔ اس قسرم کرے سراتھ ںمراز ٢برارہ پرڑھے۔ میں اس کی ںماز با ل ہرے اس کرو چراہیے کرہ ںمراز کرو دو

م ضقاً صحیح ہے جیسے اجزاء غیر رکںی میںکم یا زیادہ ہوںے کا شربہہ کرںرا اس کرے بعرض مروارد 

۔ اس کرے بعرض مروارد مریں صرحیح 3میں سجدۂ سہو واجن ہے چںاںچرہ اس کرا ذکرر بعرد مریں ہوگرا۔ 

ث  سے  ہرار  مریں اشرتباہ کرںرا ۔ خبا١ہیہے اور بعض موارد میں با ل ہیہے اور یہ چھ قسم ہے۔ 

یعںی بدن اور لباس ںجس کے ساتھ اشتباہاً ںماز پڑھی ہرے پرس اگرر ںمراز سرے پہضرے متوجرہ تھرا اور 

بھول گیا تو اس صور  میں ںماز با ل ہے اور اس کو چاہیے کہ ںماز کو دو برارہ پرڑھے اور اگرر 

ہ ہروا ہرے ترو اس کری ںمراز وق  گزر گیا ہے ترو اس کری ق را کرر  لریکن اگرر ںمراز کرے بعرد متوجر

صحیح ہرے دوبرارہ پڑھںرا الزم ںہریں ہرے اگرچرہ وقر  براقی کیروں ںرہ ہرو اور اگرر ںمراز کرے درمیران 

متوجہ ہوجائے تو اسی حال  میں کسی مب    ںماز کو اںجام دیئے ببیر لباس کو بدل سکتا ہے ترو 

ے اور اگرر ممکرن ںہریں بدل د  یا بدن کو پاک کر سکتا ہے تو پاک کر لے، اس کی ںماز صرحیح ہر

ہے بضکہ وق  باقی ہے تو چاہیے کہ ںماز کوتوڑ د  اور  ہار  کے ساتھ ںمراز کرو دوبرارہ پرڑھے 

۔ وقر  مریں اشرتباہ کرںرا ٢لیکن اگر وق  تںگ ہے تو ںماز صحیح ہرے دوبرارہ پڑھںرا الزم ںہریں ہرے۔ 

اخل ہو گیا ہرے اور ںمراز مث ً اسنمان سیکہ وق  داخل ںہیں ہوا ہے لیکن اس کا گمان ہے کہ وق  د

میں مشبول ہو گیا ہے پس اس صور  میں اگر ںماز کے بعد متوجہ ہوجائے کہ ںماز کا کچھ حصہ 



۔ قبضہ کے برار  مریں 3وق  میں داخل ہوا ہے تو اس صور  میں ںماز صحیح ہے ورںہ با ل ہے۔ 

یا دائیں یا بائیں  ررف  اشتباہ کرںا پس اگر معضوم ہوجائے کہ ب ور کضی پش  بہ قبضہ ںماز پڑھی ہے

ںماز پڑھی ہے تو ںماز با ل ہے چاہے وہ ںماز کے درمیران متوجرہ ہرو یرا ںمراز کرے بعرد متوجرہ ہرو 

جائے اور اگر قبضہ اور دائریں  ررف کرے درمیران ہرو یرا قبضرہ اور برائیں  ررف کرے درمیران ترو ںمراز 

۔ مکران ٤ی  رف مرڑ ۔ صحیح ہے لیکن ںماز کے درمیان متوجہ ہوجائے تو اسی حال  میں قبضہ ک

کے بار  میں اشتباہ کرںا مث ً کسی غصبی مکان مریں اشرتباہاً ںمراز پڑھری ہرے. اگرر ںمراز کرے بعرد 

متوجہ ہوا ہے تو ںماز صحیح لیکن اگر ںماز کے درمیان متوجہ ہوا ہے اور اس کے لئے ممکن ہے 

یح ہرے لریکن اگرر یرہ تو اسی ںماز کی حال  میں کسی مبا  جنہ پر چ  جائے تو اس کی ںماز صرح

ممکن ںہیں ہے تو ںماز با ل ہے اور اسی  ر  اگرر ںمراز پررھںے والرے کری پیشراںی جنرہ اور پیرر 

کے اںنضیوں کی جنہ کے درمیان م  ہوا چاراںنضیوں کے برابر اوپر ںیچے ہو تو اس کرا بھری حکرم 

حیروان کرے اجرزاء ۔ لباس کے بار  میں اشتباہ کرںا مث ً اگر کوئی شخص حرام گوشر  ٥وہی ہے۔ 

سے بںا ہوا لباس کے ساتھ اشتباہاً ںماز پڑھے پس اگر ںماز کے بعد متوجہ ہوا ہرے ترو ںمراز صرحیح 

ہے ورںہ ںماز با ل ہے یہ حکم اس وق  ہے جن وق  داخل ہو چکا ہو لیکن اگر وق  تںگ ہے تو 

حکرم ہرے۔ ںماز صحیح ہے اسی  ر  مردوں کے لئے ابریشم اور سوںے سے برںے ہروئے لبراس کرا 

۔ ںماز کے ارکان کے بار  میںسہو کرںا مث ً کسی رکن ںماز کو اشتباہاً کم یا زیادہ کرںا تو اس کا ٦

زیادہ کرںا م ضقاً ںماز کو با ل کردیتا ہے لیکن اگر کسی کرے کرم ہروںے کری صرور  مریں دوسرر  

بجراالئے  رکن میں داخل ہوںے سے پہضے متوجہ ہوجائے ترو لروٹ کرر اس رکرن کرے سراتھ ںمراز کرو

 لیکن اگر دوسر  رکن میں داخل ہوا ہے تو ںماز با ل ہے۔

۔ کر م بیجرا یعںری ںمراز کرے درمیران اشرتباہاً ١(: سا  جنہ پر سجدۂ سہو کرںا واجن ہے۔ ٧١مسئضہ) 

کوئی با  کر  اس گمان سے کہ خود ںماز سے خارج ہو گیا ہے یا اص ً ںماز سرے غافرل ہرے اس 

۔ سر م بیجرا، یعںری جہراں سر م کررںے ٢اً سجدۂ سہو کرںا واجرن ہرے۔ صور  میں ںماز کے بعد فور

کی جنہ ںہیں ہے اور اشتباہاً س م ںماز پرھے مث ً رکع  دوم کے بعد تشرہد کرے سراتھ پرڑھے پرس 

اگر مب    ںماز اںجام ںہیں دیا ہے تو فوراً کھڑ  ہو کر ںماز کو تمام کر  اور سر م کرے بعرد دو 

۔ جہراں پرر تشرہد بھرول گیرا ہرے اور رکروع مریں داخرل ہروںے کرے بعرد متوجرہ 3سجدۂ سہو بجراالئے۔ 

ہواہے تو اس صور  میں ںماز کو تمام کر  اور دو سجدۂ سہو بجاالئے لیکن اگر رکوع سے پہضے 

متوجہ ہوجرائے ترو بیٹرھ کرر تشرہد کرو پرڑھے اور ںمراز کرے بعرد دو سرجدۂ سرہو قیرام بیجرا کری خرا ر 

ول گیا ہے اور رکوع میں داخل ہوںے کے بعد متوجہ ہوا لیکن اگر دوںوں ۔ ایر سجدہ بھ٤بجاالئے۔ 

۔ چار اور پاںچ کے درمیان اگر شرر ہوجرائے ٥سجدہ بھول گیا ہے تو رکن ہے اور ںماز با ل ہے۔ 

۔یعںری برے موقرع ٧۔ قیام بے موقع و محل۔ ٦میں ذکر ہو چکا ہے۔  ٦٤چںاںچہ اس کاحکم مسئضہ ںمبر 

کے ع وہ مث ً اجزائے ںماز میں کم یا زیادہ کرںا ان چیزوں کے ع وہ جن کا بیٹھںا اس سا  مورد 

ذکر ہوا ہے اقوٰی یہ ہے کہ سجدہ سہو واجن ںہیں ہے لیکن اگر احتیا  کرے  رور پرر ہرر چیرز کرے 

 کم و زیادہ پر سجدہ سہو کر  تو بہتر ہے۔ 

ںمراز کری حالر  مریں کرم یرا (: سجدہ سہو کا  ریقہ یہ ہے کہ ںمراز کرے بعرد جرس چیرز کرو ٧٢مسئضہ)

زیادہ کیا ہے اس کے لئے دو سجدۂ سہو کر  پہضرے ںیر  کرر کرے دو سرجدہ سرہو بجراالئے اور اس 

میں تکبیر ںہیں ہے اور سجد  میں یہ ذکر پڑھںا ہے بسم ّٰللاہ و باّٰللہ الس م عضیرر ایہراالںبی و رحمرة 

محمد و آل محمد( اور دوسر  سرجد  مریں بھری اسری بسم ّٰللاہ و باّٰللہ الضہم صل عضی )ّٰللاہ و برکاتہ یا 



 ر  پڑھے اور بعد میں بیٹھ کرر تشرہد پرڑھے اور ایرر سر م پرڑھے السر م عضیںرا یرا السر م عضریکم 

 کافی ہے۔

(: بعض اجزائے ںماز میں سجدۂ سہو کے ع وہ ق ا بھی واجن ہے مث ً تشہد اور ایر ٧3مسئضہ) 

ق ا کر  اور بعد مریں سرجدۂ سرہو بجراالئے حتری کرہ وہ سرجدۂ سجدہ بھول گیا ہے تو پہضے ا ن کی 

 سہو جو اس سے پہضے واجن ہوا ہے وہ بھی ان اجزا کے ق ا کرںے کے بعد بجاالںا ہے۔ 

(: اگر ںماز احتیا  اور سجدۂ سہو دوںوں واجن ہوئے ہوں تو پہضے ںماز احتیا  کو پڑھے ٧٤مسئضہ)

  ق ا کے بار  میں کسی جزء ںماز کا ق ا کرںا ہے تو اور بعد میں سجدۂ سہو بجاالئے اسی  ر

 پہضے ق ا پڑھے بعد میں سجدۂ سہو کر ۔ 

(: سجدۂ سہو کرںا فوراً واجن ہے ںماز کے بعد ب  فاصضہ فروراً بجراالئے لریکن اگرر بھرول ٧٥مسئضہ)

ل گیا ہیتوجن یاد آجائے اس وق  سجدہ سہو بجاالئے تو صحیح ہے اسری  رر  جرو سرجدہ سرہو بھرو

گیا ہے یا تشہد بھول گیا ہے تو اس کرا فروراً بجاالںرا واجرن ہرے لریکن اگرر بھرول گیرا ہرے توجرن یراد 

آجائے اسی وق  فوراً بجاالئے اگرچہ احتیا  مستحن یہ ہے کہ سجدہ اور تشہد کی ق ا کرںے کے 

دیا ہے بعداصل ںماز کو پڑھے لیکن اگر ںماز احتیا  کو بھول جائے اورکسی مب    ںمازکو اںجام 

 تو ںماز کا دوبارہ پڑھںا واجن ہے۔

(: سجدۂ سہو اور اجزائے ںماز کے لئے وہی شرائ  واجن ہے جو ںماز احتیا  کے لئے ٧٦مسئضہ) 

واجن ہیں جو تمام شرائ  ںماز کے بار  میں ذکر ہو  ہیں جیسے بدن اور لباس کا پراک ہوںرا اور 

ا مبا  ہوںا اور باقی چیزیں جو ںماز کے بار  میں قبضہ کا ہوںا ستر عور  کا ہوںا مکان اور لباس ک

 ذکر ہوئی ہیں یہاں بھی ہوںا  روری ہے۔

 ساتویں فصل:

 نمازکے طریقے اور دوسری نمازوں کے احکام کے بارے میں ہے

(: واجن ہے جو ںمرازیں ق را ہروئی ہریں جرس  رریقے سرے ق را ہروئی ہریں اگرر اس کری ٧٧مسئضہ) 

سے پرڑھے، لریکن اگرر ترتیرن ںہریں جاںترا ترو ترتیرن کرا واجرن ہوںرا ترتین جاںتا ہو تو اسی  ریقے 

 ساق  ہے۔ 

(: باپ کی ق ا ںماز جو بڑ  بیٹے پر واجن ہے یہ اس صور  میں ہرے جرن براپ جران ٧٨مسئضہ)

 بوجھ کر عمداً ںماز ںہ چھوڑا ہو۔

ان مروارد (: چاںد گہن و سورج گہن ، زلزلہ کے موقع پر اور وہ آںدھی جس یر لنتا ہے ٧٩مسئضہ) 

میں ںماز آیا  واجن ہوجاتی ہے اور اس کا  ریقہ یرہ ہرے کرہ ہرر رکعر  مریں سرورۂ حمرد کرے بعرد 

ایر سورہ کا پاںچواں حصہ پڑھے اور رکوع کر کے اسی ر  سے پاںچ رکوع بجاالئے لیکن بہترر 

 یہ ہے کہ ہر رکوع سے پہضے ایر حمد اور ایر سورہ کامل پڑھے۔

ا  ںماز یومیہ کی  ر  ہیں جیسے مقدما  مقارںا ، شکیا ، سہویا  یہ (: احکام ںماز آی٨٠مسئضہ) 

سن ںماز یومیہ کی  ر  بجاالئے لیکن اس کے رکوع میں اگر شر ہوجائے اور اس کا محل ںہریں 

 گزرا ہے تو اقل پر بںاء رکھے اور ںماز صحیح ہے۔



اس وقر  ترر ہرے جرن (: ںماز آیا  کا وق  سورج گہن اور چاںد گہن شروع سرے لیکرر ٨١مسئضہ) 

تر چاںد گہن باقی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جن چاںد گہرن خرتم ہوںرا شرروع ہوجرائے ترو ببیرر اد و ا 

ق ا کی ںی  سے ںماز پڑھے اور چاںد گہن سورج گہن کرے عر وہ براقی ںمراز آیرا  مریں جرن ترر 

 زںدہ ہے اس وق  تر ادا باقی ہے۔

شخص پر جس ںے ںماز کو ںہیں پڑھا ہے یہ اس  (: ںماز آیا  کی ق ا واجن ہے ہر اس٨٢مسئضہ) 

صور  میں ہے جن پورا چاںد گہن لنا ہو یا اس موقع پر متوجہ ہو کر عمداً چھوڑ دیا ہے اور اگر 

چاںدکے آدھے حصے میں گہن لنا ہوا ہے اور اس وق  متوجہ ںہریں ہروا ہرے لریکن بعرد متوجرہ ہروا 

 ہے تو اس کی ق ا واجن ںہیں ہے۔

رکع  ہے آٹھ رکع  ںوافل ظہر ہے جو ظہر سرے پہضرے ہرے اور اس  3٤افل یومیہ (: ںو٨3مسئضہ) 

حصرہ ظراہر ہوجرائے مرث ً شاخصرکی  ٢٧کا وق  اس موقع تر جن شاخص کا سایہ ظہر کرے بعرد 

بالش  ہے اور شاخص کا سایہ دو بالش  تر پہںچ جائے تو یہ آخری وق  ںوافل ظہر ہے  ٧لمبائی 

جو عصر سے پہضے پڑھی جاتی ہے اور اس کا وق  اس وق  ترر اور آٹھ رکع  ںوافل عصر ہے 

بالش  تر پہںچ جائے اور ںافضہ مبرن چار رکعر  ہرے جرو مبررن کرے  ٤ہے جن شاخص کا سایہ 

بعد پڑھی جراتی ہرے اور اس کرا وقر  مبررن کری سررخی زائرل ہروںے ترر ہرے اور دو رکعر  ںافضرہ 

اس کرا وقر  ںمراز عشراء کرے آخرری وقر  عشاء ہے جو بیٹھ کر عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اور 

ہے اور آٹھ رکع  ںماز شن ہے اور دو رکع  ںماز شفع ہے اور ایر رکع  ںماز وترر ہرے اور ان 

کا وق  آدھی را  کے بعد سے لیکر  ضوع فجر تر ہے اور دو رکع  ںافضٔہ صبح ہے اس کرا وقر  

 ںماز وتر کے بعد سے لیکر مشرق کے سرخی  اہر ہوںے تر ہے۔

(: یہ ںوافل جو ذکر ہوئے ہیں ان میں ںماز وترر کرے عر وہ ہرر دو رکعر  کرے بعرد سر م ٨٤ہ)مسئض 

پڑھا جاتا ہرے اور ان کرے شررائ  وہری شررائ  ہریں جرو ںمراز واجرن کرے لرئے بتایرا گیرا ہرے صررف 

سورہ، قبضہ، قیام اور  مأںیںہ واجرن ںہریں ہرے پرس ںوافرل مریں جرائز ہرے ببیرر سرورہ کرے ںمراز پرڑھ 

ور چضتے چضتے بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ قبضہ مںحرف کیوں ںہ ہوں اور ان ںوافل کے سکتے ہیں ا

 پڑھںے کے لئے بہ  تاکید ہوئی ہے اور ثوان بھی بہ  زیادہ ہے۔

 روزے کے بارے میں ہےم ضن دوم 

(: وہ مب    روزہ جن کا ذکر بعد میں ہوگا ان سے پرہیز کررںے کرو حقیقر  مریں روزہ ٨٥مسئضہ) 

  کہتے ہیں۔

(: روزہ یا واجن ہے یا مستحن ، اور مستحبی روز  بہر  زیرادہ ہریں اور واجرن روز  ٨٦مسئضہ)

 آٹھ قسم کے ہیں۔

۔ مراہ رم ران المبرارک کری ق را ہرے اگرر مراہ ٢(: اول روزہ مراہ رم ران المبرارک ہرے .٨٧مسئضہ) 

لہ میں ہوگرا ۔ کفارہ کا روزہ اس کفارہ کے بعض روزوں کا ذکر اس رسا3رم ان میں ںہ رکھا ہو. 

۔ قرباںی کے بدل واال روزہ حج تمتع میں اور اس کا ذکر کتان حج مریں تفصریل سرے ہروا ہرے. ٤ر. 

۔اجارہ کا روزہ جو کسی دوسرر  کری ٦۔وہ روزہ جو ںذر و عہد کی وجہ سے واجن ہو جاتا ہے. ٥

یں ۔اعتکاف کے تیسر  دن کا روزہ جس کا تفصریضی ذکرر کتران اعتکراف مر٧ رف سے لیا گا ہے. 

