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 منتخب االحکام
 

 بمطابق فتاوی
 

 )مدظلہ العالی(مرجع عاليقدرحضرت آیة اللہ العظمی حاج شيخ یوسف صانعی 
 

  پيش لفظ 
 

 :قال االمام محمد الباقر عليہ السالم
ليہ ان اللہ تبارک و تعالی لم یدع شيئًا یحتاج اليہ االمة اال انزلہ فی کتابہ و بينہ لرسولہ و جعل لکل شئی حدًا و جعل ع                                «

 »دليًال یدل عليہ و جعل علی من تعدی ذلک الحد حدًا
 :حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں

صلی اللہ عليہ و آلہ و       (خداوند عالم نے ہر ایسی چيز کو جو امت کو ضرورت تهی، قرآن ميں نازل کر دیا ہےـ اور اپنے رسول                          «
قرر کر کے اس پر دليل بهی قائم کی ہے تا کہ وہ اس کی رہنمائی کرے اور جو                     کو بتا دیا ہے اور ہر چيز کے لئے ایک حد م            ) سلم

 )٥٩ص/١اصول کافی، ج(» شخص اس حد سے تجاوز کرنا چاہے تو اس کے لئے بهی ایک حد معين کر دی ہے
 

ر اجتماعی  اس ميں کوئی شک نہيں کہ اسالم نے دین خاتم کے عنوان سے، جيسا کہ اس روایت شریف ميں آیا ہے، انفرادیاو                        
زندگی ميں انسان کی تامم ضرورتوں کا جواب دیا ہے، قرآن و سنت، ایک سعادتمند معاشرہ کے امور ميں انسان کی تمام                            
ضرورتوں کو پورا اور اس کی ہدایت کرنے والے دو بنيادی مأخذ کی حيثيت سے شمار ہوتے ہيں، ہر چيز کی حد، معين ہے اور                                

سی دليل کی بناپر خدا نے اپنے دین کو قافلہ بشریت کی ضرورتوں کو پورا کرنے واال قرار دیا                    کتاب و سنت ميں بيان ہوئی ہے، ا       
لہذا جن لوگوں نے الہی سرحدوں اور          . . ہے، اسی دليل کی بناپر اس نے، احکام و فرائض اور حدود کو بهی معين کيا ہے                        

 . هی الہی شریعت ميں خاص احکام بيان ہوئے ہيںشرعی حدود کو نادیدہ قرار دے کر پاؤں کے نيچے کچل ڈال ان کے لئے ب
فقہ کی تاریخ کے دوران برابر فقہائے اسالم کی تمام تر کوششيں اس نکتہ پر متمرکز رہی ہيں کہ اجتہاد و استنباط کے اصول                         

 . اور قوانين کے دائرہ ميں رہ کر وہ حدود الہی، احکام شریعت، انسان کے فرائض اور حقوق کو بيان کریں
نے ہر  ) رضوان اللہ عليهم  (ہ فقہ کی تاریخ اور ہزاروں فقہی کتاب و رسالے اس حقيقت پر واضح ثبوت ہيں کہ شيعہ فقہا                       شيع

دور ميں، اس کی ضرورتوں کے تحت، سماج سے جڑے رہنے اور اپنی ذمہ داریوں کے باعث تبليغ دین، ابالغ شریعت اور فقہ و                              
ر کمر ہمت باندهی ہے اور دقيق اور بہترین استاد و مباحث حوزات علوم اسالمی               فقاہت کی حيات کی ضرورتوں کو پورا کرنے پ        

ميں فقہ کے درس سے مختص کئے ہيں اسی مناسبت سے دوسرے علوم جو فقاہت کے باب ميں دخيل ہيں جيسے اصول فقہ،                          
ے ہيں اور ہزاروں کتابيں     تراجم و رجال اور حدیث شناسی کو تعميق اور وسعت دی گئی ہے الکهوں حوزہ درس تشکيل دئے گئ                   

 تاليف ہوئی ہيں
فقہی آثار کا کافی حصہ مقلدین اور اسالمی علوم سے دلچسپی رکهنے والے افراد کی متعدد درخواستيں اور سوالوں سے                         

شرعی سوال و جواب کے صدہا مجموعے، صدیوں سے مثًال شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضی اور شيخ                    . وجود ميں آیا ہے   
مانے سے لے کر اب تک موجود ہيں اور یہ ان نزدیک روابط کا ثمرہ ہيں کہ جو دیندار لوگوں اور حوزات علميہ و شيعہ                     طوسی کے ز  

حاليہ چند صدیوں ميں بہت ہی پر        . مرجعيت کے درميان قائم رہے ہيں اور علماء کی طرف کثرت سے رجوع کرنے پر دليل ہيں                     
مجمع «اور ميرزائے شيرازی کی       » جامع الشتات «رزائے قمی کی کتاب       مي: اہميت متعدد مجموعے مرتب ہوئے ہيں، جيسے         

و غيرہ جو شيعہ مرجعيت اور متدین و پابند شریعت افراد کے درميان علمی رابطہ کے قائم رہنے کی عکاسی کرتا                         » المسائل
ائل کی شرحيں ہيں    ہے جو ہميشہ سے ویسے ہی جاری ہے یہ چهوٹے بڑے صدہا رسالوں کے قریب، فقہی احکام اور شرعی مس                   

 . جن کی اسالمی معاشرہ برابر درخواست کرتا رہا ہے
دوسری طرف دینی معاشرہ اور مختلف سماجی گروہوں کی متعدد ضروریات فطری طور پر مختلف لوگوں کے درميان شرعی                    

مسائل کہ جن کو    احکام اور دینی مسائل کی مناسب طریقہ سے نشر و اشاعت کرنے کی اقتضاء کرتی ہيں خصوصًا اگر نئے                      
کے عنوان سے یاد کيا جاتا ہے، جدید فقہی فتاوٰی اور نظریوں کے پيرائے ميں صادر ہوتے ہوں یا شيعوں ميں                       » مسائل مستحدثہ «

کہ ہميشہ اس طرح فقہی      (مستمر فعال اجتہاد کی اقتضاء اور مصدر مرجعيت، فقيہ کی فقہی تالش و قدرت کے باعث                        
جدید فتاوٰی اور نظریوں کے مطابق نئے مسائل بيان ہوتے ہوں اور مجتہد                ) ء کا اہتمام تها اور ہے      اصول کے دائرہ ميں شيعہ فقہا      

 . کی رائے پرانے مسائل کی نسبت بدل گئی ہو
اس ميں شک نيں کہ شيعی فقاہت اور حوزہ اجتہاد ميں رائے اور فتوؤں کا بدل جانا آغاز سے اب تک جاری رہا ہے اور ایک                                   

 چند کتابوں کی ترتيب دینے اور تاليف کرنے کے دوران بلکہ کبهی تو ایسا بهی ہوا ہے کہ اس نے فقہی کتاب                            مجتہد نے نہ تنہا   
لکهنے کے دوران اپنی رائے بدلنے ميں ہی خير سمجهی ہے شيعہ فقہ اور فقاہت کی زندگی و حيات کی روشن نشانی اور ایک                        

ے کہ فقيہ برابر اپنے آپ کو فقہ و فقاہت کے اصول کی بنياد پر استنباط فقيہ کے اجتہاد کی نشاط اور جوالن فکری داللت کرتی ہ          
احکام کے لئے دليليں تالش کرنا اور اس کی پيروی کرنے کو ضروری سمجهتا ہے یعنی وہی کہ جس کو حاليہ چند سالوں ميں                          

 ساته تطبيق کو شامل اور استنباط       کے عنوان سے یاد کيا جاتا ہے اور جو صحت، دقت، جامعيت اور موازین کے              » اجتہاد جواہری «
 . کے اصيل منابع ميں سے ہے

اجتہاد، استنباط کے لئے نہایت درجہ فقيہ کی تالش و کوشش اور تمام تفصيلی               : جيسا کہ اجتہاد کی تعریف ميں کہا گيا ہے         
 رکهتے ہيں،   ادلہ سے احکام شرعی کو حاصل کرنے کا نام ہے جو لوگ حتی استداللی کتب فقہ سے تهوڑی سی آشنائی                           

بخوبی جانتے ہيں کہ ایک فقہی مسئلہ ميں دو یا چند نظریوں کا پایا جانا، اسالم کے بزرگ فقہاء، مثًال شيخ طوسی، محقق                         
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» مفتاح الکرامہ «صرف گراں قيمت کتاب     . حلی اور دونوں شہيدوں و غيرہ کے لئے ایک معمولی سی بات شمار کی اجاتی ہے                
 کہ جہاں ہر مسئلہ ميں فقہاء کے اقوال و فتوؤں سے بحچ کی گئی ہے، اس حقيقت پر گواہ ہے                       کے چند صفحات کا مطالعہ کرنا     

کو شيعہ فقہ سے امتيازات بلکہ افتخارات       ) ایک مسئلہ ميں ایک فقيہ کی دو نظریہ رکهنا یا پہيل نظر سے عدول کرنا               (اور اس   
 . ین نظریہ شمار ہوتا ہےطبيعتًا ان کا آخری نظریہ دقيق و محقق تر. ميں شمار ہونا چاہئے

کے بعض  ) دام ظلہ (یہ مجموعہ، جو آپ کے سامنے ہے اس ميں قادر فقيہ حضرت آیة اللہ العظمی حاج شيخ یوسف صانعی                          
آخری فقہی نظریوں اور فتوؤں کی طرف اشارہ کيا گيا ہے جو اگرچہ مشہور کے فتوؤں سے تمایز رکهتا ہے بلکہ بعض ایسے فتوے                        

ا دعوی بهی کيا گيا ہے ليکن ان ميں سے ہر ایک مسئلہ دسيوں گهنٹے مطالعہ، دليلوں کی تحقيق و                            ہيں جن پر اجماع ک     
تدقيق، فقہ و فقاہت کے اصول کے دائرے ميں فقہی متون پر نظر ثانی اور شہرت کی جابریت کو قطع کرنے پر توجہ اور عنایات                            

 تبدیل ہو گئی ہے، مندرجہ ذل موارد ميں ان کی طرف اشارہ              کا ما حصل ہے وہ قابل توجہ فتوے کہ جن ميں معظم لہ کی رائے               
 :کيا جا سکتا ہے

 . کفار کی طہارت، سوائے ان کے کہ جو دینی لحاظ سے دشمنی اور عناد رکهتے ہوں -
اور مسلمانوں  ) ص(حکم ارتداد ميں تفصيل ان لوگوں کے درميان کہ جن کا اسالم سے انکار حضرت رسول خدا                     -

تا ہو اور ان لوگوں کے درميان کہ جن کا انکار اسالم کے بارے ميں تحقيق و تفحص کی وجہ                      کی توہين کا باعث ہو    
 . سے ہو

 . غنا و موسيقی کی حرمت کا انحصار خود اس کی محتوا پر ہے نہ کہ نفس صوت و غنا پر منحصر ہو -
 . استنتاجی ربا کا حرام نہ ہونا -
 . قصاص ميں مسلمان و کافر کے درميان مساوات -
 . اس ميں قتل و غير قتل دونوں شامل ہيں. ہ عمد اور خطا ميں مرد و عورت کی دیت مساوی ہےقتل شب -
مثل سے مثل کے مقابلہ ميں قصاص کا ہونا اور مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو قتل کرنے کے قصاص ميں                                 -

 . کسی فرق کی عدم ضرورت، مرد و عورت دونوں پر ظلم واقع ہونے ميں عدم تبعيض
ی کے یہاں اجتہاد کی عدم شرطيت، مسائل قضا پر علم کا کفایت کرنا اگرچہ تقليد کی بںا پر ہو اور والیت                      قاض -

 . امر، مرجعيت، فقاہت اور قضاوت ميں عدم شرطيت ذکوریت
آخری چند سالوں ميں حضرت آیت اللہ العظمی شيخ یوسف صانعی کے بہت سی کتابيں اور رسالے طبع ہوئے ہيں، ان ميں                          