اول:  :۔باپ کا ق ا روزہ جو بڑ  بیٹے پر واجن ہے۔ روزہ ٔ واجن کے شرائ  سا  ہیں٨ہوا ہے. 



۔ مسافر ںہ ہوںا پس اگر کوئی مسافر ہے تو اس کا روزہ صحیح ںہیں ہے لیکن 3۔قصد قرب .٢ںی . 

ہ ۔ جس دن روزہ رکھںا ہرے وہ روزہ حررام ںر٤قرباںی کے بدل واال روزہ حج تمتع میں صحیح ہے۔ 

ہررو جیسررے عیررد الف ررر و عیررد القربرران کررے دن روزہ رکھںررا جررائز ںہرریں ہررے اسرری  ررر  مرراہ رم رران 

المبارک میں غیر ماہ رم ان المبارک کا اگر روزہ رکھںا چاہتا ہے تو صحیح ںہیں ہے. اسی  رر  

۔ ٥وہ روزہ جررو پررے در پررے رکھںررا واجررن ہررے اور اس کررے درمیرران عیرردین کررا روزہ ںررہ آجررائے۔ 

حیض اور ںفاس سے پور  دن پاک ہوںا، پس اگر دن کے ایر حصہ میں بھی ںفاس یرا عورتوں کا 

۔ تمرام دن بیہروش ںرہ ہرو پرس اگرر دن مریں کچرھ حصرہ برے ہروش ٦حیض آجائے تو روزہ با ل ہرے۔ 

۔کوئی خروف و  ررر ںرہ ہرو ٧ہوجائے اور اپںے حواس پر کںٹرول ںہ کر سکے تو روزہ با ل ہے۔ 

 م  کی وجہ سے ورںہ روزہ صحیح ںہیں ہے۔مرض کی وجہ سے یا زیادہ زح

 مبطالت روزہ دس چیزیں ہے

۔ بںابر احتیا  خردا و رسرول اور ائمرہ عضریہم السر م ٤۔ جماع کرںا. 3۔ پیںا. ٢(: اول: کھاںا. ٨٨مسئضہ)

کی  رف جھوٹی ںسب  دیںا اور احو  کی بںا پر بضکرہ بںرا برر اقروٰی ح رر  فا مرہ زہررۖا بھری ائمرہ 

مضحق ہیں لیکن یہ جن جاںتے ہروئے عمرداً جھروٹی ںسرب  د  پرس اگرر جھروٹ ہوںرا ا ہار کے ساتھ 

۔ جران بوجرھ ٥معضوم ںہ ہو یا سہواً جھوٹی ںسب  د  د  تو اس صور  میں روزہ با ل ںہریں ہوترا۔ 

۔ غسرل ٦کر  ضوع فجر تر جںاب  پر باقی رہںااسی  ر  حیض و ںفاس اور استحا ہپر باقی رہںرا۔ 

۔ حضق میں غبار غضیظ اور دھرواں پہںچاںرا پرس اگرر حضرق مریں ٧پاںی میں یبوںا۔  ارتماسی یعںی سر کو

پہںچ کر بضبم ںکل جائے تو اس صور  میں روزہ با ل ہے، جہاں سے ںق رہ خ ںکضترا ہرے اسری کرو 

۔ کسی بہںے والری چیزپچکراری کرںرا لریکن اگرر کروئی ١٠۔ استمںاص. ٩۔ الٹی کرںا. ٨حضق کہتے ہیں۔ 

 یں ہے اور اس سے پچکاری کر  تو روزہ با ل ںہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ بہںے والی چیز ںہ

(: یہ مب    جن کا ذکر ہوا ہے اس وق  روزہ کو با ل کردیتے ہیں اگرر عمرداً اسرتعمال ٨٩مسئضہ)

 کر  لیکن اگر سہواً ہو تو روزہ با ل ںہیں ہوتا۔

واجن ہروتی ہرے کفرارہ  (: یہ مب    جو ذکر ہوئے ہیں بعض کی وجہ سے صرف ق ا٩٠مسئضہ) 

ںا، قری کرںرا اس صرور  مریں کرہ کروئی چیرز حضرق مریں ںرہ واجن ںہیں ہے جیسے غسل ارتماسی کر

پہںچی ہو یا بے اختیار حضق میںپہںچی ہو پس اگر اختیار کے ساتھ عمداً کوئی چیز حضق میں پہںچائے 

تو ق ا کے ساتھ کفارہ بھی واجن ہوجائے گا. اسی  ر  اول وق  میں اف رار کرںرا یرا آخرری وقر  

ن سیضیکن بعد میں معضوم ہوا کہ دن ہے پس اگر کوئی عمرداً میں کوئی چیز کھاںا را  ہوںے کے گما

اور اختیار کے ساتھ دن ہوںے گمان سے کوئی مب    اںجام د  تو ق را اور کفرارہ دوںروں واجرن 

 ہوجائے گا۔

(: اگر کسی حرام چیز کے ساتھ روزہ با ل کر  تو ق ا کے عر وہ کفرارہ جمرع ہوجاترا ٩١مسئضہ) 

اد کرںا، ساٹھ دن روزہ رکھںا، ساٹھ مسکین کو کھاںا کھ ںرا( مرث ً اسرتمںاء ہے )یعںی ایر غ م کا آز

 یا زںا کے ساتھ )ںعوذ باا( یا شران پیںا سی  ر  حیض و ںفاس کے دوران جماع کرںا۔ 

(: کفارہ اس وق  ساق  ہے کہ اگر روزہ ماہ رم ان المبرارک یرا ںرذر معرین کرو با رل کیرا ٩٢مسئضہ)

ہو یا ظہر کے بعد ہو اور ماہ رم ان المبارک کی ق ا اگر ظہر کے بعد  ہے چاہے ظہر سے پہضے

اف ار کیا ہو یا اس وق  کہ اس کا وق  تںگ ہے یعںی آئںدہ ماہ رم ان المبارک کے درمیران کروئی 



وق  باقی ںہ ہو پس اگر ظہر سے پہضے اف ار کر  یا اس کا وق  وسیع ہے تو کفارہ الزم ںہیں ہے 

ے ع وہ جن کا ذکر ہوا ہے اگر ظہر کے بعد اف ار کر  تو کفرارہ واجرن ںہریں اور یہ تین مورد ک

 ہے۔ 

 (: روزہ کا وق   ضوع فجر سے لیکر مبرن شرعی تر ہے۔٩3مسئضہ)

(: مشرق کی  رف وہ سفیدی جن چھپ جائے تو صبح صادقکا پتہ لنتا ہرے اور مبررن ٩٤مسئضہ) 

 ن شرعی معضوم ہوتا ہے۔کی  رف وہ سرخی سر کے اوپر تر پہںچ جائے تو مبر

(: پاںچ چیزوں کے ذریعے ماہ رم ران المبرارک کاداخرل ہوںرا اور اس کرا خرارج ہوںرا اور ٩٥مسئضہ)

اسی  ر  ماہ شوال کا ان پاںچ چیزوں کے ذریعے ثاب  ہوتا ہے۔ اول: خود اپںی آںکھوں سرے چاںرد 

اکم شررع کرے حکرم کررے دیکھںرا. دوم: دو شراہد عرادل کری گرواہی سررے چاںرد ثابر  ہوترا ہرے. سرروم :حر

ذریعے اگرچہ وہ حاکم غیر اعضم کیوں ںہ ہو. چہارم: شہر  کے ذریعہ جو مفید عضم ہو یا گمان کے 

ذریعہ اور یہ مشہور ہوجائے کہ چاںد دیکھا گیا ہے. پںجم: تیس دن پہضرے مہیرںے کرا جرن گرزر جاترا 

کرہ اس مہیرںے کرا پہر  دن ہے تو بعد والے مہیںے کا پہ  دن ثاب  ہوتا ہے یہ اس صور  میں ہرے 

 اںھیں چار چیزوں میں سے ایر کے ذریعہ ثاب  ہوا ہو۔

(:ماہ رم ان المبارک کا روزہ ق ا واجن ہے ہر اس شخص پر جرس سرے مراہ رم ران ٩٧مسئضہ) 

المبارک کا روزہ ق ا ہوا ہو چاہے وہ عمداً ہو یا ببیر عمداً ہو مث  مریض مسافر اورحریض، ںفراس 

 اسی  ر  کوئی شخص ببیر ںی  کے ساتھ پور  دن ںیںد میں رہا ہو۔  والی عور  ہو اور

۔ ایرر ١ :(: ماہ رم ان المبارک میں روزہ توڑںے کا کفارہ تین چیزوں میں ایرر چیرز ٩٨مسئضہ)

۔ ساٹھ فقیر کو کھاںا کھ ںرا. اور ان 3۔دومہیںہ پے در پے روزہ رکھںا. ٢غ م کوخرید کر آزاد کرںا.

گر ایر پر قدر  ںہیں ہے تو دوسرا معین ہوتا ہے لیکن اگر کسی حرام چیرز تین چیزوں میں سے ا

 کے ذریعے روزہ توڑ  تو یہ تین چیز جمع واجن ہوجاتی ہے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ 

دن پے در پے رکھے اور باقی متفرقہ اںجام د   3١(: روزہ کے بار  میں جائز ہے کہ ٩٩مسئضہ)

 سکتا ہے۔

ہ دیںا ماہ رم ان المبارک کا تابع ہے اور ماہ رم ان المبرارک کرے روزہ (: زکا  ف ر١٠٠مسئضہ)

کی قبولی  اسی زکا  ف رہ پر مشرو  ہے اور یہ ہر شخص مکضف پر واجن ہوجاتا ہے اس شرر  

کے ساتھ کہ وہ غںی ہو یعںی اس شخص کے اپںے اور اپںے اہل و عیال کرے جرو اسری کرے کھراںے 

ر ان کے خرچ ایرر سرال کرے لرئے رکھترا ہرو چراہے بالفعرل ہرو یرا والوں میں شمار ہوتے ہیں ہیں او

بالقوہ ہو، بالقوہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے ہر دن کا خرچ لے 

 سکتا ہے۔

(: ف رہ واجن ہوںے کا وق  اول غرون شن عید ف ر سے عیرد کرے ظہرر ترر زکرا  ١٠١مسئضہ) 

وہ شخص جو ںماز عید کے لئے حا ر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ دیںے کو تاخیر کر سکتا ہے اور 

ںماز عید ف ر سے پہضے ف رہ د  د  اور احتیا  واجن یہ ہے کہ زکا  ف رہ کو  ضوع فجر کے 

 بعد ںکال د ۔



(: زکا  ف رہ ہر اس شخص پر واجن ہوتا ہے جو اپںا ف رہ اور اس کے وہاں عید کی ١٠٢مسئضہ) 

میں شمار ہوجائے اگرچہ یہ واجن الںفقہ والوں میں سرے ںہریں ہرے لریکن را  کو اگر کھاںے والوں 

اس شر  کے ساتھ کہ غرون آفتان سے پہضے اس کے گھر گیا ہے اگرچہ ںومولود بچہ ہی کیوں ںہ 

 ہو۔

(: جس چیز سے ف رہ دیںا چاہتا ہے وہ غالباً کھاںے والی چیرزوں مریں سرے ہرو جیسرے ١٠3مسئضہ) 

 غیرہ اور ان کی قیم  بھی د  سکتا ہے۔ گںدم، جو، خرما، کشمش و

 (: ف رہ کا مقدار تقریباً تین کضو گرام ہے جس چیز سے بھی ف رہ د ۔١٠٤مسئضہ)

(: مستحق ف رہ ہر وہ شخص ہے کہ جس پر ف رہ واجن ںہ ہو )یعںری وہ شرخص جرس ١٠٥مسئضہ) 

ںے واال بھی ںرہ( لریکن سرید کا اپںا اور اپںے اہل و عیال کا سال بھر کاخرچ ںہ رکھتا ہو اور کوئی دی

ہاشمی ںہ ہو اس صور  میں کہ ف رہ دیںے واال غیر سید ہو لیکن سید اپںا ف رہ سرید کرو د  سرکتا 

 ہے، اگر سید مستحق ہو۔

 (: سا  چیزوں میں کسی ایر چیز پر خمس واجن ہوجاتا ہے۔١٠٦مسئضہ)

عںری وہ مرال جرو کفرار سرے ۔غںیمر  ی١(: خمس کا تعضق سا  چیزوں پر تعضق ہوتا ہرے: ١٠٧مسئضہ) 

۔وہ معدن جو زمین سے ںکاال ہے جیسے عیق، فیرروزہ وغیررہ حتری ںمرر، ٢جہاد کر کے م  ہے. 

۔وہ چیرزیں جرو غواصری کرر کرے پراںی سرے ںکرالتے ہریں جیسرے ٤۔گںج.3موںنا، جواہر ہیرا وغیرہ۔ 

ھ حررام مرال ۔ح ل مال جرس کرے سرات٦۔وہ زمین جو کافر ذمی مسضماںوں سے خریدتا ہے۔ ٥مرجان۔ 

۔ مںافع کس جو تجار  وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے،چںاںچرہ پراںچ قسرم اول عرام لوگروں ٧مل گیا ہے. 

سے تعضق ںہیں رکھتیں بضکہ مخصوص افراد کے ساتھ ان کا تعضق ہوتا ہرے اس لرئے ان کرے شررائ  

ضق اور احکام کو ذکر کرںے سے گریز کرتے ہیں، اور صرف آخری دو قسم جو عام لوگوں سے تع

 رکھتی ہیں ان کو ذکر کرںے کے پر اکتفاء کریںنے۔

(: حرام مال کے ساتھ مخضو  ح ل مال مریں شرر  یرہ ہرے کرہ اس مرال حررام کرا مالرر ١٠٨مسئضہ) 

 اور مقدار مجہو ہو ورںہ مال حرام کو مالر تر پہںچاںا واجن ہے۔

رف کرںرا جرائز (: اس صور  مذکور میں جن خمس د  دیتا ہے ترو اس مرال مریں تصر١٠٩مسئضہ) 

 ہے لیکن دیںے سے پہضے تصرف کرںا جائز ںہیں ہے۔ 

(: مںافع کسن میں شر  یہ ہے کہ اپںے اور اپںے اہل و عیال کے ایر سال کے مخارج ١١٠مسئضہ)

سے جو بچ جاتا ہے اور وہ مخارج درمیاںی ہو زیادہ ںہ ہو اور اس شخص کے حراال  کرے م رابق 

 ہو۔

 سال قمری ہو یا شمشی ہو کوئی فرق ںہیں ہے۔(: سال مراد چاہے ١١١مسئضہ) 

(: اگرکوئی کسن متعدد رکھتا ہے مث ً زراع ،تجار ،ںجاری مجموعراً ایرر سرال کرے ١١٢مسئضہ) 

 لئے خرچ معین کرںا ہے ںہ کہ بعد والے سال کے لئے۔



(: حیواںا  جو اس کے مںافع سے اںسران مںفعر  اٹھاترا ہرے جیسرے گھروڑا، گردھا وغیرر ١١3مسئضہ) 

ے کرایہ سے استفادہ کرتا ہے اور گائے، گوسفںد کے دودھ سے استفادہ کرتا ہے یا ان کرے بچرے ک

سے استفادہ کرتا ہے اور درخ  کے میوہ سے استفادہ کرتا ہے یا درخ  یا غیر میوہ دار ہو یرا اس 

کی لکڑی سے استفادہ کرترا ہرے جتںری مقردار مخرارج سرال سرے زیرادہ آتری ہرے وہ کسرن مریں شرمار 

تا ہرے اور ان چیرزوں پرر خمرس دیںرا واجرن ہوجاترا ہرے اسری  رر  مکان،مضکیر  اور براقی جرو ہوجا

 چیزہے اور وہ خرچ سال سے زیادہ آتا ہے تو اس پر خمس واجن ہے۔

(: خمس کے دو حصے ہوتے ہیں: ایر حصہ سہم سادا  ہے یعںی باپ کی  رف سے ١١٤مسئضہ)

 کے جد بزرگوار ہیں اگرچہ پیبمبر ۖ کی اوال د  ۖکسی کی ںسب  ہاشم تر پہںچ جائے جو پیبمبر اکرم

میں شمار ںہ ہوتا ہو اور فقراء سے مرادوہی ہیں جو زکا  ف رہ میں بیان ہوا ہے اور دوسرا حصہ 

سہم امام ہے اور اس زماںے میں ںائن امام کو دیںا چاہیے یعںی مجتہد جرامع الشررائ  کرو دیرا جرائے 

 ء کو د  سکتا ہے۔لیکن سہم سادا  خود شخص سادا  فقرا

(: خمس میں دوسری عباد  کی  ر  شر  ہے ںی  کرںا، قصردقرب  کرا ہوںرا پرس اگرر ١١٥مسئضہ) 

 کوئی ببیر ںی  یا ببیر قصد قرب  کے خمس د  تواس کاذمہ بری ںہیں ہوگا۔

(: ہر سید فقیر کو غںری ہروںے ترر خمرس دیرا جرا سرکتا ہرے یعںری ایرر سرال کرے خررچ ١١٦مسئضہ) 

ہل و عیالکے لئے جو واجن الںفقہ ہے اس کو د  سرکتا ہرے اس سرے زیرادہ جرائز مخارج اس کے ا

 ںہیں ہے اور سال سے مرادجس وق  خمس د  رہا ہے اس وق  سے شمار ہوتا ہے۔

(: خمس دیںے والے کے جو واجن الںفقہ افراد ہیں ان کو خمس ںہیں دیا جاسکتا جیسے ١١٧مسئضہ) 

سیدفقیر کیوں ںرہ ہرو منرمخرارج جرو اس پرر واجرن ںہریں ہرے ماں، باپ،اوالداوربیوی وغیرہ اگرچہ 

 جیسے پڑھائی کے لئے جو خرچ الزم ہے وغیرہ۔

(: سہم امام کو مجتہد کی اجاز  سے سادا  فقیر کو یا متعضق وہ شخص جو ترویج دین ١١٨مسئضہ) 

ہ کرتے ہیں اس دیا جا سکتا ہے جیسرے  الرن عضرم دیرن اور دیرن کری تررویج کررںے والرے کرو اگررو