 . ر ایک مقلدوں اور دلچسپی رکهنے والوں کی درخواستوں اور ضرورتوں کا جواب ہےسے ہ
ہے شرعی سوال و جواب کے ميدان        » مجمع المسائل «کے عالوہ جو اب تک بارہا طبع ہو چکی ہے، کتاب               » توضيح المسائل «

زار سے زیادہ استفتائات کو شامل      ميں ایک گرانقدر اور اہم مصدر کی حيثيت رکهتی ہے، یہ کتاب کہ جس کی پہلی جلد دو ہ                   
ہے اور اب تک کئی مرتبہ چهپ چکی ہے معظم لہ کے جوابات کا ایک وسيع ترین مجموعہ ہے کہ جو ہزاروں استفتائات سے                                 

 . کی صورت ميں ترتيب دیا گيا ہے» توضيح المسائل«انتخاب کے بعد 
مجمع « ميں سے ہيں انہوں نے اپنی کتاب                کے برجستہ شاگردوں   ) قدس سرہ (مرجع عاليقدر جو حضرت امام خمينی            

ميں اپنے شيوہ معمول اور بہت سے موارد کی مناسبت سے بعض مورد نظر کی طرف بطور اجمال اشارہ کيا ہے کہ                        » المسائل
جو دلچسپی رکهنے والوں کے سوال کے لئے راہ گشا بهی ہو سکتی ہيں جيسا کہ جواب دینے کی تاریخوں کا بيان کرنا بهی                             

 ). مترجم. ترجمہ ميں ان تاریخوں کو نقل نہيں کيا گيا ہے. (وعہ کی ایک خصوصيت ہےاس مجم
اور مجمع المسائل کا معظم لہ کے فتوؤں کے بنيادی مصدر کے عنوان سے طبع                  » توضيح المسائل « صفحات پر مشتمل     ١٢٠٠

وں سے منتخب آسان مسائل فتوؤں کی        ہونا مستغنی کرنے اور اہم ہونے کے باوجود بہت سے ضرورت مندوں کے ان دونوں کتاب                  
 . کمی کا احساس باقی تها

کے عنوان سے جو مجموعہ آپ ک ہاتهوں ميں ہے، اسی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر مرتب ہوا ہے، یہ                             » منتخب االحکام «
 اور پهر   مجموعہ کہ جس کی ترتيب اور انتخاب سب سے پہلے معظم لہ کے بعض فاضل شاگردوں کے ذریعہ عمل ميں ایا ہے                           

 . معظم لہ کی نظروں سے گزرا، آپ نے بعض مسائل کی خاميوں کو درس کر دیا ہے
لہذا، مرجع عاليقدر کے جدید ترین فقہی آراء اور شرعی فتوؤں کو اس ميں بيان کيا گيا ہے کہ جن ميں بعض کے متعلق اس                              

 . سے پہلے اشارہ بهی ہو چکا ہے
اط و دائمی عزت، شيعہ مرجعيت اور مرجع عاليقدر کی سالمتی کے بارے ميں              خداوند عالم سے حوزات علميہ کی علمی نش       

کا مجموعہ ان عزیزوں اور دلچسپی رکهنے والوں کی چاہت کا              » منتخب االحکام «دعا کرتے ہيں اور ہماری آرزو یہ ہے کہ یہ               
کا مسودہ چاہتے   » منتخب مسائل «ن  جواب دہ ہو ہ جو معظم لہ کے شرعی جوابات اور فقہی فتوؤں کا ایک اہم اور کارآمد تری                   

 ان شاء اللہ. ہيں
 

 ناشر
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 بسم اللہ الرحمن الرحيم
 . ان شاء اللہ تعالی. چند فضال کے ذریعے تاليف شدہ اس رسالے منتخب االحکام پر عمل بری الذمہ ہونے کے لئے کافی ہے

  هجری١٤٢٤ربيع االول 
 

 بسم للہ الرحمن الرحيم
و الصالة و السالم علی خير خلقہ محمد و آلہ الطاهرین و لعنة اللہ علی اعدائهم اجمعين الی یوم                        الحمد للہ رب العالمين      

 . الدین
 

 احکام تقليد
 

مسلمان کو چاہئے اصول دین پر یقين رکهتا ہو ليکن اصول دین کے عالوہ دین کے دیگر احکام ميں یا خود مجتہد ہو تا                         . ١مسئلہ  
حاصل کر سکے، یا پهر کسی مجتہد کی تقليد کرے یعنی اس کے حکم کے مطابق عمل کرے،                     کہ احکام کو دليل کی بنياد پر         

یا پهر تيسری صورت احتياط ہے یعنی اس طرح اپنے وظيفہ پر عمل کرے کہ بری الذمہ ہوجانے کا یقين ہو جائے مثًال اگر بعض                                
 اس عمل کو انجام نہ دے اور اگر کسی          مجتہدین کسی عمل کو حرام سمجهتے ہيں اور بعض اس کو حرام نہيں سمجهتے تو               

عمل کو بعض واجب کہتے ہوں اور بعض مستحب سمجهتے ہوں تو اسے بجا الئے لہذا جو افراد مجتہد نہيں ہيں اور احتياط پر                              
بهی عمل نہيں کر سکتے ان پر واجب ہے کہ مجتہد کی تقليد کریں بلکہ جو افراد احتياط پر عمل کر سکتے ہيں ان کے لئے بهی                            
اولٰی اور احوط یہ ہے کہ تقليد کریں اور احتياط پر عمل کرنا ترک کر دیں اور ںاگفتہ نہ رہ جائے کہ احتياط پر عمل خود درجہ                                 

 . اجتہاد تک علمی قدرت کا محتاج ہے یا پهر احتياط کی کيفيت ميں تقليد ہے بہر حال یہ مشکل اور سخت کام ہے
ے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس مجتہد کی تقليد کرنی چاہئے جو بالغ،                     احکام ميں تقليد، یعنی مجتہد ک      . ٢مسئلہ  

نيز بنا بر احتياط واجب اس مجتہد کی تقليد ہونی چاہے جو دنيا کی بہ           . عاقل، شيعہ اثنا عشری، حالل زادہ، زندہ اور عادل ہو         
ے ميں اپنے زمانہ کے تمام مجتہدوں سے          نسبت حریص نہ ہو اور دیگر مجتہدین کے مقابل اعلم ہو یعنی خدا کا حکم سمجهن                   

 . زیادہ ماہر ہو
اگر کسی نے اپنے مجتہد کا فتوی کسی عادل شخص سے سنا اور اس پر عمل کيا مثًال ا نے یہ سنا کہ گيلی مٹی                         . ٣مسئلہ  

هی اور بعد ميں    پير کے نجس تلوے کو پاک کر دیتی ہے اور اپنے پير کے نجس تلوے کو اس سے پاک کرنے کے بعد اس نے نماز پڑ                              
 . اس کے بر خالف معلوم ہو تو اگر وقت باقی ہو اعادہ کرے اور اگر وقت گزر چکا ہو تو احواط یہ ہے کہ اس کی قضا کرے

ميت کی ابتداء سے تقليد جائز نہيں ہے ليکن ميت کی تقليد پر باقی رہنے ميں کوئی حرج نہيں ہے اور مردہ مجتہد                           . ٤مسئلہ
اگر کسی نے بعض مسائل ميں کسی مجتہد کے فتوے پر عم              .  زندہ مجتہد کی اجازت سے ہونا چاہئے        کی تقليد پر باقی رہنا     

لکيا تو وہ اس مجتہد کے انتقال کے بعد تمام مسائل ميں حتی جن مسائل ميں عمل نہيں کيا ہے ان ميں بهی اس کی تقليد                           
ا ہے یا تمام مسائل ميں زندہ کی طرف رجوع کر           کر سکتا ہے اسی طرح جس مسئلہ ميں چاہے زندہ مجتہد کی تقليد کر سکت              

 . سکتا ہے چونکہ ہمارے نظریہ کے مطابق اگر چہ ميت، زندہ مجتہد کی نسبت اعلم ہو تو بهی مطلقًا بقاء جائز ہے نہ کہ واجب
انے کہ  اعلم کی تقليد واجب مطلق ہے نہ کہ مشروط، اس معنی ميں کہ آدمی اعلم کی شناخت پيدا کرے اور پہچ                     . ٥مسئلہ  

 . اعلم کون ہے
 . ایک زندہ مجتہد سے دوسرے مجتہد کی طرف عدول جائز نہيں ہے ہاں اگر اعلم ہو تو جائز ہے. ٦مسئلہ 
یا فتوے ميں ادرع ہو تو ادرع مقدم ہے، ليکن اعلم عادل، اعدل عالم               » ادرع«اگر دو مساوی مجتہدوں ميں سے ایک         . ٧مسئلہ  

 . پر مقدم ہے
کی طرف اس مسئلہ ميں رجوع کرنا جس ميں اعلم کا فتوی نہيں ہے احتياط واجب تامل اور محل                            غير اعلم    . ٨مسئلہ  

 . اشکال کی طرح ہے االعلم فاالعلم کی رعایت کے ساته کوئی حرج نہيں ہے
ایک شخص موضوع تقليد سے بے خبر تها ليکن جب بهی اسے کوئی مسئلہ پيش آتا تها مجتہد وقت کے رسالہ                             . ٩سوال  
کو دیکه کر عمل کرتا تها کيا صرف اتنا تقليد کے محقق ہونے ميں کفایت کرے گا؟ اور اس کی وفات کے بعد تقليد پر باقی                          عمليہ  

 رہنے کے لئے کافی ہوگا؟
 . ہاں کافی ہے: جواب

 
 اعلم کی تقليد

 
 کيا اعلم کی تقليد مکلف پر الزم ہے؟. ١٠سوال 
وط الزم ہے اور کيونکر اس کے عدم لزوم کا فتوی دیا جا سکتا ہے جبکہ محقق                     نہ کہيں تو علی االح     ) اگر بنا بر اقوی   : (جواب

ثانی سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے صراحت کے ساته غير اعلم کيلئے عدم جواز پر اجماع کا دعوی کيا ہے، بلکہ سيد مرتضی علم                               
 . سے ہےالهدٰی سے منقول ہے کہ غير اعلم کی تقليد جائز نہيں ہے اور یہ شيعہ مسلمات ميں 

کيا اعلميت نسبی امر ہے مثًال کوئی فرد دین ميں بعض نظریات کا حامل ہے اور صرف کسی مجتہد کی طرف سے                       . ١١سوال  
 اس کے نظریات پر دستخط کر دینے سے کيا ا کی بعنوان اعلم تقليد ہو سکتی ہے؟

علميہ ميں خارج فقہ و اصول کی کثرت          شرعی احکام کے استنباط ميں معيار، اعلميت ادلہ ہيں اور وہ بهی حوزہ                   : جواب
 . تحصيل و تدریس اور فقہی مسائل ميں کّر و فّر سے مشروط ہے
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ہم نے انقالب سے کچه سال پہلے اپنے شرعی فریضہ کے پيش نظر فقط اپنی تشخيص کی بنياد پر اعلم اور جامع                          . ١٢سوال  
سالہ فراہم کيا اور اس کی تقليد کی، کيا یہ تقليد کا               الشرائط مجتہد کے شرائط انتخاب پر توجہ کئے بغير ایک شخص کا ر                

 طریقہ درست ہے؟
اگر اس زمانے ميں اس کے اعلم ہونے کا آپ کو اطمينان تها یا ان پہلوؤں پر توجہ کئے بغير آپ نے اس کے فتوی پر عمل کيا                            : جواب