 فقیراورمستحق ہو۔

 زکات کے بارے میں چوتھا م ضن

(: ںررو چیررزوں پرزکررا  واجررن ہررو جرراتی ہررے۔ اول و دوم: سرروںا، چاںرردی. سرروم: بھیررڑ، ١١٩مسررئضہ) 

 ہفتم:کھجور. ہشتم:گںدم. ںہم:جو۔ .چہارم:گائے. پںجم۔ اوںٹ. ششم: کشمش

ان کرے عر وہ ایرر (: سوںا اور چاںدی کی زکا  اس وق  واجن ہے کرہ اس کرے ںصر١٢٠مسئضہ) 

 سال گزر چکا ہو اور سکہ معامضہ ہوںا چاہیے۔

(: گائے، بھیڑ، اوںٹ کی زکرا  کرے برار  مریں شرر  ہرے کرہ پرور  سرال میردان مریں ١٢١مسئضہ) 

 چرائے۔ 

(: گںدم، جو، کھجور اور کشمش کی زکا  میں شر  ہے ںصان تر پہںچںا اور اس کی ١٢٢مسئضہ)

( کضو گررام ہرے اور گیہروں جرو کرا ٨٦3ص٧٩٠آٹھ سو ترسٹھ ) مقدار ںصان سا  سو ںوئے اعشاریہ



داںہ بںتے وق  اںسان مالر بن جاتا ہے پس اگر مقدار ںصان تر ںہ پہںچ پائے یا داںہ بںںے کے بعد 

 مالر ہوجائے تو اس پر زکا  واجن ںہیں ہوتی ہے۔

ںہ صاف کرںے (: جتںے مخارج زراع  گںدم ، جو ہے گںدم بوںے سے لیکر اس کے دا١٢3مسئضہ) 

تر جیسے اس کا بیچ اجرر  مرزدور کرا کرایرہ اور کھیر  مریں پراںی یالرںے کرے لرئے کرایرہ دیںرا یرا 

کھی  کے لئے کسی ںنہبان کا رکھںا اور ٹیکس وغیرہ اور جو چیز اس کے کام کرںے کیضرئے الزم 

را ہے جائز ہے کہ اس ماحصل زراع  سے کم کر  اور یہ مخارج ںکالںے کے بعد اگر ںصان پو

ہوجائے تو زکا  دیںا چاہیے اور اس با  سے غافل ہو کہ جو مخارج مشرترک ہریں جیسرے جیسرے 

گںد، جو وغیرہ کے حاصل کرںے کے لئے جیسے ںنہبان، مزدور کا کرایرہ وغیررہ جتںری مقردار ہرر 

ایر پر تعضق رکھتی ہو اس کو جدا کرد  )مث ً ایر ہزار کرایہ ہے تو پاںچ سو جو سے ںکالںا اور 

 ںچ سو گںدم سے ںکالںا ہے ںہ کہ پور  ایر ہزار گںدم یا جو  (۔پا

(: اگر مخارج کی قیم  کو ںکالتے ہیں تو اس کی قیم  کی کمری و زیرادتی کرے برار  ١٢٤مسئضہ) 

میں زکا  کے واجن ہوںے کے وق  کو دیکھںا ہے کہ یہ زکا  واجن ہوںے کرے وقر  داںرہ بںرںے 

 وق  ہے۔کے وق  ہے مذکورہ زکا  ادا کرںے کے 

 زکات غالت کے بارے میں

(: گںدم، جو ، کھجور، اںنور اگر بارش کے پاںی سے یا ںہر یا سد دریا یا ان کی زمین ١٢٥مسئضہ) 

کی ر وب  سے سیرا  ہوتے ہیں تو اس پر دسواں حصہ زکرا  واجرن ہرے لریکن اگرر کںرویں کرے 

یں سرے یرا ںردی سرے پراںی پاںی سے جو بہ  گہرا ہے یا یول کرے ذریعرہ یرا حیروان کرے ذریعرہ کںرو

ںکالتا ہے اور زمین کو اںھیں چیزوں کے ذریعہ پاںی دیتا ہے تو اس پر بیسواں حصہ زکرا  واجرن 

 ہے۔ 

۔ امام یا کسی مجتہد کی  رف سرے معرین ہروا ہرو ١ :(: زکا  کا مصرف سا  مورد ہیں١٢٦مسئضہ)

ے عںروان سرے دی جراتی ۔ وہ کفار جو جہاد کے لئے مہلفرة القضرون کر٢زکا  جمع کرںے کے لئے۔ 

۔ کسی غ م یا کںیز کو آزاد کراںے کے لئے زکا  استعمال کیجاتی ہے لیکن یہ قسم اس دور 3ہے۔ 

۔شیعہ فقیر کو جرو غیرر سرید ہرے اس کرے فقرر کرا مر ک وہری ہرے جرو زکرا  ٤میں ںہیں پائی جاتی۔ 

ے زکرا  د  ۔ کسری کیقررض کرو ادا کررںے کرے لرئ٥ف رہ میں اور خمس مریں معضروم ہرو چکرا ہرے۔ 

سکتا ہے اگرچہ وہ شخص اپںے اہل و عیال کے مخارج پر قدر  رکھتا ہو لیکن قرض ادا ںہیں کرر 

سکتا ہے لٰہرذا اس کرو زکرا  دی جرا سرکتی ہرے لریکن شرر  یرہ ہرے کرہ اس کرا قررض معصری  مریں 

۔ غیر سید شیعہ ابن سربیل ہرو یعںری کروئی شرخص راسرتے ٦صرف ںہ کیا ہو اور شیعہ ہاشمی ںہ ہو۔ 

یں چھوٹ گیا ہے اور اس کے پاس خرچ ںہیں ہے اگرچہ وہ اپںے و ن میں مالدار ہے لیکن شر  م

یہ ہے کہ کسی سے قرض لیںے کے لئے یا کسی چیز کو بیچںے کے لئے امکران ںرہ ہرو ترو اس کرو 

۔ م ضرق خیررا  مریں زکرا  کرو مصررف کرر سرکتے ہریں جیسرے پرل بںاںرا، ٧زکرا  د  سرکتے ہریں۔ 

 ومی غسل خاںہ بںاںا، روی بںاںا، اسپتال بںاںا وغیرہ۔مدرسہ بںاںا اور عم

 

 



 زکات غالت کے بارے میں

(: گںدم، جو ، کھجور، اںنور اگر بارش کے پاںی سے یا ںہر یا سد دریا یا ان کری زمرین ١٢٥مسئضہ)

کی ر وب  سے سیرا  ہوتے ہیں تو اس پر دسواں حصہ زکرا  واجرن ہرے لریکن اگرر کںرویں کرے 

ا ہے یا یول کرے ذریعرہ یرا حیروان کرے ذریعرہ کںرویں سرے یرا ںردی سرے پراںی پاںی سے جو بہ  گہر

ںکالتا ہے اور زمین کو اںھیں چیزوں کے ذریعہ پاںی دیتا ہے تو اس پر بیسواں حصہ زکرا  واجرن 

 ہے۔

۔ امام یا کسی مجتہد کی  رف سے معین ہروا ہرو ١ :(: زکا  کا مصرف سا  مورد ہیں١٢٦مسئضہ) 

۔ وہ کفار جو جہاد کے لئے مہلفرة القضرون کرے عںروان سرے دی جراتی ٢۔ زکا  جمع کرںے کے لئے

۔ کسی غ م یا کںیز کو آزاد کراںے کے لئے زکا  استعمال کیجاتی ہے لیکن یہ قسم اس دور 3ہے۔ 

۔شیعہ فقیر کو جرو غیرر سرید ہرے اس کرے فقرر کرا مر ک وہری ہرے جرو زکرا  ٤میں ںہیں پائی جاتی۔ 

۔ کسری کیقررض کرو ادا کررںے کرے لرئے زکرا  د  ٥ہرو چکرا ہرے۔  ف رہ میں اور خمس مریں معضروم

سکتا ہے اگرچہ وہ شخص اپںے اہل و عیال کے مخارج پر قدر  رکھتا ہو لیکن قرض ادا ںہیں کرر 

سکتا ہے لٰہرذا اس کرو زکرا  دی جرا سرکتی ہرے لریکن شرر  یرہ ہرے کرہ اس کرا قررض معصری  مریں 

سید شیعہ ابن سربیل ہرو یعںری کروئی شرخص راسرتے ۔ غیر ٦صرف ںہ کیا ہو اور شیعہ ہاشمی ںہ ہو۔ 

میں چھوٹ گیا ہے اور اس کے پاس خرچ ںہیں ہے اگرچہ وہ اپںے و ن میں مالدار ہے لیکن شر  

یہ ہے کہ کسی سے قرض لیںے کے لئے یا کسی چیز کو بیچںے کے لئے امکران ںرہ ہرو ترو اس کرو 

سرکتے ہریں جیسرے پرل بںاںرا، ۔ م ضرق خیررا  مریں زکرا  کرو مصررف کرر ٧زکرا  د  سرکتے ہریں۔ 

 مدرسہ بںاںا اور عمومی غسل خاںہ بںاںا، روی بںاںا، اسپتال بںاںا وغیرہ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شیعہ کے عقائد

 

 اصل اّول : توحید

۔صففت حق٢۔صففت حقوتیی فف ق١ : خفف وقد فف ق فف  فقتففوقصففت حقہدق  فففقتففوق فف   :صففت حق ففاقی فف    ق 

 سلت  

 صت حقوتیی  قت قبھ قہدق  م  ق   

ی نففف قیففف قصفففت حق وحق ففف رق وحق ففف  قوددقیففف قمففف   ق ففف  ق ففف دحق ق لففففق ق :وّدلقصفففت حق وحق  فففف

 .    ح و   قدقوب ی

ی نفف قخفف وقد فف ق فف  فق فف ہدقنیلففاق ففوقی نفف ق ففیقتمففھقبھفف قو قتفف قن فف  قنفف  ق  فف  وق :۔ فف دح١

و قتففف قو  ففف ہقہیوففف  وقوددقت ففف ق  ففف قتفففوق م ففف وقتفففں وقتووبففف د قنففف  ق ففف   ق  ففف  ق فففوقوددق

 تیدقبھ ق    ق وق۔ت  ق   قمںقن 

ی نفف قخفف وقد فف ق فف  فقیمفف ہقنی ففیہوحقتفف  لفقدتھوفف ق ففوقی فف  قیفف قتفف قو  فف  قتفف ق  فف قوددق :۔ لففف٢

فکففںقتفف قبھفف ق لفففقدتھوفف ق ففوقوددقخ ود فف ق فف  فقتفف ق لفففق م  فف قیمفف ہقنی ففیہوحقمففںقو   فف قدتھوفف  و ق

ق قَدالَفلففف قوْلَ ْد ل سَّقفلففف قو  لفففَم َدوحل ق َدل ُْذَففف ل  قَ ْنففف  قنل ع  قلاللقفلففف قق الَیَْ ففف   فففَ قَدالََ ْتتَفففں  فففْرق َ ل قنل َدالََ ْصفففَُں 

تلفف رو  وَفف عَّقن  و۔قی نفف قویفف ق ّدیقبھفف قو ق سففم  قدق نففف رقنفف  قسففوقتففی  ق  فف قو قسففوقمی ففف  یق١تل

 .     ق و

ی نفف قخفف وقد فف ق فف  فق  فف یق ففوقوددقیمفف ہقنی ففیہوحقتففیق  فف یقتففں وقدوالق ففوقمفف قو ففںق :۔  فف ح٣

سففںیق  فف قتففیق  فف   ق  فف  قہ قسففکو قمفف قن لففیہق ففیوقتفف قخفف وقد فف ق فف  فق  فف یق فف ق ییفف قیففیقت فف قہد

 خ وقد  ق   فق   یق وق خ وقد  ق   فقت ق  ت قنیحقت قیصیدق  ق    قتںقسکو و

ی نففف ق م  ففف قسفففوق فففوقوددق م  ففف قد فففوق ففف قی نففف قدیق وحقوّدقلقبھففف ق فففوقوددق:۔و  ففف قدقوبففف ی٥ ٤

 ففوقخہصفف قنیلفف ق خففںقبھفف ق ففوقوددق فف قتففی  قو قسففوقم لففوق ففوقوددق فف قتففی  قو قتففوقب فف ق

قتففف ق وحقتففف ق  فففت قسفففوقتفففی  قت ففف قتففف قم لفففوقوددقب ففف قتففف قتفففی  قن نففف ق یففف ق فففوقتففف قکقی ففف    

   فففن وقد ففف قوّدلقبھففف ق فففوقوددقد ففف ق خفففںقبھففف ق فففوقوددقیففف قہدقصفففتو  قد فففیہقتفففوق فففیو ہقنففف  ق

سففوق ففوق   ففوقسففنن قوددقہیکھنفف قیفف قصففت حقخ ود فف ق فف  فقتففوق لفففقتفف قصففت حق فف  قصففت حق وحق

     ق   ۔

ہّدہ:صفففت حقوتیی ففف قتففف قہدسفففںیق  ففففقصفففت حقف فففںق فففوقوددقصفففت حق وحق  ففف  ق بلکففف قف فففںقکق  ففففق

تففف قصفففت حق ویففف قسفففوق فففوق ففف قتففف قخفففیہق وحقوقیففف قدیقصفففت حق ففف  ق فففیقخففف وقد ففف ق ففف  فقتففف قصفففت حق

ق٣توقس یھقنخوصق    نُ لقتوق یدقمںق:قسیدیقست ۔

ق

 



یفف ق کقتفف ق ففں ق  فف  ق ففوققکق ففںقتفف ہقتففیق صفف قدقودوہیقتففوقسفف یھقو  فف ہقہیوفف ق ففوقودد :۔نںیفف ١

 ت ق یق ہ وقن  قبُ ںق ص قدقودوہیقت   یھق ی۔

ی نفف ق ذفف  اقتففیقہدسففں قتففوق فف وقوہ فف دقتففں قی تفف قو قتففوقنذ صفف قتففیق ففیکقسففم ھق :۔نففوکلف٢

 سک  ۔

ی نففف قخففف وقد ففف ق ففف  فقیمففف ہقنی فففیہوحقتفففیقی نففف ق ففف دحقسفففوقد ققہیوففف ق فففوقوددقومفففنوق :۔دو ق٣

ی نففف قخ ود ففف ق ففف  فقسففف د ق سفففم  قدق نففف رق :۔خففف  ا٤ قنذفففںدق کففففقتفففوقسففف یھقد ققم ی م یففف ق فففوق

وددق فففیقتمفففھقو ق نففف رقدق سفففم  قنففف  ق فففوقو قتفففیقم ففف وقتفففں وقدوالق فففوقمففف قن لفففیہق فففیوقتففف قخففف وق

د فف    فقتففوق فف وقو قصففت حقتففوق ففہدیقوددقبھفف قصففت حق فف  قتفف قدیقودصفف  قبھفف قو  فف قصففت حق

نففف  قیففف قیمففف ہقودصففف  ققف فففںقتفففوقسففف یھق فففم دت وق ففف یوق ففف  قوددقہ  فففںقیففف ق فففوقتففف قخ ود ففف ق ففف  ف

 تم    قنی یہق      کرق م دوقی قتو بم قب  قنخوصںق وق 

  فف وقوسفف قمففںقتت یفف قتففںیوق فف  ۔قہدسففںیق  فففقصففت حقسففلت  ق:قی نفف قصففت ی  قسففلت  قدیقصففت حق فف  ق

تفف ق ففیقخفف وقد فف ق فف  فقتففوق وحقتفف ق فف  قتففوقنیفف باق  فف  ق فف  ق  فف وقکقتففیقو قودصفف  قسففوقمفف  ق

 :دقدیقی ق   دقننّ یقسم ھن ق    وقود

۔قنںتفف ق  فف  ق و ت ی کفف ق ففںقنںتفف قو فف وےقمففںقن وفف مق ففوقوددق ففیق وحقن وفف مق ففوقدیقدو فف ق١

 و ی یہق    ق یقسکو ۔

  فففقدق ففں ق  فف  ق ففوق ت ی کفف ق ففںق  فففقد ففں قنکفف  قتفف قن وفف مق ففوقی نفف قبُ ففںقنکفف  ق -٢

دقت ففف قتفففوقو قتففف قد فففیہقم ففف وق  ففف  ق فففیقسفففکو ق فففو۔ق ی کففف قخففف وقد ففف ق ففف  فقخففف  اقدقنکففف  ق فففوقود

 نک  قت قن و مق   ن و۔

۔قنفففںق ففف ق فففوق:ی نففف قدیق وحق فففیقہیکھففف ق  ففف  ق ففف قسفففکو ق ی کففف ق  ففففق فففوق فففیقہیکھففف ق ففف قق٤دق٣

سففکو ق ففوق۔وددقکقتففوق فف وق  فففق  فف  ق ففوقمفف قن لففیہق ففیوقتفف ق فففقخفف وقد فف ق فف  فقتففیقہیکففھق  فف  ق

 الحقسفففکووقت ی کففف ق  ففففق  ففف  ق فففو۔قن فففںق فففیوہدق  ففف  ق و ی نففف قخففف وقد ففف ق ففف  فقمفففںقتفففی  ق ففف

  ففففق    فففوق فففیو  ق م فففںی قنفففں  قصففف  ق  فففّیحقوددقتمففف ددیقد  فففںیق فففیقودصففف  ق  ففففق

 ففووق فف د ق  فف  ق ییفف قت ی کفف قو ق   فف قکقتففوق فف وقصففت حق وفف دق  فففقوددقنفف ہیق ففوقوددقخفف وق

 د  ق   فقتوق  وق  قتی  ق  فق وقوددق  قن ہیق و۔

 ہنففف ق فففوقیففف ق  ففف قق۔تفففی  ق فففںی قوددقنففف ہ  دق  ففف  ق و ت ی کففف ق فففںی ق ی ففف قن وففف مقتففف ٥

ق  ق    ق وق  قتم ددقوددقن و مق و۔  وددقتم ددیقت ق ہن ق وقوددقکقی     

۔ن وففف مق  ففف  ق فففوق  فففیق کففف قیففف ق ففف  فقومفففنوق کففففقدق کففف ہقتفففوقسففف یھق ہیففف ق فففوقوددقدیقت ففف قتففف ق٦

قن و مق    ق و۔

ق

ق

 