و آپ کی تقليد اور عمل صحيح ہے، ليکن اگر          ہے اور تحقيق کے بعد نيز دوسروں کی اعلميت آپ کے نزدیک ثابت ںہيں ہوئی ہے ت                 
کسی دوسرے شخص کی اعلميت آپ پر ثابت ہو گئی تو پہلے شخص سے اس کی طرف رجوع واجب ہے ور ثابت ہونے کے بعد                           
عمل اس مجتہد اعلم کے فتوے کے مطابق ہونا چاہئے اور اگر اس وقت کسی دوسرے فرد کی اعلميت کی طرف متوجہ ہوئے                            

 . کے گذشتہ اعمال کے لئے مضر نہيں ہےہيں تو یہ آپ 
 

 زندہ مجتہد سے مجتہد ميت کی طرف رجوع
 

اگر کسی مسئلہ ميں ميت مرجع سے آپ کی طرف رجوع کر ليں تو کيا ایک مدت گذرنے کے بعد اسی پہلے والے                            . ١٣سوال  
 ت ہو گی؟مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہيں؟ اگر رجوع کر ليں تو ہماری نماز اور روزے کی کيا صور

زندہ مجتہد سے مجتہد ميت کی طرف رجوع جائز نہيں ہے اور پڑهی ہوئی نماز اور روزے ا س صورت ميں قضا کئے                                : جواب
 . جائيں گے کہ فتوے اور مسئلہ ميں اس درجہ اختالف ہو کہ نماز اور روزے پر اثرانداز ہو جائے

نے اعمال کو اپنے مرجع تقليد کے حکم کے مطبق انجام دیتا تها               ایک شخص نے بالغ ہونے سے بہلے جبکہ مميز تها، اپ            . ١٤سوال  
اور اس کے فتوے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بجا التا تها اب اگر اس شخص کے بالغ ہونے سے پہلے وہ مرجع دنيا سے انتقال                            

 کر جائے تو کيا اس کی تقليد پر باقی رہ سکتا ہے؟
 .  بقا جائز ہے، چونکہ بلوغ تقليد کی صحت کے لئے شرط نہيں ہےکوئی حرج نہيں ہے اس کيلئے: جواب

 سال بتاتے ہيں تو کيا قضا       ٩یا کسی دوسرے مرجع کی مقلد تهی جو بلوغ کا            ) رح(اگر کوئی لڑکی امام خمينی      . ١٥سوال  
سن بلوغ تيرهواں سال    نماز اور روزے کا حل نکالنے کے لئے جنابعالی کے فتوے کو شاخص قرار دے سکتی ہے کہ جس کے مطابق                       

 ہے؟
 سال کی ہو چکی تهی اور اس علم کے بعد کہ اس پر نماز و روزہ واجب ہے، اس کے با وجود ترک کيا تو اپنے                             ٩اگر پہلے   : جواب

 . ميت مرجع کے فتوے کے مطابق اس کی قضا بجا النی ہو گی
 

 بلوغ کی عالمتيں
 

 : ایک ہےبالغ ہونے کی عالمت ان چار چيزوں ميں سے. ١٦مسئلہ 
 شرمگاہ پر سخت بال نکلنا. ١ 
 منی کا خارج ہونا. ٢ 
 . قمری تيرہ سال کا تمام ہو جانا) لڑکيوں کے لئے(قمری پندرہ سال اور ) لڑکوں کے لئے. (٣ 
 حيض آنا. ٤ 
انا، آواز ميں   چہرے پر سخت بال نکلنا، مونچه نکلنا، اسی طرح سينہ اور بغلوں کے نيچے والے بالوں کا موٹا ہو ج                        . ١٧مسئلہ  

 . بهارا پن و غيرہ بلوغ کی عالمتيں نہيں ہيں، ہاں مگر یہ کہ ان کے ذریعہ اسے باغ ہونے کا یقين ہو جائے
 سن بلوغ کے متعلق جنابعالی کی رائے کيا ہے؟. ١٨سوال 
ر لڑکيوں کے تيرہ قمرہ     مذکورہ ان تمام عالمتوں کے نہ حونے کی صورت ميں لڑکوں کے پندرہ قمری سال پورے ہو جائيں او                  : جواب

 . سال گزر جائيں تو وہ بالغ ہيں
 سال بيان کئے ہيں تو کيا پردہ کی رعایت اور فرائض کی انجام دہی بهی                 ١٣جنابعالی نے لڑکيوں کے لئے سن بلوغ        . ١٩سوال  

 اسی سن سے ان لڑکيوں پر واجب ہو گی جو آپ کی تقليد کرتی ہيں؟
ں فرق نہيں ہے ليکن حجاب کا مسئلہ بالخصوص عفت اور عمومی حيا کا مسئلہ ہے                   جی ہاں فرائض و غير فرائض مي       : جواب

 . اس کے ضوابط خاص اہميت کے حامل ہيں جن کی غير بالغ لڑکيوں ميں بهی رعایت الزمی ہے
 

 احکام طہارت
 آب مطلق و آب مضاف

 
سے نکاال جائے جيسے تربوز کا پانی،        مضاف پانی اسے کہتے ہيں جس کو کسی چيز            . پانی یا مطلق ہے یا مضاف      . ٢٠مسئلہ  

گالب کا پانی یا پهر کوئی چيز مخلوط ہو، مثال پانی مٹی یا اسی طرہ کی کسی دوسری چيز سے اس طرح مخلوط ہو کہ                              
 :اس کی پانچ قسميں ہيں. اسے پانی نہ کہا جائے اس کے عالوہ جو پانی ہو اسے آب مطلق کہتے ہيں

 آب ُکر. ١ 
 آب قليل. ٢ 
 اریآب ج. ٣ 
 آب باران. ٤ 
 کنویں کا پانی. ٥ 
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 آب کر. ١

آب کر، احتياط واجب کی بنا پر مساحت کے لحاظ سے وہ پانی ہے کہ اگر کسی ایسے برتن ميں کہ جس کی                              . ٢١مسئلہ  
ر ڈاليں تو اسے پر ک    )  بالشت بن جاتے ہے    875. 42جو کہ مجموعًا    (لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہر ایک ساڑهے تين بالشت ہو             

 کلو  ٤١٩. ٣٧٧ مثقال کم ہو گا جو کہ بنا بر اقرب رائج کلو کے لحاظ سے                  ٢٠ تبریزی من ميں سے      ١٢٨دے اور وزن کے لحظ سے       
 . گرام ہو گا

 
 آب قليل. ٢

 . آب قليل وہ پانی ہے جو زمين سے نہ ابلے اور کر سے کم ہو. ٢٢مسئلہ 
 سے لگ جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے ليکن اگر پانی اوپر سے                   اگر قليل پانی نجس چيز پر گرے یا نجس چيز اس             . ٢٣مسئلہ  

فشار کے ساته نجس چيز پر گرے تو جو پانی اس نجس چيز سے لگ رہا ہو وہ نجس ہوگا اور جو پانی اوپر ہے وہ نجس نہ ہوگا،                              
ور برتن یا لوٹے کا بقيہ پانی       پس جو پانی لوٹے یا برتن سے نجس چيز پر ڈاال جا رہا ہے جتنا اس نجس چيز پر پڑ رہا ہے نجس ہے ا                         

 . نجس نہ ہو گا
 
 آب جاری. ٣

 . آب جاری وہ پانی ہے کہ جو زمين سے ُابل کر نکلے اور بہتا رہے جيسے چشمہ و غيرہ. ٢٤مسئلہ 
آب جاری اگرچہ ُکر سے کم ہو اور نجاست اس تک پہنچ جائے تو جب تک اس کا رنگ یا بو یا مزہ نجاست سے                                . ٢٥مسئلہ  
 .  ہو پاک ہےتبدیل نہ

 
 بارش کا پانی. ٤

پانی گرے تو پاک ہو جاتا      ) برستا ہوا (اگر نجس چيز جس ميں عين نجاست نہ ہو، اگر اس پر ایک مرتبہ بارش کا                   . ٢٦مسئلہ  
ہے اور فرش، لباس و غيرہ کو نچوڑنا ضروری نہيں ہے ليکن دو تين قطرہ بارش سے کوئی فائدہ نہ ہو گا بلکہ اس طرح ہو کہ کہا                            

 . ائے بارش ہو رہی ہےج
 
 کنویں کا پانی. ٥

کنویں کا وہ پانی جو زمين سے پهوٹ کر نکلتا ہے اگرچہ کر سے کم ہو، چنانچہ نجاست اس تک پہنچ جائے تو جب                          . ٢٧مسئلہ  
تک نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ تبدیل نہ ہو پاک ہے ليکن مستحب ہے کہ بعض نجاستوں کے پہنچنے کے بعد                                

س مقدار ميں اس سے پانی نکاال جائے جسے مفصل کتابوں ميں ذکر کيا گيا ہے ليکن واٹر سپالئی کے پائپ کا پانی جو کہ                                ا
پانی کے بڑے ذخيرہ سے متصل ہوتا ہے اور اسميں کئی کر کے برابر پانی ہوتا ہے آب جاری کا حکم رکهتا ہے اور متنجس چيز کو                               

ہاں فرش اور   . و دهونے کے بعد اس سپالئی کے پانی سے ایک مرتبہ دهو لينا کافی ہے              پاک کرنے کے لئے عين نجس جيسے خون ک        
لباس و غيرہ جن کو دبا کر پانی نکاال جا سکتا ہے ایک مرتبہ دبا کر ان سے ایک حد تک پانی نکال ليا جائے اور یہ بهی جاننا                                   

یا بدن پر پڑے تو اگر اس کے ساته عين نجاست کا              ضروری ہے کہ سپالئی کا پانی عين نجاست پر پڑے اور پهر پلٹ کر لباس                   
 . کوئی حصہ نہ تو تو پاک ہے، بر خالف آب قليل جيسا کہ بيان کيا گيا نجاست سے ملتے ہی نجس ہو جائے گا

 
 پانی کے احکام

هی مضاف پانی جس کے معنی بيان کئے جا چکے ہيں نجس چيز کو پاک نہيں کرتا اور اس سے وضو اور غسل ب                           . ٢٨مسئلہ  
 . باطل ہے

 
 نجاسات

 
 :نجاسات گيارہ چيزیں ہيں. ٢٩مسئلہ 

ان حرام گوشت جانوروں کا پيشاب اور پاخانہ کہ جن کا خون ذبح کرتے وقت اچهل کر نکلے، چنانچہ حشرات                         . ٢،  ١
 . جيسے کاکروچ، چهينگ و غيرہ کا فضلہ نجس نہيں ہے

 منی. ٣
 مردار. ٤
 خون. ٥
 کتا. ٦
 سور. ٧
معاند وہ شخص ہے کہ جو اسالم کی حقانيت کو جانتا ہو ليکن اس کے با وجود انکار کرے یا س کی                          (کافر معاند   . ٨

یعنی عمدًا  (» عين جحود «حقانيت ميں شک کرے اور از روی دشمنی عمدًا تحقيق نہ کرے، خالصہ معاند وہ ہے جس کا کفر                       
 . ہو) انکار کی صورت ميں

 شراب. ٩
 )بيئر(جو کی شراب . ١٠
  خوار اونٹ کا پسينہنجاست. ١١
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انسان اور ہر وہ حيوان کہ جس کا ذبح کرتے وقت خون اچهل کر نکلے اس کا خون نجس ہے پس ان حيوانات کا                               . ٣٠مسئلہ  
خون نجس نہيں ہے جو اس صفت کے مالک نہ ہوں جيسے مچهلی، مچهر و غيرہ اور جيسا کہ بيان ہو چکا ہے ان کا فضلہ بهی                            

 . نجس نہيں ہے
کافر یعنی وہ شخص جو کدا کا منکر ہو یا خدا کے لئے شریک قرار دیتا ہو یا حصرت خاتم االنبياء محمد مصطفی                           . ٣١مسئلہ  