 اصل دّوم نبوت

 ہقوددقدو نمفف   قتففوق فف وق لفففقوددق کمفف قخ ود فف ق فف  فقیذفف ق فف قتںیفف ق ففوقتفف ق ی ففی قتففوقود فف

ومفففنوقہدن ففف  قسفففوقت ففف قتفففیقومنففف ق فففں قسفففوق م  نففف  قبن یففف ق ففف  وقوددقو ھففف ق م  نففف د قتفففوق

ییسفففےقسفففوقومفففنوقو کففف ہقوددق ففف  ی قتفففیق ی فففی قیففف قم ی م یففف ق ففف  وقی تففف قو کففف ہقوددق فففیو  رقمفففںق

 مفففںقتفففں وقسفففوق فففیکقتمففف لقیففف قم فففی  ق ففف    قوددقب  ففف قسففف  ہحقبفففرق ففف    ق۔و ق ففف وقیففف ق

کقتفففوق فففنوق فففی وقبنففف  ق ففف  ق فففیقد فف قتفففوق دی فففوقکقسفففوقدوبیففف قتفففںتوق ذففف  اققم ُمتففںو 

تفففیق ی فففی قیففف قم ی مففف یوق ففف  ق وددقو قم ُمتفففںد قتفففوق ففف وقن صفففیہق ی ففف قی نففف ق نففف یقوددقو فففوت یق

سففوقمں   تں فف قوددقو قتففوقسفف یھقومففنوقوہ فف  وق تففّیحقتففیقو بفف قتففں وقتففوق فف وقت فف قتفف ق ی فف ق

 ییفف ق ففوقتفف قخفف وقد فف ق فف  فق ففوقویفف قالتففھق ففیب  ق فف ودق ففںددیق و۔ ی کفف ق فف ی قسففوقن لففیہق

 و ت  ےقتیقبھ   ق وقوددقس قسوقم لوق ضںحق ہہقوددقو قتوق خںیق؟

 ضفففںحقن مففف قویھفففوقوددقو قنففف  قسفففوقمففف   قود فففیو   ہقیھفففوق ففف قتففف ق فففں ق فففں  قتفففںیفق فففوق

و فف دیقت ففف ق فففو:ق ف صفففتںقتمفف قصفففتںقود فففیو   ہقنفففرقو ںسفففںوقو قن ففں قدسفففیلقصفففتںقتفففںدق   فففوق

یو   ہقدسففی ی ق ففوقصففتںقت فف ق ففو قوددقیفف قود ففیو   ہقم ُمتففںقمفف   ق فف  ق   ففوق ضففںحق ففی قود فف

۔ ضفففںحقن مففف قبفففرق تففف کقو۔ق ضفففںحق٥۔ ضفففںحق   ففف ق٤۔ ضفففںحقنیسففف ق٣۔ ضفففںحقوبفففںو  فق٢

ن مفف قوقیھو  ضففںحقن مفف برق تفف کقوق خففںیقم ُمتففںق ففف  قوددقتففی  قم ُمتففںق  فف  ق ففو ق   فف قتففف ق

 ُمتںقت  ق   ق وق۔ ں  قن   قن  قو  قتیق خںیقم 

و ق فف وقیفف ق خففںیقم ُمتففںق فف  قوددقو  قتففیق خففںیقم ُمتففںقسففم ھن ق ففںددی حقہیففرقنفف  قسففوق ففوق

 ق  ق ضفففںحقتفففوقدسفففیلق فففی وقتففف قہ  فففںقب ففف ق یففف ہیق فففوق ففف کرقی ففف  قفذفففےقویففف قہ  فففںقمفففںقوتوتففف ق

تففففںیوق فففف  قوددقدیق ففففں  ق ففففوق ی کفففف قم ُمتففففںقوتففففںہقوقت فففف قتففففوق فففف  ںہق  فففف  ق  نل فففف وو قتففففوق

 قوینفف قمنانفف ق کھنفف ق فف  ووقیھففوقوددقتففی  قبھفف ق ففں  ق   فف قتوفف عق  فف  قالقسففک ق   فف قبفف د یہقبھفف

 ت ق ں  قتںیفقن  قو ہ ق یوق و۔

قو) فففففْرقہ د ل فففففیوقَنفففففْرقوْسفففففوََیْ و ْفقنل قَدوْہ   ففففف ل ُْلل فففففیَدسَّقنل ْنفففففو ْفقکلقلوقَْہقیَذ ی  فففففیَ قوْفوَفففففَںوی ق  فففففْںقَ ْ ی فففففیوقبل   ْ قت 

 قتفف قدیق ففں  قتفف قکقتفف ق ففں ق ھففیہ ق  ففت قہیفف ق ففوق و ففںقوق یفف قدیق ففیکقت ففووق فف ١َصفف ہل ل َرو 

یففف ق فففیکقسففف قبفففی ووق ففف  قیفففیقویففف قسفففیدیقو قتففف ق فففں قال ففف  قوددقکقتففف ق فففں قت ففف قوددقسفففوق

نففف ہق لففف قتفففںی وقم ُمتفففںقوتفففںہقوقب ففف قسففف د قن  ففف  قتفففوقن  ففف ق ففف  ق فففیقومنففف ق  ففف   قنففف  ق

 فففوقتففف ق فففں  قن  ففف قن  ففف وحقتفففیقہتھ یففف ق فففو قیففف دیتقوددق ففف ی قتففف قتوففف بی قسفففوقیففف قو بففف ق

وق   ففف قن  ففف یق ی م  ففف قتفففوق ففف آوقو بففف ق فففوقوددق  ق ضفففںحقتففف ق تفففیحق٣٨وسفففیدیقیفففی   ١ 

تففوق فف آوقہ  ففںق یفف ق ففوقوددقیفف قین فف قتوفف عق سففم   ق ففوقتفف قو قنفف  قتففی  قدہدقبفف لقوددقی ںیفف ق

ق. د  ںیق    ق ی  قی ن قبُ ںقتم قدق ی ہی قتوق  یھی قن  قنی یہق و

ق

ق

ق

 



 ہےاصل سّوم معاد جسمانی 

سففف د قو ت ففف  وقو  ففف قتففف قو قنیلففف قمفففںقویتففف قق فففوقتففف قو  ففف  قتففف ق  ففف   قنفففں وقسفففوقیمففف ہق  ففف  ق

 فففیی ق ی کففف قو ق ففف  فقتفففوقب ففف قویففف قوددق ففف  فقنی فففیہق فففوق فففیقو ق ففف  فقنففف  قو  ففف  قتفففیقومفففنوق

و مفف لقتفف قو ففںقدقسفف وقہیکھنفف ق ففوقیفف قوصففںقن فف ہق ففوق ن فف ہقتفف ق ی فف وی ن قیمفف ہقوہیفف  ق سففم   قتفف ق

 فففوق  فففیقو قہ  ففف قسفففوقنفففں وقتفففوقب ففف قو ق ففف  فقنففف  ق  ففف   قتں ففف قو  ففف وق فففںددی حقنففف  قسفففوق

 ن  ہق  م   قتوقب د قن  قت  قونیدقمںقو وذ ہقدتھن ق ںددیق و

۔قنفففں وقتفففوقب ففف ق  ففف قو  ففف  قتفففوقوددو ق ففف  فقبفففں بقتفففوق  فففنفقوددق ففف وعقنففف  قنتفففوہق فففیق١

      ق وق    وقو قمںقو وذ ہقدتھن ق   ن قی قب  ق ںددیق وقو

  ففم   قمففںقو وذفف ہقدتھنفف ق ففںددیق ففوق ی کفف قب ففاق یفف حق ففں  قتففوقہفف  ںقوددقب ففاقق۔قن فف ہ٢

 یففف حقتففف قیصفففںیمقسفففوقن لفففیہق ییففف ق فففوقتففف قن ففف ہق  فففم   ق فففںددیق فففوق ی کففف قو  ففف  ق   نففف ق

تففوقہ قوسفف ق  فففقہ  فف قتففوقسفف یھقن  ففیدق ففی ق ففوق    فف قتفف قخفف وقد فف ق فف  فقسففیدیق   نفف قنفف  ق

قَ لففففرْق قوْل ل َ فففف    َیقبَنَ  َفففف  قو فںن یفففف  و:ق َیَْ َ فففف   یَرقَ لَفففف قَْ ق  َ ففففّیل دل َک َنفففف  ق قبَلَفففف ق َفففف ہل وقت فففف ق١ق َْ َمففففَ ق ل

و  ففف  ق مففف  قتںیففف  وقتففف ق فففیق ففففقو قتففف قسفففنیق فففی  ق فففنی   م ق   نکفففںقسفففکووق؟ ففف  قت فففی ق  ففف  ق

تںسففکووق فف  قو ق  فف قمففںق فففق فف ہدق فف  قی فف  قیفف قتفف قو  فف  قتفف قو  ل ففی قتففوقسففں قیفف قبنفف  وق

 مںق  ہدق   ق۔

ددقوسفففک ق  موففف  قوددق  فففنفقوددقو قتفففوق ففف وعق صفففںو  قن  و   فففںقویففف قتفففوق  نففف ق۔ب  ففف قو٣

 و م لقت ق   عق  ن ق اق وق   وقو قمںقو وذ ہقدتھن ق ںددیق وق۔

 

 اصل چہارم عدل

 ییھفف قدتففرق فف   قونفف ن قتففوقو وذفف ہقتففوقنیفف باقکقتففوق فف ہلق ففی وقتفف قب وففںیرقہ  ففںقیفف ق ففوق

 قتںیفف ق ففوق ی کفف قدیق فف قتفف ہقتففیق ذففںقسففل فق تفف مق  م ففن قتفف قخفف وقد فف ق فف  فقت فف ق  فف قمففںقہلفففق  فف 

سففم ھو ق ففوقدیقوسففوقو  فف ہق  فف  قہیوفف  وق ی نفف ق ذففںقت وفف ق ففوقتفف ق  فف قتفف ہقمففںقسفف وقہینفف قہلفففق

 ففوقوددقہلفففق تفف مق و خ ود فف ق فف  فقتتھفف قبھفف قت فف ق تفف مقوددق کمفف قتففوقخففہ قدو ففوقتفف ہقتففیق

وسففففیدیق١ نفففف قدیقہلفففففق  فففف  قتںیفففف ق و  فففف ہق  فففف  قہیوفففف ق ففففوق۔ہدسففففںیقہ  ففففںق:خ ود فففف ق فففف  فق ففففوقی

 ففوق قہلفففقیفف ق    فف قتفف قد فف قسففوق ففوقیفف ق  فف  قننفف یقتفف قد فف قسففو ی ن قو ففںقتففی  قق٤ ٣   نفف ۔

ہلفففقتںیفف ق ففوقوددقدیق  فف  ق   وفف ق ففوقتفف قیفف قو قتفف قتفف ہقہ  م  فف ق ففوقیفف ق   وفف ق ففوق فف کرق فف   ق ففوق

 وقوددقیففف قہلففففق  فففںقوددقو قتففف ہقتفففیق  ہال ففف ق فففیدقمفففںقو  ففف ہق  ففف  قہ قسفففکو ق  ففف وقدیقہلففففقتںیففف 

وددق    و ففف قوددق  ففف  قننففف یقوددقنمکنففف حقتفففوقصفففت حقنففف  قسفففوق فففوق قخففف وقد ففف ق ففف  فقوی فففوق

قکَقصفففت حقسفففوقمففف  قدننفففّ یق فففوق فففں  قتفففںیفقنففف  قمفففناووق ففف  ق وَ قو فففرل فففف قو نلففف َ قَ فففْ  ن قَد َکل الَیَْکلل

ففففیَ قوق   فففففقتفففف قہلفففففقدقسففففوفق  فففف  قوقخ ود فففف ق فففف  فق ی ففففی قمففففںقت فففف قبھفففف ق ١و نلفففف َ قَْ ت َ فففف  ْفقیَْکللم 

تںیففف   کرق ففففیکقومففففنوق تفففف قمفففںقخففففیہقہلفففففقتففففںیوق فففف  قوددقو قتفففوقسفففف یھقخ ود فففف ق فففف  فقومففففنوق

م ُمتففںد قتففوق دی ففوق ی ففی قتففیقہلفففقتففں وقسففوقننفف قت فف ق ففوقمفف قیفف قت  ففوقنمکففرق ففوق فف ق

 ت ہقلتیقخیہقو   ہقہ قوددق ی ی قتیقو قسوقنن قتں ق؟۔



 اصل پنجم امامت

 قسفففوقمففف  میی قوصفففںقون نففف ق فففوق۔ق   ففف قتففف قخ ود ففف    فقومفففنوقہیفففرقوددقنففف   قتفففوقوصفففیلقنففف 

    ففف قسفففوقق٤٤وسفففیدیقیفففی  ۔١ودمفففںقال ہقسفففم ھو وددقم ُمتفففںد قتفففیقبھ   ی تففف ق فففیکقہلففففقدق 

  ففف حق  صفففںقتفففںی قوددقدویقدوسففف قتففف ق ففف وی قمففف ق ففف    قوسففف ق فففں قال ہقسفففم ھ قتففف ق ففف  ی قوددق

تففوق فف آوقت فف قوفففںوہقتففیقم ُمتففںق ففںی  قتففیقن تففیہقدتھففنوقتففوق فف وقوددقو قتففیقو ففںوےقتففں وق

تففوق فف آوق    فف رقبنفف قہیفف ق فف   قون ن فف قتفف ق کففںقنفف  قون نفف قہیففرقتفف قسففوی ق ففوقوددقم ُمتففںقمففںق

     ق    ق وقت قو قتیقبُ ںقی  ّرقتوق ھیڑقہ  وددقو قتوق  وقت  ق ںو ےق   ۔

ی نففف ق۔قون نفف قویففف قنذففف ہقدقننصفف قو ھففف ق فففوقتففف قخ ود فف ق ففف  فق ففف قتفففیق   وفف قو قتیہیوففف ق فففوق ١

 خ ود  ق   فقومن قنں  قتوقنی باقت  قتیقون ہقن  ّرقتںی ق و۔

۔و ق فففں ق ففف   وقتففف قم ُمتفففںقتفففیقخ ود ففف    فقسفففوقی  ففف رقتفففںو وقوسففف ق فففں قونففف ہقتفففیقبھففف ق٢

خ ود فف ق فف  فقی  فف رقتںیفف ق ففوقوددقم ُمتففںقتففوق دی فف قیفف قونفف ہقتففوق دی فف قب فف قدو ففوقونفف ہقتففیقی  فف رق

ی ففی قتفف ق ففں قسففوقونفف ہقی  فف رق  فف  ق ییفف  وقوددق فف قتںیفف  وقمفف قن لففیہق ففیوقتفف قتتھفف قبھفف ق 

 تیق یکقون ہقی   رقتںیوق   قدیقخ وقد  ق   فقت ق ں قسوقون ہق    ق یی ق و۔

 ۔ون ہقن صیہقتیق  ق  آوقت قیم ہق ن یقصُ ںیقدقتت ںیقسوقم  ق ی  ق    آو۔٣

وددقیففف قق۔ونففف ہقن صفففیہقیمففف ہقفضففف  ںقدقونو ففف  قنففف  ق تفففیحقتفففوق فففہدیقسففف قبںوبفففںق فففییوق ففف  ٤

 ذ ذفف ق ففوقو قونففیدقدسفف   قتففیقن تففیہقدتھنفف قو کفف ہقتففیق فف دیقتں فف ق ففیقیمفف ہقونففیدقوصففہ  ق

ہیففرقوددقہ  فف قتففوقو قونفف ہقتففوق  فف یقمففںق فف  ق ففیقب فف قسفف د قو  ہیفف قنفف  قنی ففیہق ففوق  ففکیق

 ففف   قوددقسفففن قہد فففی ق فففوق ذفففںقت ففف ق فففوق ضفففںحقدسفففیلقوتفففںہقوقومفففنوق    ففف نی قتففف قی ففف وہقوددق

 قفںن یففف ق فففوقوددقیففف قسففف ق فففںیغقوددقو لت ففف قم ُمتفففںقوقسفففوق ففف  ق وددق  قو قتفففوقودصففف  قتفففیقب ففف 

 ضفففںحقن ففف یقنی فففیہقبھففف قو لت ففف قم ُمتفففںقوقسفففوق  نففف ددق خفففںیقونففف ہق ففف  ق ی کففف قم ُمتںوتفففںہقوق

 فففوقن فففخصقت ففف ق و ون ن ففف قن وذففف ق ففف  قتففف قخ ود ففف ق ففف  فقم ُمتںوتفففںہقوقتفففیق کففففقفںن یففف ق فففوقتففف ق

صفففںی  ََ ن ںف قتفففںی قوددق ضفففںحقدسفففیلق ضفففںحق لففف قتفففیقومفففنوق    ففف رقتفففوق فففیدقمفففںقی

 :وتںہقوقتوقم  قی قم ُ ہقم ی م وددق ی ق   لق ی  

َسفف  َوَ  قَدو ) ففَ قدل ُْ ْ ق َففْفقیَْت َففْںقفََمفف قبَلل ففْرقَدبّلففَ قَد ل َلقل َْ ففَ قنل ففْ قَنفف ق  فف ل قبَلّل س ففیل  ففْرقک قیَ َیَُّ فف قو ںل َ قنل ففم  یَْ صل

قو قل ل یقوْ ذَْیَہقو ْقکَقو نل  ل یَرقو الَیَْ  ل  و١َک فلںل

و قن فففں قدسفففیلق ففف ق  ففف قتفففیقخ ود ففف ق ففف  فق فففوق لففف قتففف ق    ففف ن قن ففف رقتفففں وقتفففوق ففف وق

یمھفف د قمفف  قبھ  فف  وقوسففوق ی ففی قیفف قم ففیق مفف قہدقو ففںق نق ففوقیفف قتفف ہقو  فف ہق فف قہیفف ق ییفف ق ففاق

دسففف   قتفففیقو  ففف ہق  ففف  قہیففف قخففف وقد ففف ق ففف  فق نقتفففیق ی فففی قتفففوق فففںقسفففوقن تفففیہقدتھفففوق۔دسفففیلق

 یہوعقسففوقدومفف ق ففی وقیففیق فف یںقخفففقنفف  قو ففہ قت فف قوددقنففیال وقت  نفف حقتفف قوتففںہقوق فف ق  فف و