صلی اللہ عليہ و آلہ و سلم کی پيغمبری کو قبول نہ کرتا ہو یا ان ميں سے کسی ایک کے متعلق شک کرتا ہو اور کافر معاند                              
 ہے کہ نجس نہيں ہے اگرچہ ان سے زیادہ ارتباط سے پرہيز کرنا ضروری ہے تا کہ                    مطلقًا نجس ہے ليکن جو معاند نہ ہو تو اظہر یہ           
 . کہيں مسلمان ان کے عقائد سے متأثر نہ ہو جائيں

حرام سے مجنب ہونے والے شخص کا پسينہ نجس نہيں ہے ليکن احتياط واجب یہ ہے جو بدن یا لباس اس سے آلودہ                    . ٣٢مسئلہ  
 ). یعنی پاک کرنے کے بعد پڑهے(ہو اس کے ساته نماز نہ پڑهے 

 
 احکام نجاسات

 
قرآن کے ورق، تحریر اور اس سے مخصوص جلد کو نجس کرنا حرام ہے اور اگر نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب                               . ٣٣مسئلہ  
 . فوری ہے
شت کر ليتا ہے    کيا ہے؟ کيا ہر مسکر کو آپ حرام سمجهتے ہيں؟ کيا جو شخص مسکر چيز کو بردا                ) نشہ آور (ُمسِکر  . ٣٤سوال  

اور اس کی عقل زائل نہيں ہوتی اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ کيا مقدار ميں کمی یا زیادتی کے اعتبار سے کوئی فرق نہيں                          
 ہے؟

ہر وہ چيز جو انسان کو معموًال مست کر دے اسے مسکر کہا جاتا ہے اور اس ميں کمی یا زیادتی کے لحاظ سے شرعی                            :جواب
 ہے اور اس کا کهاںا حرام ہے حتی اگر کوئی شخص اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے یا پهر                           حکم ميں کوئی فرق نہيں     

 . کسی اور وجہ سے مست نہ ہو تو بهی حرام ہے
 متنجس چيزوں سے ملنے کی صورت ميں کس واسطہ تک آپ نجس سمجهتے ہيں؟. ٣٥سوال 
ن اس کے آغے نجس ہونا محل اشکال ہے بلکہ             تيسرے واسطہ تک متنجس سے ملنے کی صورت ميں نجس ہو گا ليک                : جواب

 . ممنوع ہے
مصنوع دانت چاہے ثابت ہوں یا غير ثابت ہو نيز وہ کيميکل جس سے دانت کو پر کرتے ہيں کيا باطن کا حصہ بن جاتے                           . ٣٦سوال  

 ہيں کہ اگر نجاست پہنچ جائے تو طہارت کی ضرورت نہ ہو؟ یا پهر خون لگنے کی صورت ميں پاک کيا جائے؟
 . مصنوعی دانت جب تک منہ کے اندر ہے نجس نہ ہو گا: جواب

 
 کفار اور اہل کتاب کی طہارت و نجاست

 مسلم ہے کہ اسالم کے عالوہ دوسرے دین کے پيرو نجس ہيں کيا مسيحی، یہودی اور ان کے پيشوا نجس ہيں؟. ٣٧سوال 
 . اظہر یہ ہے کہ پاک ہيں، نجس نہيں ہيں) ہےجن کی اکثریت ایسی (صرف کافر معاند نجس ہے ليکن غير معاند : جواب

ایک مسلمان شخص بعض اسالمی مسلمات جو کہ حس و مادہ سے باال ہيں ان کا منکر ہے، خالصہ یہ کہ ابهی                         . ٣٨سوال  
تک جس کو علم نے ثابت نہيں کيا ہے اسے قبول نہيں کرتا اور کهلے عام اس کا اظہار بهی کرتا ہے کيا اس کی بيوی جس کے                                

س اس کا کوئی گهر ميں بچہ نہيں ہے لذا اس لحاظ سے اسکی کوئی ذمہ داری نہيں ہے کيا ایسے شخص کے ساته شرعا                            پا
وہ زندگی گذار سکتی ہے؟ کيا اس کے احباب اور گهر والے اس کے ساته رفت و آمد رکه سکتے ہيں اور اس کے یہاں کها پی                                   

 سکتے  ہيں اور اس کے گهر ميں نماز پڑه سکتے ہيں؟
جب تک وہ کلمہ گو ہے اور گواہی دیتا ہے اس کے افکار و عقائد کے متعلق زیادہ توجہ نہ دی جائے ایسا فرد صرف کلمہ                              : جواب

 . پڑهنے کے بعد اسالم کے حکم ميں آجاتا ہے اور وہی حقوق رکهتا ہے جو دیگر مسلمان رکهتے ہيں
 

 مطہرات
 

 : مطہرات کہا جاتا ہےدس چيزیں نجاست کو پاک کرتی ہيں انهيں. ٣٩مسئلہ 
 پانی. ١ 
 زمين. ٢ 
 سورج. ٣ 
 استحالہ. ٤ 
 انتقال. ٥ 
 اسالم. ٦ 
 تبعيت. ٧ 
 بعض جگہوں سے عين نجاست کا ختم ہونا. ٨ 
 نجاست کهانے والے جانوروں کا استبراء. ٩ 
 مسلمان کی غيبت. ١٠ 

 
 پانی. ١

 :پانی چار شڑطوں کے ساته نجس چيز کو پاک کرتا ہے. ٤٠مسئلہ 
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 . پس ماف جيسے آب گالب و غيرہ نجس چيز کو پاک نہيں کر سکتا: مطلق ہو. ١ 
 . خود پاک ہو. ٢ 
 . جب نجس چيز کو پاک کر رہا ہے تو پانی مضاف نہ ہو جائے اور نجاست کی بو یا رنگ یا مزہ بهی نہ اختيار کر لے. ٣ 
لل پانی سے نجاست کے پاک ہونے کی اور بهی          ق. پانی سے دهونے کے بعد اس ميں عين نجاست موجود نہ رہ جائے             . ٤ 