ون نفف قوددقخہففف قتففیق ی ففی قیفف قم ی م ہیفف ق  لمفف  وق فف   قدقسففن قہد ففی قتفف ق ففں قسففوق ففیق

 ہ  ںق   ق وقو قت قیذ   قی ق وقت قو م والسہہقب دیق ی 

 ٦٧وسیدیقن   یق ی ق۔١)



 مق یںق   ۔وددقو قتوقوسم  وق ںون قیںی  قتوقس یھقہد

 علی

ینن رق تن  :وبیو   ففففرق و کففففوقدو فففف  ںون قوبی     دو فففف یق ںون :ف  مفففف ق وسففففف: ل ق  ذفففف :ون ںو مآ

سففف لقب ففف ق۔ ففف  ہحقنتففف د قدنضففف  ق٣٣د ففف ق ففف ہقو ت فففںقتفففوق١٣بنففف قوسففف ق و کففف قدالہحقنتففف د ق:

 س لق ھلفقاقق۔

 حسن، علی کے بیٹے

و مففففففعنن رق لفففففف ق دو فففففف یق ںونفففففف قوسف:  ففففففرق  ذ :ن وت  تن  :وبین مفففففف وّدلقدو فففففف ق ںونفففففف قون ں

  فففںیق و کفففوق ففف  ہحقن ففف یدقتفففوقنیففف باقق٣نففف یقسففف لق١٥ ضفففںحقف  مففف ق  فففںوق۔دالہحقنتففف د ق

 اقق۔٥٠صتںقق٢٨

 حسین، علی کے بیٹے

وسففففقنتففف د ق:  ففف ر ق ذففف قس  و  ففف  وقتن ففف قوبفففیق تففف کقدو ففف ق ںونففف قون ںو مفففعنن رق لففف قدو ففف یق

لق  ففف دہقا فففںیق و قتففف ق ففف  ہحقدد ق ففف ت  قسففف ٣ ںونففف ق ضفففںحقف  مففف ق افففںوقدالہحقنتففف د ق

 ا ںیق مںی۔٦١ م  قہ فقن ںہقو  ںوہقس لق

 علی، حسین کے بیٹے

وسفففف: ل   ذ ق یفففرقو   بففف یرق تن ففف قوبفففیقن مففف ق دو ففف ق ںونففف قوبفففیق تففف کقو   ففف رق دو ففف یق ںونففف ق

  ففففںیق٩٥ن ففففںہقو  ففففںوہقسفففف لق٢٥ا ففففںیق فففف  ہحقق٣٨ فففف ت  قسفففف لق٥ فففف ںب  ی قدالہحقنتفففف د ق

  مںی۔

 کے بیٹے محمد، علی

وسفففف:ن م ق ذففف قبففف  ںق تن ففف قوبفففیق  تفففںق دو ففف ق ںونففف ق لففف قبفففرقو   ففف رق دو ففف یقف  مففف قہخوفففںقونففف ہق

ق قدالہحقنت د قودلقن یقد  قس لق  اقق۔١١٤ یقو    قس لقق٧    ہحق٥٧  رقن وت  

 جعفر، محمد کے بیٹے

 ںونففف قوہق  تفففںبرقن مففف قوسفففف:  تںق ق ذففف قصففف ہق قتن ففف قوبفففیق تففف کق دو ففف ق ںونففف قبففف  ںقدو ففف یق

 اقق۔١٤٨ن یق یولقق٢٥ ق   ہحق٨٣دب  قوالدل١٧فںدی قدالہحقنت د ق

 موسی، جعفر کے بیٹے

 ق٧وسففففقنتففف دسغ:قنیسفففا ق ذففف :قسففف ہف قتن ففف :قوبیو   فففرقوالدل قدو ففف ق ںونففف :قونففف ہق  تفففںقصففف ہق

نفففف یقد فففف قق٢٥ی قق ق فففف  ہح:قق١٢٨نفففف یقصففففتںقسفففف لقق٧دو فففف یق ںونفففف :ق م فففف ی قدالہحقنتفففف د :ق

ق.ی قق١٨٣

ق

 



 ی، موسی کے بیٹےعل

قبففففرق  تففففںق قدو فففف یق وسفففففقنتفففف د ق لفففف ق  ذفففف قد فففف ق تن فففف قوبیو   ففففرقہّدہقدو فففف یق ںونفففف قنیسفففف  

 وددقو قتففففف ق ںیت  ففففف ق١٤٨ یذ فففف قسقو  فففففںوہقسففففف لقق١١ ںونفففف ق  مففففف ق وہقو تنففففف روقدالہحقنتففففف د ق

 اقق۔٢٠٣   ہحقن  یدقتوقنی باق خںقن یقصتںقس لق

 محمد، علی کے بیٹے

قو ں فف ق دو فف یقوسفففقنتفف د ق:ن مفف ق  ذفف ق  ففیوہق تن فف قوبففیق  تففںقہّدہق دو فف ق ںونفف ق لفف قبففرقنیسفف  

  فففںیق خفففںقق١٩٥د ففف ق١٠ ںونففف قخ ففف قدو ق قیففف قسفففت ک ق قدالہحقنتففف د قن ففف یدقتفففوقنیففف باق

 .یق قق٢٢٠و ذ  یققاقق۔ق   ہح:ق خںقن یق ى٢٢٠ن یق یذ  یقس لق

 علی، محمد کے بیٹے

 ُ  ففف  قدو ففف ق ںونففف :قن مففف قبفففرق لفففاق فففیوہ قوسففففقنتففف د :ق لفففا ق ذففف :قاففف ہى قتن ففف :قوبیو   فففرقو

ی ق قق٢١٢و   ففففيقسفففف لققدو فففف یق ںونفففف :قسففففم  يقن ففففںد قبففففيقسفففف ّ ی قدالہحقنتفففف د :ق  مففففيقنفففف یق ى

 .ی ققق٢٥٤د  قق٣   ہح:ق

 حسن، علی کے بیٹے

وسففففقنتففف د ق:  فففرق  ذففف ق  فففکںیقتن ففف قوبفففیقن مففف ق دو ففف ق ںونففف ق لففف قبفففرقن مففف ق دو ففف یق ںونففف ق

 اقق۔٢٦٠دب  قوالدلقس لقق٨    ہحق٢٣٢  قو ُ   ق دب٨  یُ ق دالہحقنت د ق

 قائم، حسن کے بیٹے

وسففففقنت د : ففف ہق ضفففںحقدسفففیلقوتفففںہقو  ذففف قن ففف یق ففف  فق تن ففف قوبفففیقو ذ سففففق دو ففف ق ںونففف ق  فففرق

 دو فف ق ںونفف قتفف ق فف  ہحقتففوقنی فف قمففںقق٢٥٥ فف ت  ق١٥ دو فف یق ںونفف ق ففں  ق۔دالہحقبفف قسفف  ہحق

ںقو خیففف عقسفففوقو قتی فففیو وق فففوقوددقو قتفففیقیمففف ہقسففف لق مفففںقیھففف قخ ود ففف قنو ففف لق کمففف قدقفصفففق٥

 ففف  فقتفففوق ففف وقویففف قب وفففںیرق یففف ق فففںودقہیففف ق فففوقو فففںق ففف قہففف  ںوََ قو قد ففف قب ففف ق ھفففیہوقیھفففوق

وددقنذفف ہقدقننصفف قون نفف قمففںقففف   ق ففیق فف وقوددقتمففھقنفف حقدو فف ق ںونفف قتفف ق  فف حقنفف  قوددقتمففھق

 قیھففوق فف کرقوسفف قنفف حقدو فف ق ںونفف قتفف ق فف  ہحقتففوقب فف قبھفف ق فف ہق ی ففی قتفف ق کففںد قسففوق   فف

د فف قو قتففوق فف دق   فف قوددقب ففاقخفف  قوفففںوہق ضففںحقتفف ق یفف دحقسففوقف ضفف  عق ففییوقیھففوق

وددقومفففنوقن ففف  ںقتفففوق فففیوعق  صفففںقتفففںیوقیھو    ففف ق ھففف دہ  ل قبفففرقن مففف قو  فففمںیقوقتففف ق

قتففیقوخو فف دقفںن یفف قوددقوبھفف ق  فف یق فف  قوددق ی ففی قتفف ق کففںد قسففوق دففف حقتففوقب فف ق  تفف قتتففںی 

تفف قخفف وقد فف ق فف  فق کفففقتففںقہی فف قیففیقنففیالقو قد فف قہ ففیدقفںنفف قتففںقو ق   فف ق فف  قو قد فف قیفف ق

وق۔ق١ہ  ففف قتفففیق ففف لقدقو صففف  قسفففوقبھفففںقہیففف ق فففوق   ففف قتففف قخ ود ففف    فق فففوقد ففف یقت ففف ق فففو 

 وددق  قب د یودقدسیلقخ وقوق وقو قت قدالہحقسوقم لوقختںقہی ق و۔ق٥وسیدیق صص۔١ 

 

 



الشان میکے مرجع عظ تیعیئے ش ایدن  

 کی سوانح حیات یمدظلہ العال زےیتبر یدوز دو زان دہللای یہللا العظم   تیآ حضرت

  

 ۔ پیدائش بابرک  (١) 

  آیررررا ہللا العظمررررٰی الحرررراج میرررررزا یرررردہللا دوزدوزاںرررری ابررررن الحرررراج عبدالحمیررررد،ایران کررررے ح ررررر
 ھ ش١3١۴تبریز شھرمیں ایر دیںداراور مذھبی خاںدان میں 

کوپیرررررداہو ،آپ کرررررے والررررردمحترم ،تبریرررررز کرررررے ایرررررر دیںررررردار وںیرررررر کردارتررررراجر تھرررررے ۔آپ 
رکے فاصررررضہ پرواقررررع کیضررررو میٹرررر٧٠کےاجرررردادبہ  سررررالوں پہضررررے ،دوزدوزاںنرررراہں جرررروتبریز سررررے 

 ہے ،وہاں سے ہجر  کرکے،تبریزآگئے اور وہیں سکوں  اختیار کرلی .

 ۔ ابتدائی وس وحی تعضیما  (٢)

ھ ش کرررو معظرررم لرررہ ںرررے مدرسرررہ مررریں داخضرررہ لیرررا اور ابتررردائی تعضیمرررا  کرررو موالںاالحررراج میرررر ١3٢٢
 محمرررود آقرررا مرحررروم سرررے حاصرررل کیرررا۔جو تبریرررز کررری مشرررہور ومعرررروف شخصررری  تھررری ، ںیرررز
موالںررا الحرراج آقررامیرزا فرررج الضہسررے بھرری کسررن فرریض کیررا ۔اس کررے بعررد کرری تعضیمررا  کررے لررئے 
،مدرسررہ حسرررن پاشرررا مررریں قررردم رکھرررا ،جررروتبریز کےصرراحن االمرررر )عرررج( کرررے چررروراہے پرررر واقرررع 
ہررے ۔تعضرریم وتعضّررم سررے شرردید رغبرر  کرری وجررہ سررے وہ بہرر  کررم عرصررے مرریں، اپررںے ہررم عصررروں 

ہررروگئے۔اس کرررے بعرررددینر اسررراتذہ سرررے فی ررریان ہررروںے ایرررر ممتررراز شخصررری  کرررے مالرررر   مررریں
 کے لئے مدرسہ عضمیہ  ا لبیہ ،جو تبریز

کررری جرررامع مسرررجد مررریں ہے،مشررربول تحصررریل ہررروئے، اوردروس مں ق،اصرررول اور لمعترررین یعںررری 
شررررھید ثرررراںی کرررری شرررررحضمعہ کرررری پہضرررری اور دوسررررری جضررررد کرررری تعضرررریم کررررے لررررئے ،موالںررررا الحرررراج 

موالںرررررا الحررررراج میرزاعضیاصررررربراخیجہاںی مرحررررروم میرزاعضررررری اصررررربر برررررا غمشرررررہ ای مرحررررروم ،
،موالںرررا الحررراج سرررید ر رررا مرںررردی مرحوم،اورموالںرررا الحررراج میرزاابوالف رررل سررررابی مرحررروم کرررے 

 سامںے زاںوئے ادن تہ کیا۔

 قم کی  رف ہجر  ( ۔3)

ھ ش کررررومعظم لررررہ اپںرررری تعضیمررررا  کرررری تکمیررررل کررررے لررررئے ،اپررررںے و ررررن مررررالوف سررررے ١33٢
سرررال ١٨ہ تشرررریف لرررے آئرررے ،جبکرررہ اسررروق  آپکررری عمرررر ابھررری ہجرتکررررکے سررررزمین قرررم المقدسررر

بھررری ںہررریں ہررروئی تھررری ۔ آپ ںرررے اپںررری پررروری سعیوکوشرررش کرررے سررراتھ اپرررںے سررر و  کرررے بررراقی 
ماںررردہ دروس کو،حررروزہ عضمیرررہ کرررے برررزرگ اسررراتذ  کررررام سرررے ،مرررن جمضرررہ آیرررا ہللا الحررراج میررررزا 

 محمدمجاہد تبریزی مرحوم کے مح ر میں حا ر ہوکر تکمیل کیا ۔

 ۔ اعضٰی تعضیما  (۴) 

ھ ش کرررررو حرررررج اور عتبرررررا  عالیرررررا  کررررری زیرررررار  سرررررے مشررررررف ١33٧آیرررررا ہللا دوز دوزاںررررری 
ہررررو اور وہرررراں سررررے واپسرررری کررررے بعررررد اس دور کےبررررزرگ ومحترررررم اسرررراتذ  کرررررام کررررے درس 
خرررارج مررریں حا رررر ہوںرررا شررررو ع کیرررا ،وہ سرررن سرررےپہضے آیرررا ہللا العظمررری بروجرررردی  ررران ثرررراہ 



اور اںکررررری وفرررررا  کرررررے بعرررررد کچرررررھ عرصرررررہ ترررررر ،  ،کرررررےدرس خرررررارج مررررریں حا رررررر ہرررررو  ،
 مررریں خارجاصرررول درس کرررے اںق باسررر می کرررے بررراںیی رہبرررر کبیرررر آیررراہللا العظمررری امرررام خمیںررری

 بعررد کررے فی ررکرںے کسررنی  عرصررہ تھا،کچررھ کرتررا ہرروا مرریں مسررجد سضماسرری ،جررو فرمررائی شرررک 
 کررررںے شررررک  مررریں اصرررول اورخرررارج فقرررہ خرررارج کے(سررررہ قررردس) شرررریتمدار العظمررری ہللا آیرررا
دوں مرررریں سررررے ہرررریں ۔ اور آپ شرررراگر وبرجسررررتہ ممترررراز کررررے سررررعید فقیررررہی  ،اس لررررہ ۔معظررررم لنررررے

 سال تر مسضسل ،٢۵ںےتقریبًا 

آیرررا ہللا العظمررری شرررریتمداری)قدس سررررہ( سرررے کسرررن فررریض کیرررا ،جرررو آپ کرررے خرررارج فقہوخرررارج 
( اصرررول کرررا ایرررر کامرررل دورہ تھرررا۔ اس کرررے عررر وہ آپ ںرررے آیررراہللا العظمینضپاینررراںی )قررردس سررررہ
کررررے درس خررررارج سررررے بھرررری کسررررن فرررریض کیررررا ہررررے ۔ اور پھررررران دوںوں یررررا  عظررررام سررررےاجازہ 

 روای  کا شرف حاصل کیا ۔

 ۔ فضسفہ کا درس (۵) 

آپ ںررررے کچررررھ عرصررررہ تررررر آیررررا ہللا الحرررراج سررررید محمررررد حسررررین  با بررررائی مرحرررروم ، مہلفتفسرررریر 
کررررو  المیررررزان کررررے درس افسررررار مرررریں شرررررک  کرررری اور اسررررید وران آپ ںررررے ۔کچررررھ ف رررر  کرررررام

 مںظومہ سبزواری پڑھایا ۔

 ۔ قرآن سے وابستنی (۶) 

ح رررررر  آیرررررا ہللا العظمرررررٰی دوزدوزاںررررری  الرررررنی عضمررررری کرررررے ابتررررردائی دور سرررررے قررررررآن کررررری 
ھ ش ١3۴٢ھ ق بم رررررابق ١3٨٢تعضیمحاصرررررل کررررررںے کرررررا اںتہرررررائی ذوق رکھرررررتے تھرررررے ۔آپ ںرررررے

۔آپ ںررے کچررھ سررے قرررآن کرری تفسرریر کررا آغازکیررا اور ابھرری تکرردرس تفسرریر کررا سضسررضہ جرراری ہررے
عرصررررہ تررررر ،تفسرررریر کمپرررراںی کررررو اپررررںے درس کررررا محوربںرررراتے ہرررروئے سرررروروں کیترتیررررن کررررے 
م رررابق تررردریس کرررا سضسرررضہ جررراری رکھرررا۔لیکن ادھرررر آپ ںرررے اپرررںے تفسررریر ی کرررام کرررو مو ررروعی 
شررکل د  دیررا ہرررے ۔ اور یررہ کاوشرررچںد جضررد کترران کررری شررکل مررریں بالکررل تیررار ہرررے اور  بررع کرررے 

 لئے آمادہ ہے

 جی خدمتیں (۔ دیںی وسما٧)

معظررم لررہ ںررے ترردریس واحکررام الہرری کرری تبضیررک کررے عرر وہ ایررران کررے مختضررف شہروں،جیسررے قررم 
،تہرررران ،کررررج وتبریرررز مررریں ،قابرررل ذکرررر سرررماجی خررردمتیں اںجرررام دی ہررریں جرررن مررریں سرررے بعرررض 

 مںدرجہ ذیل ہیں۔

د ) الررف( تہررران شررہر کررے جیحررو ں روی پررر مسررجد جررواد االئمررہ تعمیررر کرواںررا ،فیالحررال یررہ مسررج
الحررراج کررراظم کرررے ںرررام سرررے معررررروف ہرررے۔ اوربرررہ احسرررن وجررروہ ادارہ ہرررورہیہے اور لرررروگ اس 

 سے فیض اٹھا رہے ہیں ۔

سرررتون والررری تررراریخی مسرررجد کرررا دوبرررارہ بںواںرررا ۔یرررہ چرررار سرررو سرررالپراںی مسرررجد ۶3) ن( تبریزکررری 
معظرررم لرررہ کررری سرررعی کوشرررش سرررے اس کررری   تھررری جرررو کچرررھ سرررالوں سرررے مترررروک ہررروچکی تھررری،

 ئی اور وہ اس وق  شہر تبریز کیمشہور وفعال مسجدوں میں سے ہے ۔مرم  وتعمیر ہو

ھ شرررتر ١3۵٧ھ ش سرررے ١3۵٠) ج ( مختضرررف مںرررا ق مررریں مبضبرررین کرررا اعرررزام کراںرررا ۔آپ ںرررے، 
،گررراہں کرررے لوگررروں کرررے لرررئے دیںررری مسرررائل کررری تعضررریم دیرررںے اور غررر   وگمراہررروں کےمںحررررف 



وبہ کرررے کضیبرررر شرررہراور اس عقایرررد کرررو پھیضرررںے سرررے روکرررںے کرررے لرررئے ۔مشررررقی آذربایجررران صررر
دیہرراتوں مرریں مبضبررین کررواعزام فرمایررا ۔اور پھررر آپ ںےاپررںے ذاترری پیسررے ۵٠٠کررے ا ررراف کررے 

سررے ایررر مبضبررین ہرراہس بںوایرراجس مرریں مبضبررین کررے آرام وآرایررش اورتبضیررک سررے متعضررق تمررام تررر 
ا سررہولتیں فررراہم ہرریں ۔ان اعزامرری دوروں کرری مررن جمضررہ خصوصرری  یررہ تھرری کررہ مبضبررین سررے کہرر
گیررا تھاکرررہ جہررراںوہ جارہرررا ہررے، وہررراں کرررے مرررہمںین سررے ںذراںرررہ کرررا م البرررہ ںررہ کرررر  گرررا ۔لہرررذا ان 
کیتبضیرررک مرررذکورہ مںرررا ق مررریں ںہایررر  مرررہثر ثابررر  ہررروئی۔اور اسررری  رررر  تبضیرررک کررری یہیروش،زاغرررہ 

 جو خرم آباد میں ہے اور ھشترود اورشہرری میں بھی اپںائی گئی ۔

ہللا دوزدوزاںرررری ںررررے صرررروفی  بہایرررر  اوروھابیرررر  )د( گمراہیرررروں سررررے مقابضررررہ ۔ ح ررررر  آیررررا 
جیسرررے گمرررراہ، گروہررروں اور مںحررررف فرقررروں کررری روز برررروز بڑھتررری فعالیررر  کومررردںظر رکھرررتے 

ھ ش کرررو حجرررا االسررر م والمسرررضمین آقرررا شررری، داہد الھرررامیمرحوم، اور حجرررا االسررر م ١3٧۵ہرررو  ، 
کررروں سرررے مقابضرررہ کرررے والمسرررضمین شررری، مرداںررری کرررے تعررراون اور ہمررراہںنی سرررے ایکرررادارہ ان تحری

لررئے تیسرریس کیررا جررس کررا ںررام مہسسررہ دفرراع از حریماسرر م ہررے ۔ اس حرروالے سررے آپ ںررے متعرردد 
جیررن سررائز کرری کتررابیں شررائع کرری ہرریں اورمفرر  بٹرروائی ہرریں۔ ںرریچے اس مہسسررہ کرری جاںررن سررے 

 فارسی زبان میں کچھ چھپی کتابوں

 کی  رف اشارہ کیا جارہا ہے ۔

 )ع( ۔ تصوف از دیدگاہ ائمہ ا ہار١

 ۔ پدائش تصوف درمیان شیعیان٢

 ۔ فرقہ ںعم  الٰضھی وگںا بادی3

 ۔ فرقہ ھای ذھبیہ واویسیہ و خاکساریہ۴

 ۔ سیری کوتاہ در مرام اھل حق )عضی الٰضھیان (۵

 ۔ دومحور عقایدوھابیان۶

 ۔ بہائی  مولود تصوف٧

ں اسررری  رررر  اس مہسسرررہ کررری جاںرررن سرررے ان مو ررروعا  سرررے متعضرررق دینرررر کترررابیں جرررو لوگرررو
 کےلئے مفید ہیں ، خریدی جاتی ہیں اورباٹی جاتی ہیں ۔

 ۔ مذھبی جضسوں کا اںعقاد (٨)

ھررری کرررے لرررئے ایکںئررری  معظرررم لرررہ ںرررے دیرررن کررری تبضیرررک اور ںوجواںررروں کرررے سرررواال  کررری جررروان دی
روش کرررے تحررر  مرررذہبی جضسررروں کرررا اںعقررراد کیرررا ۔یرررہ جضسرررے دو دسرررتوں ،بزرگررروں اور جواںررروں 

 کے ساتھ مںعقد ہوتے تھے ۔

ھ ش کرررو جضسرررہ دیںررری مکترررن عضررری ۔ ںرررام کرررا ایرررر ادارہ قرررائم ہررروا ۔یہجضسرررے اس ١3۵3الرررف( ) 
زمرررراںے مرررریں ایررررر خرررراص روش کررررے تحرررر ، ہفتررررہ وار،اور مختضررررف محضرررروں میںبرگررررذار کیررررا 
جاتاتھررررا۔مقرریائس کررررے پرررریچھے کھررررڑ  ہرررروکر تقریررررر کرتررررا تھررررا اور سررررامعین کرسرررریوں پررررر 

 عضیم یافتہ ہوتے تھے ۔بیٹھےہوتے تھے اور زیادہ تر سامعین جوان وت



عضمررراء دیرررن ومعمرررین کررررام اورتُّجارح ررررا  کرررے واسررر ے سرررےادارہ ٨٠)ن( ہفترررہ وار، جضسرررہ 
سرررال ترررر کرررے بچررروں کررری ١٢سرررال سرررے ٧کیرررا جارہرررا تھرررا،اور یرررہ جضسرررا  ںوجواںررروں یعںییعںررری 

دیںرررری تربیرررر  سررررے مخصرررروص تھررررے ۔ اور مجموعی ررررور پرلررررگ بھررررگ ایررررر ہررررزار ںوجواںرررران 
تھررررے ۔ان جضسررررا  مرررریں شرررررک  کرررررںے والررررے قرررررآن کرررری تعضرررریم  جضسررررا  مرررریں شرررررک  کرررررتے

کےعرر وہ احکررام اورعقایرردکی بھیتعضرریم حاصررل کرررتے تھررے ۔سرراتھ ہرری مررذہبی تررراںے بھرری اںہرریں 
 یاد کرائے جاتے تھے۔اور مخالفین کے ساتھ مںاظرہ کا سضیقہ بھی اںہیں بتایا جاتاتھا۔

 ۔تدریس (٩) 

ں اپرررررںے ددوران تحصررررریضی میں،ما ررررری کی رررررر  ح رررررر  آیرررررا ہللا دوزدوزاںررررری،قم المقدسرررررہ مررررری
حررروزہ کرررے  ررر ن وف ررر ء کوقررردیمی دروس و متوںکوپڑھایرررا۔  رررا لرررنی عضمررری کرررے اس مررررحضے 
مرررریں وہ درس کررررو تمررررام امررررور پررررر مقرررردم رکھررررتےتھے ۔اورتحصرررریل ،ترررردریس اور م العررررہ کررررے 
ع وہ،تفریح،سیاسررررری وسرررررماجی مسرررررائل جیسرررررے مشررررراغل مررررریں اپرررررںے کومشررررربول ںہررررریں کررررررتے 

 ھ ق سے معظم لہ ںے حوزہ عضمیہ میں خارج فقہ واصول کا درس دیںا شروع١۴٠٠تھے۔

کیررا اور اس وقرر  سررے ابھرری تررر کررے عرصررہ میں،فقررہ واصررولکے مختضررف مباحررث کررو ترردریس 
کرام ایررررر اچھرررری تعرررردادمیں  فرمرررراچکے ہرررریں۔آپ کررررے مجضررررس درس مرررریں حرررروزہ کررررے  ف رررر ءی

 حا ر ہوتے ہیں۔

 ۔ تصںیفا  (١٠)

وزدوزاںرری کرری عضرروم دیںیررہ سررے متعضررق بہرر  سرراری تصررںیفا  ہرریں کہجررن مرریں ح ررر  آیررا ہللا د
 سے اہم کتابوں کے ںام ذیل میں،درج کئے جارہے ہیں ۔

 ( دروس حول ںزول القرآن، م بوعہ ہے ۔ ١)

 ( دروس المو  والحیا  والبرزخ واشرا  الساعہ ،م بوعہ ہے۔٢)

 ( تحقیق الض یف حول التوقیح الشریف ، م بوعہ ہے ۔3)

 ( دروس حول المعاد ، زیر  بع ہے ۔۴)

 ( تقریرا  فقہ ص  ی مسافر ، زیر  بع ہے ۔۵)

ھ ق مرررریں تررردریس وتحریررررر ی شررررکل مرررریں سرررامںے آئرررری( زیررررر  بررررع ١۴٠۶( کتررران قصرررراص )۶)
 ہے۔

 ( حاشیہ برعروة الو ثٰقی،م بوعہ ہے۔٧)

 ( رسالہ تو یُح المسائل۔م بوعہ ہے۔٨)

 ( مںاسر حج ، م بوعہ ہے ۔٩)

 رسالہ ارشاد المہمںیں، م بوعہ ہے (١٠)



 ( مںہاج الصالحین )رسالہ عربی( م بوعہ ہے ۔١١)

 ( رسالہ ھ  لیہ، م بوعہ ہے۔١٢)

 ( مضحقا  تو یح المسائل ، م بوعہ ہے۔١3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 ہملحق
 سواالت اور جوابات

 

 الس م کے لئے سیںہ زںی کرںے کی دلیل کیا ہے؟  ائمہ ا ہار عضیہم ۔1سوال نمبر

ائمہ ا ہار عضیہم الس م کے بار  میں عزاداری کرںے کا رجحان اور اسرتحبان  جواب:

ہوںا اںجمن میں اور مصائن امام حسین پر سیںہ زںی کرںا عزاداری برپا کرںا کسی سرے 

بیرٹے یوسرف کرے  پوشیدہ ںہیں ہے قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ ح ر  یعقرون اپرںے

فررراق مرریں بہرر  عرصررہ تررر گریررہ کرررتے رہررے کیررا یررہ بعںرروان ایررر عمررل اںسرراںی اور 

عا فی  ور پر بیان کرتے ہریں اس بںرا پرر ائمرہ ا ہرار عضریہم السر م کرے پیروکرار جرس 

 ریقے سے جو شرعاً جائز ہے اگرر مجرالس برپرا کرریں یرا ںرذر کرریں پرس مجرالس امرام 

حسین کی مظضومیر  کرو مجسرم کرر کرے دکھراتے ہریں اور  حسین پر سیںہ زںی کرںا، امام

زیادہ سے زیادہ امام حسین سے محب  کرںا یہ ہمار  شعائر مرذہن مریں شرمار ہوترا ہرے 

لٰہذا تذکر دیتے ہیں کہ جیسا ابھری ترر مرسروم ہرے بزرگران مرہمںین کرو خداوںرد عرالم ان 

کرو زیرادہ اہمیر  دیںرا کی توفیقا  میں ا افہ کر  اور مجالس دیںی اور مذہبی تقریروں 

 چاہیے اور ایام محرم الحرام صرف عزاداری پر کفای  ںہ کریں۔

۔ عزاداری، سیںہ زںی و زںجیر کرںا یا اس کے ذریعہ جم رںگ بدل جرائے ٢سوال نمبر 

 یا زخم ہوجائے حتی کہ خون جاری ہوجائے آیا جائز ہے؟ 

البتہ عرزاداران گرامری اس سوال کا جوان یہ ہے جوان اول سے معضوم ہوتا ہے  جواب:

خداوںررد عررالم ان کرری توفیقررا  مرریں ا ررافہ کررر  جہررا  شرررعی اور عق ئرری کرری رعایرر  

 کریں اگرچہ خون ںکالںے کا حرام ہوںے پر کوئی دلیل ںہیں ہے۔ 

مردوں کا ںامحرم عورتوں کے مقابل میں ںںنا ہوںرا جرائز ہرے یرا ںہریں ہرے  ۔٣سوال نمبر

 ںے آپ کو مار دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ یا لوگوں کو جضن کرںے کے لئے اپ

بہتر یہ ہے کہ بضکہ بعرض مروارد مریں الزم مریں ہرے کرہ عرزاداری کررںے والرے  جواب:

ںںنے ںہ ہوں اور ںںنے ہوںے کی حال  میں عزاداری ںہ کریں بالخصروص اس مجرالس 

 میں جس میں خواتین دیکھ رہی ہیں اور اپںے آپ کو مارںے سے اجتںان کریں۔

 

 



 ریا کے  ور پر سیںہ زںی و زںجیر زںی کرںا جائز ہے یا ںہیں؟  ۔٤نمبر سوال 

ائمرہ ا ہرار کرے لرئے عرزاداری کرںرا عبراد  ہرے اور ریرا کراری عمرل کرو با رل  جواب:

 کردیتی ہے پس کوشش کریں کہ قصد قرب  کے ساتھ عزاداری کریں۔

ے یررا ںہرریں اور مراسررم عررزاداری مرریں پرسررہ دیںررا اور شرربیہ ںکالںررا جررائز ہرر۔ ٥سوووال نمبوور 

جائز ہوںے کی صور  میں مردوں کے لئے عورتوں کا لباس پہںںرا اور یول باجرا بجاںرا 

 جائز ہے یا ںہیں؟ 

پرسہ دیںا اور شبیہ ںکالںا خود ایر ایسا کام ہے کرہ شررعاً جرائز ہرے لریکن بںرابر  جواب:

احتیررا  مرررد لرروگ عورترروں کررے لبرراس پہںررںے سررے پرہیررز کررریں اور آال  موسرریقی جررو 

 خصوص مجالس لہو و لعن ہیں، اس کا مجالس عزاداری میں استعمال کرںا حرام ہے۔م

ںمایش اور عزاداری کے پرسہ میں اہل بی  عضیہم الس م کے سراتھ تشربیہ  ۔٦سوال نمبر 

 دیںا جائز ہے یا ںہیں؟

اگرر کروئی تشرربیہ دیرںے سرے ائمررہ ا ہرار کری برے حرمترری ہروتی ہرے اور ان پررر  جوواب: 

 ے تو حرام ہے۔ںقص الزم آتا ہ

کیا مراتم کرںرا پرسرہ دیرںے کرے سراتھ فررق ہوترا ہرے جبکرہ دوںروں رالںرے  ۔٧سوال نمبر 

 کیضئے ہے؟ 

اگرچہ اصل میں پرسہ دیںا ماتم کرںا جائز ہے لیکن ائمرہ ا ہرار کرے برار  مریں  جواب:

ماتم کرںا ایر امر جو معصوم سے ںقل ہوا ہے چںاںچہ امام ر ا ںے دعبرل خزاعری کرو 

 ۔بتایا ہے

کاال لباس پہںںا امام حسین اور دوسر  ائمہ ا ہار کری عرزاداری مریں کیرا  ۔٨سوال نمبر 

 رجحان شرعی رکھتا ہے؟ 

کاال لباس پہںںرا عرزاداری امرام حسرین مریں اور اپرںے رشرتہ دار کری مصریب  مریں  جواب:

 ایر رسم ہے اوریوم عاشورائے امام حسین میں اظہار غم کے لئے بہتر ہے۔

کیرا پرسرہ دیںرا اور ح رر  زیںرۖن کرو اور امرام سرجاد کرو بیمرار بتاںرا اور  ۔٩سوال نمبر 

 مٹھائی پھیںکںا اور باجا بجاںا وغیرہ کا کیا حکم ہے۔ 

عزاداری امام حسین مریں یرا پرسرہ دیرںے مریں کروئی ایسرا عمرل کرںرا جرو ان کرے  جواب:

پھیںکںررا  مقررام مرریں حقیررر سررمجھا جررائے اور آال  موسرریقی کررا اسررتفادہ کرںررا اور مٹھررائی

 مجالس عزاداری کی مںاسن ںہیں ہے لٰہذا ایسے اعمال جائز ںہیں ہیں۔



کالے لباس کے ساتھ عرزاداری امرام حسرین کرے دوران مریں ںمراز پڑھںرا  ۔1٠سوال نمبر 

 مکروہ ہے یا ںہیں؟ 

عزاداری کرے دوران مریں کرالے لبراس کرے سراتھ ںمراز پرڑھںے مریں کروئی حررج  جواب:

  سے معضوم ہوتا ہے کرہ ایرام عرزاداری مریں کرالے لبراس کرا ںہیں ہے، لیکن بعض روایا

 پہںںا مکروہ ںہیں ہے۔

مراسم عزاداری اہرل بیر  مریں جرو ع مرا  دیکھرتے ہریں اس کرے حکرم  ۔11سوال نمبر 

 کیا ہیں؟ 

ہماری ںظر میں وہ ع متریں جرو صرضین کری شرکل مریں ہریں خصوصراً وہ چیرزیں  جواب:

ں اشرکال سرے خرالی ںہریں ہریں لریکن وہ پررچم جس پر حیواںا  کے ںقشے برںے ہروئے ہری

 جو قدیم زماںے سے مرسوم ہے اس میں کوئی شکال ںہیں ہے۔

عزاداری میں یھول بجاںا اور باجا وغیررہ کرا اسرتفادہ کرںرا جرائز ہرے یرا  ۔1٢سوال نمبر 

 ںہیں؟ 

ان چیزوں کا مراسم عزاداری میں استعمال کرںا بضکرہ م ضقراً غیرر عرزاداری مریں  جواب:

 تعمال کرںا اشکال سے خالی ںہیں ہے۔بھی اس

اںجمن اور عزاداری کے دستے مریں وسرائل موسریقی سرے اسرتفادہ کرںرا  ۔1٣سوال نمبر 

 کیا حکم رکھتا ہے؟ 

پرسہ دیںا اور شبیہ ںکالںا خود ایر ایسا کام ہے کرہ شررعاً جرائز ہرے لریکن بںرابر  جواب:

احتیررا  مرررد لرروگ عورترروں کررے لبرراس پہںررںے سررے پرہیررز کررریں اور آال  موسرریقی جررو 

 خصوص مجالس لہو و لعن ہیں، اس کا مجالس عزاداری میں استعمال کرںا حرام ہے۔م

ایرررام سررروگواری اہرررل بیررر  اور امرررام حسرررین کرررے دوران ںمررراز مقررردم یرررا  ۔1٤سووووال نمبووور

 عزاداری؟

البتہ ںماز مقدم ہے کیوںکہ ںماز واجن ہے اور ارکران دیرن اسر م مریں سرے ہرے  واب:ج 

 لیکن عزاداری مستحن ہے اور واجن کو مستحن کے ساتھ مقائسہ ںہیں کرںا چاہیے۔ 

بعض مجالس و محافل میں خواتین کی آواز مرردوں ترر پہرںچ جراتی ہرے  ۔1٥سوال نمبر

 کیا یہ عمل جائز ہے یا ںہیں؟ 

ہ عمل ریبرہ اور سرںںے والروں کرے لرئے لرذ  ںہریں ہرے ترو حررام ںہریں ہرے اگر ی جواب:

َجران  ) :لیکن خداوںد عالم ںے فرمایرا رْن َوَراصی حی لُوہُن  می ََ ْلتُُمروہُن  َمتَاًعرا فَراْس ََ َذا َس َی  (١َو



اگررر عورترروں سررے کرروئی چیررز مرراںنے تررو پررردہ کررے پرریچھے سررے مرراںنے الزم ہررے کررہ 

س عرزاداری مریں خرواتین کری عفر  کری رعایر  کرر  خواتین کی مجالس میں ہوگا مجال

 تاکہ ان کی آواز مرد لوگ ںہ سںیں۔

 ۔٥3احزان آی   (١)

مرثیررہ پررڑھںے والررے کررو اپررںے اشررعار کررے درمیرران ببیررر مرردرک والررے  ۔1٦سوووال نمبوور 

م الن ذکر کرتے ہیں اور غںا کے ساتھ پڑھتے ہریں کیرا اس کرو پیسرہ دیںرا جرائز ہرے یرا 

 ے  من میں حرام ہوتا ہے یا ںہیں؟ ںہیں اور کیا اجل عزاداری اس کا اخ ف ک

بے مدرک م الن اور غض  و اشعار غںائی کے مقابل میں پیسہ دیںا صحیح ںہریں  جواب:

لیکن اصل عزاداری اپںے اعمرال کرے سراتھ حررام ںہریں ہوترا ہرے البترہ مسرضمان لروگ ہے 

 مرثیہ وغیرہ پڑھتے وق  م الن واقعی اور صحیح پڑھںا چاہیے۔

 خیمہ بںاںا اور اس کو آگ ج ںا صحیح ہے یا ںہیں؟  ۔1٧برسوال نم 

مال کے  ایع ہوںے کو لحاظ کر  تو یہ اشکال سے خالی ںہریں ہرے لریکن اگرر  جواب:

 کوئی آثار شرعی اور تبضیبی رکھتا ہو تو جائز ہے بضکہ ایر اچھا کام اور م ضون ہے۔

ے  رور پرر باںردھتے کپڑا اور رومرال وغیررہ ایرام محررم مریں ع مر  کر ۔1٨سوال نمبر 

ہیں کیا یہ بیچںا اور اس کی قیم  مسجد اور امام بارگاہ کی تعمیر مریں خررچ کرںرا جرائز 

 ہے یا ںہیں؟ 

اگر کوئی شخص کپرڑا اور رومرال وغیررہ باںردھتا ہرے لریکن اس کرا کروئی خراص  جواب:

 ںظر ںہیں ہے تو ان موارد میں خرچ کرںا جائز ہے۔

محفل وغیرہ شوہر کی اجاز  کے ببیر برپرا کرںرا مراسم عزاداری اور  ۔1٩سوال نمبر 

 کیا حکم رکھتا ہے؟ 

اگر حق شوہر کے ساتھ کوئی مںافا  ںہیں رکھتا ہے اور عرور  اپںری مںرزل مریں جواب:

جو شوہر کے ساتھ مربو  ںہیں ہے اس میں عرزاداری اور محفرل برپرا کرر  ترو اشرکال 

 ںہیں ہے۔

 

 

 



ائمرہ ا ہرار عضریہم السر م مریں اور اعیراد ترالی بجاںرا مراسرم محفرل مری د  ۔٢٠سوال نمبر 

 مذہبی مسجد میں برپا کرںا اور مسجد کے باہر برپا کرںا کیا حکم رکھتا ہے۔ 

تالی بجاںا اصل میں حرام ںہریں ہرے لریکن مںاسربا  مرذہبی مریں خصوصراً مسراجد  جواب:

میں ان کی حرم  کی رعای  کررںے کرے لرئے ان چیرزوں سرے اجتںران کرر ۔ والسر م 

 هو رحمة ہللا و برکاتعضیکم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢ ہملحق
 اور جواب والس

 

 سوال

 ب م قی    

قبخ ن قو   قہ   ق وق     قتوقنں  ق ک فقو    

ق ضںحق ی قکقو  کم  قی کقہد قہدق و  قن ہل قو     

ق

قی   قدسہہقوددقص  قدسہنو قت ق د دقتوقس یھق ن ب    قت قخ ن قن  ق ں ق و

قنں یہقفںن    قی ت ق یوہقو ت قنن دق  ق یںقسیوالحقتوقب د قن  قومنوقب    حق

قسوقن وت  ق یسکوق 

قت  وق ت  قم نوقت قت  ق کفق وق؟قققق ١

وسففکوقنکففںدیق ففی وقتفف قصففیدحقنفف  قفقت فف قن ففںہقصففتںقوددقویّفف ہق فف ہودیقنفف  قبھفف قم نفف قققق ٢

قتوقن د قتیبھ قب   قفںن   و  قنکںدیق وق بںویقتںہقفویی 

ق

ق فقصم فقہلقسوق نقتوق کںق  ودق   

قہق ن ب    قتوق ن قنذل یرفذےقدو  ہ

ق

ق

قجواب

ق

ق

قب فقکقو ں مرقو ں  ف

قس ّ   قن م د   قو ی  ںیرقس ّم قبذ ۃقکقف قوالد  رق  ںقک قدصل قکق ل  

قی    قفں  قو  ںی قدو ل رقو  و فق ل قو  وۂفقو م  رق 

ق

 لمفف ےقتففوقہدن فف  قن فف یدقق ضففںحقس ّ و  فف  وقےق۔قتفف ق فف ہودیقنفف  قتفف  وق تفف  قم ففنوقتفف ق کففف

قیففف ق فففوقتففف قتففف  وق تففف  قم نففف قنکفففںدیق فففوقخفففیویق مففف  قتففف فوففف    ففف قنففف  قم نففف ق ففف  وقیففف قہی فففںققیی 

قتی  قوخوہ ق ذںق    ق یو وق۔ق   وی قن  ق ی قیرقت  ق   وقو ق کفقتوق یو وقسو

قصفف   ق ففیو ںق ففف  قسففںیقو قنیلفف قتفففیقب فف  قتففں وقتفففوقب فف قفںنفف یوق ففف  ق:قب ففاق لمفف ےقتففف 

و ں مفف ققن فف ل قو مفف   ق ففوقوددق نفف عق فف تق یسفف ق ل فف  تفف دحقسففوقیفف قہفف  ںق ییفف ق ففوقتفف قیفف ق

و مففف عق  ففف ق فففوق  ققیففف قن ففف ل قو مففف   ق فففوقوددقیففف ’’قنففف  قفںن یففف  وق’’قخفففہ ق’’ق فففوقتوففف عق

ق   قدودہق ی  ق وق قوسکوق ہدیقب  قس قددویوی قن  قت  وقتپن قم نوقسوقنو لا

قنیل قت قد    قتوق  وقتںو  قسوقنو لاق ن قہ  ںق  بںق تںق   ق 

قم ل قہ  ںق:قوہ   وقو م عق وق۔ق یق    ق لم ےقت ق ت دیی قن  قنں یہق وق۔

ق

ق



 لمففف ےقتفففوققوددقو قن فف ل قنففف  قت فف قنخففف   ق کفففںقمففںق  ففف یق  فف  قمفففنیق فففوق۔ق کفففقتںو ففف ق فف   

نق ففف ن ےقتفففوقہدن ففف  ق ن فففلّم حقنففف  قسفففوق فففوقوددقوسففف قد ففف قسفففو  ففف مق  ففف قق  ہیففف قنخصیصففف 

 ن ففف  غق  ففف  ققک قتںو ففف قنففف  قت ففف قی نفففںقتففف د ففف قامففف و  ق ففف  قسفففںیق فففوقفںن یففف ق فففوقتففف قوسففف

ق وق۔

نقہ قددویوففف  قو قنی فففیع سفففوققہدسفففںیقہ  فففںق:قو قبففف عقسفففوقنو لفففاقددویوففف  ق ففف  قتففف قیذںیتففف 

 قصفففت  ق٢ لففف ’’قدسففف  ںقو  ففف   ق’’قنںبفففی ق ذفففںق فففی  ق ففف  ق قوددق ففف تق فففںق ففف نل ق فففوقتوففف عق

 فففف  ق  ففف وقو قتففففوققنففف  ق قو  فففف  ق تفففںقت فففف ق فففوقوددق ی کففف قددویوفففف  ق یففف ہی٢٠وددق١٩ بففف عق٢٧٨

و ففںقیفف قددویوفف  قسفففن ققوسففن ہقتففوقبفف د قنفف  قب فف قتففں وقتفف ق ففںددحق  فف  ق ففوقوددقبفف و تں 

مففںق مففںقتں فف قو قتففوق فف  ققتففوقو وتفف دقسففوق فف   قبھفف ق ففی قیففیق فف   ق لمفف ےقتفف قو قددویفف ح

ن ففںقمففںقب فف  قدقب فف قت فف ق   کفف ققتففیق تففںو قتففںہ ق فف ق۔قو قنیلفف قتفف قیتصفف ںقو قسففوقنو لففا

ق وق۔

ق ففف  قففففیققتفففوقنیففف باق قسفففن یقب ففف قتفففں وقتففف قتفففی  ق فففںددحق  ففف  ق فففوق قبلکففف نففف تیقدیقب

ق ففوقوددقدی قنن سفف قیفف ق ففوقتفف قو قنففیدہقتففوقبفف د قنفف  قب فف قتففںی ق ففیقو ق کفففقسففوقن ففوُن  

ققسففف ّ قو  ففف  وےق ل ففف قو  فففہہقتففف ق ففف وہودیقنففف  قتففف  وقتپفففن قم نففف ق فففوق۔قبکففف  ںقو قتفففو ن فففوُن  

ق ق ی وقن  قبھ قتی  قوخوہ ق کں    ق ی ق و

بففف عققو قوسفففوُن ت قہ  لفففی قمفففںق فففیدتں وقسفففوقم لفففوقیففف ق ففف  ق ففف  قتففف قتںو ففف قتفففیق تففف ہوحقتفففو

تںو فف ق ففوقنففُہنققنفف  ق ق لفف قدتمفف قوففیوعقسففوقی ت ففںقت فف ق  فف ق ففوق ق فف کرق ففیق  ففںق تفف ہوحقنفف  

تفف قو قتفف ق ففںدققب ففاق  یو فف حقتففوق ی فف قتھفف  وقنفف  ق ففیقتںو فف ق ففوقدیقو قد فف قسففوق ففو

نصففل و  قد  ففںیقیففیقو قق   قن  نفف ق ویفف قیفف قسففم   قیفف قہینفف ب فف قتفففق ففوقیفف قہدسففںیقد  فف  ق ففی

 ی فف ق   ففوقو ففںقو  فف  قتففی  ققتفف قتںو فف قبففںق ففں ق ی فف ی ق ففوقت ففیق کفف قو ففںق ںد  ففںدقو ففف

نی فف ق ی فف قیففیقوسففیں قتففوق ففںدقوددققوی فف ق  فف قتھفف  وق ففیقوسففکوق ذفف فقیفف ق  ب نفف ق ففی وقتفف 

قوسیں قتوق مںقت قنںیک ق ی  ق ںوہق وق۔

  کففھق ققمففںق ففیدقتففں وقسففوقن لففیہق ی فف  وق فف قتفف قتفف  وقتپففن قم نفف ق ی کفف نفف تیدیقب فف  قفففیقق

ہی ففںقنت سفف ق فف  ققیفف قبفف  قتففوقہی ففںقو ضفف ےقیفف قوسففک ق  نفف ق  بل فف قتففوق فف وقنضففںق ففوقیفف قوسففکو

 ییفف قم نفف  قوسففک قنصففل وی قق   فف وقنکففںدیق ففوقوددقوسفف قتففوقنذفف بلوقنفف  قہیکھففووق فف  قتفف ق دہ

یفف قوسففک ق  نفف ق  بل فف قت لفف وقنت فف قق  فففقت لفف وق تففوقنفف ق کففںقن ففو  ق ففوقت ی کفف قت فف ق  فف ق ففوق

نق ذففہےقق ففوق قمفف قن لففیہق ییفف ق ففوقتفف قیفف قتںو فف ق فف ق  فف  نقفی وفف   ففںدقتفف قد فف قسففوق ففوق وددقد وفف 

تتھفف قویفف ق   ففںقو  فف  ق قنفف   قننفف ف قتففیق  صففںقتففں وقتففوققوسففوقو  فف ہقہیففووق فف  ق قنُہن۔تتھفف 

وسففک قنفف ن قیفف قو قمففںقو وففںو ققنففیلق  وفف ق ففوقوددقسففم مقنفف  قتففی  ق فف وق بفف   ق ففںدقتففیقبھفف 

ق    قتںی ق و۔

قمن ںقت قتھ   قبھ قوی  ق  ق وقت ی ک ق خںدٹقتوقبُ ںقتھ  وقسوقنن قت  ق   ق وق۔

 خفففںدٹققبُ فففںقتفففیقمن فففںقتففف ق فففوقننذفففیلقسفففوقو  فففہہق ل ففف قصففف ہقق  تفففںقونففف ہقوددملسو هيلع هللا ىلصم ُمتفففںقوتفففںہق

 فف قہد ففی قسفف یھقق فف کرتففوقتھ  فف قودد  فف ق خففںدٹقتففیبُ ںقمن ففںقتففوقتھ  فف قب مفف دیقتفف قب  فف ق ففوق

 فف ق ففیق قبلکفف قنت فف قدققتھ یفف ق فف  وقیففیقوی فف ق  فف  ق ففوقتفف قصففں قوسففکوقتھفف  وقنفف  قتففی  ق ففںد

قص  قتوق  وقو ھ ق   ق وق 

قتتھفففف قتففففی  ق مففففںقو قد فففف قسففففوقنکففففںدیق ففففوقتفففف قو ق مففففںقتففففیقو  فففف ہقہیففففنوقدوالق ففففخصقو 

د مںو ففی قتففوقق ی ففی قتففوق ففت  ق ی  یفف ق ففوق ففیقنن ففں قد مففںویق  فف  قوددقومففنوقتففیقنن ںفففی 

و  ففف ہقہیففف ق  یففف ق فففوقتففف قدیقق فففت  قتں ففف ق ففف    ق  ففف  قیففف قتتھففف قویففف ق مفففںقوی ففف قت ت ففف قتفففوقسففف یھ

ققت ت  قی قالقوب   قی قف ساقی قت فںقسوقنخصی ق وق۔

ق  ففف وقب فففاقددویوفففی قنففف  ق یففف ق فففوق:تففف الق تففف  قفں فففی قتففف ق تففف ق ق فففوقو ق فففں قتففف قددویففف 

فںن یفف ققہق  تففںقصفف ہقق ل فف قو  ففہہق ففوہدسففںیقددویفف قت نیلفف قدو ففمق ییفف ق ففوقوسفف ق ففں قونفف 

 قو توفف قیفف ہقد ففوقتفف ق ففوق:قنفف  قتفف الق تفف  قم نوفف ق ففی ق تکفف ق   وفف ق ففی قتفف قیفف قو ففںق  ففنفقتفف ق تفف  



یھففف قو قسفففوقموففف ق لوففف ق فففوقتففف قق ضفففںحق فففوقتففف الق تففف  قو قد ففف قم نففف قیھففف ق ففف قبففف د ق فففید  

قبں ں ق ی  ی ق وق۔قت  وقتپن قم نوقت قتںو  قب اقد ییقت قبن قمں

نصففل وی قق قیمفف ہقب فف  ق فف یقنی  فف قسففوقیفف قبفف حقدد ففرقوددقدو ففمق ففی  قتفف قیفف ق ویفف قیفف قسففم   یفف

تںو فف قبھفف قبں ففں ققیفف قہی ففںقد ی فف حقتففوقمفف غق کففںقنکففںدیقتفف ہقو  فف ہقہینفف قننفف ق  فف  ق ففوقبلکفف 

ق ی  ی ق وق۔

 فففی وقق ففف کرقخ صفففکںق ففف وہودیق ضفففںحقس ّ و  ففف  وقےق۔قنففف  قتففف  وقتپفففن قم فففنوقنففف  قتںو ففف ق ففف 

قہ  ںقتوق تںقمںقوتوت قےقتںیوق   ق۔قت قصں قہد

تفففںیوققم لففف قہ  فففںق۔قتوففف عقدسففف  ںقو  ففف   قتفففوقنع ففف ق قتوففف عقن  سفففرقبں ففف قسفففوقو ق فففں ق ذفففں

بففرق لفف قبففرقق ففرقو   ففرقبففرقہںیفف قبففرق  صففمق ففرقوب فف ق ففرقو   ففرقبففرق یفف ق ففرق مففں ’’ق فف  ق:ق

ہقدو م ففی قدتففرقا  فففقو  ففیوقو   ففرق فف لق:ق مفف ق وففںقو   فف رقبففرق لفف ق ل فف قو  ففہہق ت فف ق  فف ےقبنفف 

و  ففہہقی مففںق ھففّرقو ی فف ہق لمفف یفق  دسفف  ںققالقی ففوک رقنففرق ففںقالقبففںہقدتفف  ق لفف قبففرقو   فف رق ل فف 

قو٨٩٠ ق ق١و     ق قمق

 یدیفففی ققدودیقت وفف قتففف ق ففف قونفف ہق  ففف رق ل ففف قو  ففہہقتففف ق ففف  ہحقدو فف ق فففی  قیفففیقبنفف ق   ففففقتففف 

 بففف  قمفففںقق فففکییقبھففف  فففوقسففف  یقدتھفففںہد ق تففف  قم فففنوقوددقو ق   ففف قنففف  ق ںنففف قدسفففںہیقتففف ق

ق  وقی  دقتںیوقیھوق۔ق    قال  قیھ  قوددقون ہق ل قبرقو    رق ل  قو  ہہقن ل قتوق  و

قنفف  قو قسففوقنو لففاقنی  فف قتففیق ذففںقتففں وقتففو’’قن ففو د ’’قن فف دق ففیدیقنں ففیہق ففوقتوفف عق

نی فف قمففںققب فف قفںن یفف ق ففوقتفف قیفف ق کفف یو  قدقددویوفف  قونفف ہق  فف رق ل فف قو  ففہہقتففوقویفف ہق فف وقتففو

د فف قیفف قو فف دیقق  وق تفف  قم ففنوقتففوقنکففںدیق فف ق ففی قیفف قو قتففوقن و فف  ق ففی وقمففںقہال فف قتففںتفف

قتںقد  ق   ق 

دققہدسفففںیقہ  فففںق۔قو مففف قن صفففین رق لففف  فقو  فففہہق ن  ففف قسفففوق  کفففںق صفففںق   فففںقیففف قیففف قسففف ںح

   قتفففوق ففف وقتففف  وقتپفففن قم نفففووق ففف  قدد قدو فففےق فففوقتففف ق فففیکق ففففقدق ففف وقتففف ق ہنففف قدق  ففف

ت فف ققنفف  قو قہ  ففںقتفف ق  فف وقتمففھق ففیو  قتففیق تففں’’قن ففو د ’’قتوفف عققن فف دق ففیدیقنں ففیہق ففو 

ویفف ق فف   قق ففوقتفف ق فف ی قی فف ق قو قیمفف ہق ففیو  قتففوق تففںقتففںق ففوقتفف ق ففںددحق فف ق ففیق  فف وقصففں 

قت ق ذںقمںقوتوت قتںقد  ق ی ق۔

م ففنوق ففی ق ففیققویفف قدو فف قسففوقسففیولق یوتفف قت فف قسففت ق ففوقیفففقسفف  یق تفف  ’’قوبففرقفھفف قت ففووق فف  ق:ق

ب ففںق فف لقیفف قیمفف ہقہینفف قہو  ففیدد قوددققہیفف قتفف قیفف قو ففںق فف وقدقو ففںق فففقتفف ق تفف  ق ففوقو ق ففوق ففیوع

ن صففففین رق لفففف  فقو  ففففہہقتفففف ق فففف وقہودیقق فففف   ق لمفففف ےقتفففف قسفففف ںحقد فففف ق ففففوقتفففف قدقیقو مفففف 

تففف ق فففوق تففف  قم نفففووق لفففوق د فففوق ففف  قوددققنخصیصففف ق ضفففںحقسففف  قو ففف  وےقتففف ق ففف وقہودیقنففف  

  قو ففک لق  فف  قت فف ق ففوقبلکفف قو ق مففںقتففیقتففیقنفف   قتففوقبفف دکق لمفف ےقنفف  قسففوقت فف ق ففوقبھفف 

قو قتففوقن و فف  ق ففی وقتفف قبھفف ق کفففقہیفف ق فف قسففکو ق ففوق۔ق  فف قدقو ھفف ق مففںق ففںودقہیفف ق ففوق۔ق  فف و

 ففف وققوسففف ق فففں قیففف قبھففف قوہ ففف قےقت ففف ق  سفففکو ق فففوقتففف قتففف القتپفففنوقیمففف ہق صفففںد قدق نففف  ی قتفففو

قت سی یودیقت ق ہن قہ  ںق وق  ق ں قد   رقتپن قم ن ق  ہیق    قدق  رق

قہ  ںق وق۔

ق خففںقنفف  قیفف ق صفف   قتں فف ق ففںددیق ففوقتفف ق ضففںحقسفف  قو  فف  وقتففوقب ففاقنخلففصق فف وہودق 

ق  ق ضففںحقتففوق فف وہودیقتففوقویفف ہقنفف  قویفف ق ففیال  قنفف حقیفف ق ہنفف ق فف وقتففوق نففیو قسففو

 مففںویققومففنوقسففںقدہوڑافف قد  ففںیقتففوقبفف لقتفف قوصففہ ق  فف  قتففںویوق فف  قوددقو ق ففں قدیقب ففا

۔قوددق مففںویقفں ففی قتفف ق فففت  ققو قتفف قیفف ق مففںقصفف  مق  فف  ق ففوقفں ففی قتففوق ففت  ق ففیق فف یوق فف  

قمں   قتں  ق ںددیق وق۔ق ی وقت قصیدحقن  قی ق مںق ںوہقدب   ق وقت قو قسو

 

 

 



 ٣ ہملحق
 اور جواب سوال

 سوال

 بسمہ تعالی

 بخدم  اقدس دںیا ئے شیعی  کے مرجع عظیم الشان

 عالیح ر  آی  ہللا العظٰمی یدہللا دوز دو زاںی مدظضہ ال

تحیرر  وسرر م اور صرررح  وسرر متی کرری آرزو کرررے سرراتھ جںابعرررالی کرری خرردم  مررریں عرررض ہرررے 
کرررہ مںررردر جرررہ ذیرررل سرررواال  کرررے برررار  مررریں اپرررںے بیاںرررا  مرقررروم فرمرررائیں تاکرررہ عررروام اس سرررے 

 مستفیذ ہوسکے .

 مذہبی شعائر وںشاںیوں کی تعظیم کے حوالے سے جںابعالی کی کیا ںظر ہے ؟   .١

 کی عزاداری کا شمار بھی مذہبی شعائر میں ہوتا ہے ؟کیا معصومین    .٢

 ہم صمیم دل سے آپ کے شکر گزار ہیں

 فق  والس م جںابعالی کے چںد مقضدین

 

 جواب

 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

وصضی ہللا عضٰی سیّدںا محمدوآلہ ال اہرین سیّما بقیا ہللا فی االر ین عجل ہللا تعالی فرجہ الشریف 
 ۂم اجمعین .والضعن الدائم عضی اعدا

 شعائر وںشاںیوں کی یاد تازی کرںا اور تعظیم اور احترام کرںا ہر مسضمان کاوظیفہ ہے . 

 ’’قرآن کریم میں آیا ہے : )ومن یعظم شعائر ہللا فاںھا تقوی ٰ القضون 

اور جررروبھی ہللا کررری ںشررراںیوں کررری تعظررریم کرررر  گرررا یرررہ تعظررریم اس کرررے دل کرررے تقررروٰی کرررا ںتیجرررہ 
 ہوگی ۔

ور پرررر یرررہ کہںرررا  رررروری ہرررے کرررے دیرررن اسررر م کرررے دو بعرررد ہررریں ،دروںررری اور مقدمرررہ کرررے  ررر
بیروںررری ،دروںررری وبرررا ںی بعرررد ، عقاعرررد اور قرررواںین اور احکرررام کرررے قبرررول کررررںے وتسرررضیم کررررںے 



سرررے متعضرررق ہرررے اور اس کرررا بیروںررری وظررراہری بعرررد اس کرررے شرررعائرو ںشررراںیاں ہررریں ۔ ہرررر وہ چیرررز 
بھررری اسرررے یررراد کیرررا جرررائے ترررو خررردا یررراد آئرررے  جرررو خداوںرررد متعرررال کرررے آیررر  وںشررراںی ہرررو اور جرررن

 اسے شعائر کہا جاتا ہے .

شرررعائر کررری تعظررریم اور احتررررام کرںرررا اور اس کررری یررراد ترررازی کرںرررا یرررہ وہ وظرررائف ہیںجرررو خررردا وںرررد 
 متعال کی  رف سے مقرر ہو  ہیں ۔

مرررذ کرررورہ بیررران سرررے معضررروم ہررروا کرررہ امرررام حسرررین عضیرررہ السررر م اور ان کرررے عمضررری کردارکررری یررراد 
ہللا کررری برررزرگ ںشررراںیوں مررریں سرررے ہرررے . اور ایرررر مںفررری اںسررران کرررو چررراہئے کرررہ اس کررری برررود، 

عظمررر  کرررو مضحررروظ خرررا ر اور محفررروظ رکھرررے ۔ اور یرررہ عظمررر  ترررن محفررروظ رہینررری جرررن ہرررم 
عرررزاداری برپرررا کرررریں اور امرررام حسرررین عضیہالسررر م کرررہ ف رررائل ومںاقرررن وقیرررام کررری عضرررل واسررربان 

حسررین عضیررہ السرر م ںررے حکمراںرروں کررے ظضررم وجررور  کررو بیرران کررریں ۔ لوگرروں کررو بتررائیں کررے امررام
 کا خاتمہ کر  : امر با المعروف وںہی از مںکر اور اقامہ ںماز کے لئے قیام کیا تھا ۔

 حسرررین مررریں اور ہرررے سرررے مجرررھ حسرررین ’’:  فرمایرررا ںرررےملسو هيلع هللا ىلصاوریہررری وجرررہ ہرررے کرررے رسرررول اکرررر م 
 ذا  کرری ملسو هيلع هللا ىلص اکرررم پیبمبررر وسرررآغاز ابتررداء کرری اسرر م دیررن کررے ہررے یررہ م ضررن کررا اس ہرروں سررے
 السررر م عضیرررہ حسرررین امرررام محافظررر  سرررے اںحرافرررا  اور اںجرررام سرررر اور بقرررا اسرررکی اور بھررری سرررے
 کررو اسرر م ںررے السرر م عضیررہ حسررین امررام حقیقرر  در ہررے وابسررتہ سررے شررہاد  اںکرری اور قیررام کرری

 کرررو وابقرراء ابتررداء کررری اسرر م ہررم کرررے پضٹادیررا  رررف کررری مسرریر اصررضی اس کردیرررااور زںرردہ ودبررارہ
کرررے برائیکرررٹ مررریں پررریش کرررر سرررکتے ہررریں کرررہ اس کرررے ایرررر  ررررف پیبمبرررر اکررررم  جرتررروںہ دو
 عضیررہ حسررین امررام  رررف دوسررری اور ہرروئی  رررف کرری مدیںررہ سررے مکررہ جررو ہررے ہجررر  کرریملسو هيلع هللا ىلص

 ۔ ہوئی  رف کی معضی ب ئے کر پھر او مکہ سے مدیںہ جو ہے ہجر  کی الس م

اور زبرررراںی دعررررو  مسررررضماںوں کررررو مضحرررروظ خررررا ر رکھںررررا چرررراہئے ہررررم صرررررف ںعررررر  بررررازی 
ذریعرررہ ، شرررعائر اور ںشررراںیوں کرررو زںررردہ اور اسرررکی عظمررر  کرررو برقررررار ںہررریں رکرررھ سرررکتے   کرررے

ہررریں ، بضکرررہ ا س کرررے لرررئے ہمہرررں امرررام کرررہ راسرررتہ پرررر عمرررل پیررررا ہررروںے کررری  ررررور  ہرررے سرررن 
سررے پہضررے عررزا داروں کررو چرراہیے اقررا مررہ اہتمررام کررریں ظضررم کررا مقابضررہ کررریں ، دوسررروں پررر ظضررم 

ںے سرررماجی و ظیفررروں و ذمرررہ داریررروں پرررر عمرررل کرررریں مرررث  شررررعی حقررروق کرررو ادا ںرررہ کرررریں ،اپررر
کررریں سررخاو  کررا اظہررار کررریں ، امربررہ معررروف و ںہرری از مںکررر کررریں مختصررر یررہ کررہ اس راہ 

 و روش کو اختیار کریں جس پر امام حسین عضیہ الس م گامزن تھے ۔

 م کرررا قیرررا م کرںرررا اور مررریں صرررراح  کرررے سررراتھ عررررض کرررر رہرررا ہررروں کرررہ امرررام حسرررین عضیرررہ السررر
یزیرررد مضعرررون کررری بیعررر  ںرررہ کررررںے اور اعررروان اںصرررار کرررہ سررراتھ شرررھاد  کرررو گضرررے لناںرررا . اور 
اپرررںے ںررراموس کررری اسررریری و در برررہ دری اور اںہررریں شرررہر برررہ شرررہر کررررب  سرررے شرررام ترررر تشرررہیر 
کیررا جاںررا قبررول کرںررا ، صرررف اسررضئے تھاکررہ آںررے والررے زمرراںے مرریں بیرردار اںسرران ح ررر  کررے 

وا قفیررر  حاصرررل کرررر ںرررے کرررے بعررردمںقضن ہرررو جرررائیں اور زںررردگی کرررے صرررحیح راسرررتہ عمرررل سرررے 
اور مررذہن حررق کررو اختیررار کررریں ۔ امررام حسررین عضیررہ السرر م اس عمررل کررو جررس  ررر  ممکررن ہررو 
خررواہ قضررم سررے ہررو یررا زبرران سررے ، یررا جضرروس ںیکررالںے سررے ہررو یررا سرریںہ زںرری کررہ دسررتوں کررو روی 

ے کرری  رررور  ہررے ۔ اور چرراہیئے کررہ اسررے پررر الںررے سررے ، ساراسررماج کررہ لیررئے روشررن کرررں
 زںدہ رکھا جائے اور روز بروز اسے زںدہ رکھںے کے زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔

آخرررر مررریں دو م ضرررن کررری  ررررف توجرررہ دالںرررا  رررروری سرررمجھتا ہررروں ۔ پہررر  م ضرررن ۔ عضمررراء و 
ضیبرررا  ف ررر ء اور مبضبررروں کرررو چررراہیئے کرررہ جواںررروں کرررو دشرررمںوں کررری اںحرافررری و گمرررراہ کرررن تب

سرررے آگررراہ کرررریں اور پھرررر خبرررردار کرررریں ہمرررار  پررراس امرررام حسرررین عضیرررہ السررر م اور اںکرررے پررردر 



بزرگرروار او دینررر ائمررہ عضرریہم السرر م جیسررے پیشرروا ، رہںمررا اور چررراغ ہرردای  ہرریں ،ہررر گررز اپررںے 
 د ین و مذہن میں سستی

ل اںسرران کررے شررکار ںررہ ہرروں اور دوسررر  بررے بںیرراد مررذہن کرری  رررف مایررل ںررہ ہرروں ، ایررر عاقرر
کبھررری بھررری غیرررر عق ئررری اور برررے بںیررراد مرررذہبوں کررری  ررررف مایرررل ںہررری ہوترررا ہے۔مثرررال کرررہ  رررور 
فرقرررہ  رررالہ وہابیررر  جرررو عرررراق افباںسرررتان اور پاکسرررتان مررریں دہشررر  اور قترررل و غرررار  کرررا سررربن 
بںررا ہرروا ہررے اور اںکرری داسررتاںیں کہںیرروں تررر شرریعوں کررے خررون سررے آغشررتہ ہررے ، عجررن ںہرریں 

لشررھدا عضیررہ السرر م کررہ قرراتضین اور ان کررے تررابعین کرری ںسررل کررہ برراقی کررہ یررہ سررن ح ررر  سررید ا
 ماںدہ افراد ہوں ۔ 

ایرررر عاقرررل اںسررران جرررو امرررام حسرررین عضیرررہ السررر م جیسرررے رہبرررر کرررا پیررررو ہرررووہ عبررردالبھا ء جیسرررے 
شرررخص کررری  ررررف مایرررل ہوسرررکتاہے یرررا اپرررںے اعتقرررادا  مررریں سسرررتی کرررا شرررکار ہرررو سرررکتا ہرررے ، 

فرقرررہ بہائیررر  کرررا موجرررد ہرررے جرررس ںرررے ممالرررر کفرررر کررری  ہرگرررز ںہررریں اسرررضیئے کرررہ یرررہ شرررخص
 تحریر پر یہ تازہ دین بںایا ہے۔

بیشررر وہ شررخص جررو امررام حسررین عضیررہ السرر م اور اںکرری شخصرری  کرری معرفرر  رکھتررا ہررے اس 
کررے ذہررن مرریں تصررور بھرری ںہرریں آسررکتا کررہ وہ ان بزرگررواروں کررہ صرررا  مسررتقیم سررے مںحرررف 

 ضررن ۔ یررہ خ یبرروں اور مبضبرروں کررو سررفارش کرتررا ہرروں ہررو کررر دائرریں بررائیں ںظررر کررر  ۔ دوسرررا م
کرررہ وہ دیںررری اور سرررماجی دردوں کرررو درک کرررریں اور اپںررری گفتنرررو و تقریرررروں کرررا مو ررروع ان 

 دردوں کو قرار دیں

اور شررربہا  کرررے جررروان کرررے لرررئے اہضبیررر  عصرررم  و  ہرررار  عضررریہم السررر م کررری تعضیمرررا  کرررو 
م الررن پررر اکتفرراء ںررہ کررریں۔ ہمررار  محررور قرررار دیررں اور صرررف پہضررے سررے آمررادہ کیررئے ہررو  

 کررررراتے تعررررارف کررررا ملسو هيلع هللا ىلصمررررولی ح ررررر  امیررررر المررررہمںین عضیررررہ السرررر م ، ح ررررر  پیبمبررررر اکررررر م 
 ذلررررر مررررن ی ررررع مواسررررمہ احمترررری و مراہمررررہ احکررررم قررررد ب بررررہ دوار  بیررررن’’:)ہیں فرمرررراتے ہررررو 
 کررررںے  ررررف برررر کرررو مشرررک   معںررروی کررری لوگررروںملسو هيلع هللا ىلص اکررررم ح رررر  یعںررری( ’’الحاجاالیرررہ حیرررث
دشررواریوں کررو حررل کررر ںررے کررے لیررئے ہررر شررخص و سررماج کررہ حررال کررے م ررابق  کرری جسررما اور

 ںسخہ و روش کو تجویز فرماتے تھے ۔

اور آخررر مرریں خداوںررد متعررال سررے اپررںے مرروال امررام زمرران عضیررہ السرر م کررہ ظہررور مرریں تعجیررل کرری 
دعرررا کررررتے ہررریں اور چررراہتے ہررریں کرررہ خداوںرررد متعرررال ہرررم لوگررروں کرررو ح رررر  سرررید الشرررہدا ء عضیرررہ 

 الس م کا واقعی شیعہ قرار د  ۔ 

 فق  والس م عضیکم ورحما ہللا وبرکاتہ

 