 .  ميں اور اس کے بعد بيان کيا گيا ہے١٤٩شرطيں ہيں جسے توضيح المسائل کے مسئلہ 
 
 زمين. ٢

 :زمين تين شرطوں کے ساته پير اور جوتے کے نجس تلووں کو پاک کرتی ہے. ٤١مسئلہ 
 زمين پاک ہو. ١ 
 . خشک ہو. ٢ 
ے سے عين نجس جيسے خون، پيشاب لگ گيا ہو یا متنجس جيسے نجس گيلی مٹی لگ                      اگر پير یا جوتے کے تلو      . ٣ 

 . گئی ہو تو زمين پر چلنے اور اس سے رگڑ کهانے سے بر طرف ہو جائے
 

پير اور جوتے کے نجس تلووں کا تارکول سے بنے راستے پر یا لکڑی سے بنے ہوئے راستے پر چلنے سے پاک ہونا محل                              . ٤٢مسئلہ  
 . کہ پاک نہ ہونا اقوی ہےاشکال ہے بل

 
 سورج. ٣

زمين، عمارت اور وہ چيزیں جو عمارت ميں استعمال ہوتی ہيں جيسے دروازہ، کهڑکی اور وہ کيل جو دیوار ميں                       . ٤٣مسئلہ  
لگی ہے اور عمارت کا حصہ شمار ہوتی ہے، یہ ساری چيزیں اگر نجس ہوں تو چه شرطوں کے ساته ان کو سورج پاک کر دیتا                             

 :ہے
 نجس چيز اس طرح ہو کہ اگر دوسری چيز اس سے لگے تو تر ہو جائے پس اگر خشک ہو تو اسے کسی طرح سے تر                             .١ 

 . کيا جائے تا کہ سورج اسے خشک کر دے
 . اگر اس پر عين نجاست ہو تو اس پر سورج کی شعاعيں پڑنے سے پہلے دور کر دیا جائے. ٢ 
کوئی چيز مانع نہ ہو لہذا اگر اس پر سورج کی روشنی پردہ یا                 اس پر سورج کی روشنی اور شعاعيں پڑنے سے            . ٣ 

بادل و غيرہ سے چهن کر پڑے اور نجس جگہ کو خشک کر دے تو پاک نہ ہو گا، یلکن اگر بادل اس قدر ہلکے ہوں کہ                                   
 . سورج کی شعاعوں کو روک نہ سکيں تو کوئی حرج نہيں ہے

جگہ مثًال ہوا اور سورج سے خشک ہو تو پاک نہ ہو گی              صرف سورج اس نجس جگہ ہو خشک کرے، پس اگر نجس             . ٤
یلکن ہوا اس درجہ کم ہو کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہوا نے نجس جگہ کے خشک ہونے ميں مدد کی ہے تو کوئی حرج نہيں                                

 . ہے
عمارت کا جو حصہ نجس ہے اسے سورج ایک ہی مرتبہ ميں خشک کر دے چنانچہ زمين یا عمارت پر آفتاب کی                             . ٥

ں پڑیں اور ایک مرتبہ ميں اس کے اوپری حصہ کو خشک کریں اور پهر دوسری مرتبہ اس کے اندر والے حصے کو                          شعاعي
 . خشک کریں تو اوپر کا حصہ پاک اور نيچے کا حصہ ویسے ہی نجس باقی رہے گا

سری پاک  جس نجس زمين یا عمارت پر سورج کی شعاعيں پڑ رہی ہوں اس کے ظاہر اور باطن کے درميان کوئی دو                     . ٦
 . چيز حائل نہ ہو اور یہ باطن زمين کے پاک ہونے کی شرط ہے

 
 استحالہ. ٤

اگر نجس چيز کی جنس اس طرح تبدیل ہو جائے کہ پاک شئی کی صورت اختيار کر لے تو اسے استحالہ کہتے ہيں                        . ٤٤مسئلہ  
ے ليکن اگر اس کی جنس ميں تبدیلی         جيسے نجس لکڑی جل کر راکه ہو جائے یا کتا نمک ميں گر کر نمک ميں تبدیل ہو جائ                     

 . پيدا نہ ہو مثًال نجس گيہوں کو پيس کر آٹا بنا دیا جائے یا روٹی پکا دی جائے تو پاک نہ ہو گا
 
 انگور کے نچوڑ کی دو تہائی کا تبخير ہونا. ٥

پہلے یعنی اس کا دو حصہ      اگر اس ميں جوش آ جائے اور ایک تہائی ہونے سے            ) انگور کا عرق  (آب انگور یعنی عصير     . ٤٥مسئلہ  
جلنے اور ایک تہائی باقی بچنے سے پہلے نجس نہيں ہے ليکن کهانا حرام ہے اور اگر ثابت ہو جائے کہ مست کرنے واال ہے تو حرام                              
اور نجس ہے ور صرف سرکہ ہونے کی صورت ميں پاک و حالل ہے لذا آب انگور جو کہ ابهی سرکہ نہيں ہوا ہے اس ميں کهيرا یا                               

ڈال کر سرکہ بنانا اور اس کے سرکہ ہوجانے کے بعد اس کے کهانے ميں کوئی حڑج نہيں ہے، اسی طرح کشمش کو پکانے                           بيگن  
اور اسے بهوننے ميں کوئی حرج نہيں ہے کيونکہ اول تو اس ميں عرق نہيں ہے، دوسرے جيسا کہ صاحب مستند نے فرمایا ہے                              

کا اطالق نہيں ہوتا، یہ بتا دینا بهی ضروری ہے کہ             ) انگور کے عرق  ( عصير   اس ميں موجود عرق پر روایات اور ادلہ ميں موجود           
 .  حصہ جل جانا چاہئے و گرنہ حرام ہے–جو مربا انگور سے بنتا ہے اس کے عرق کا 
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 انتقال. ٦

) کر نکلے نی جب اسے ذبح کيا جائے تو اس کا خون اچهل              عی(اگر انسان یا خون جہندہ رکهنے والے حيوان کا خون             . ٤٦مسئلہ  
کسی ایسے حيوان کے بدن ميں منتقل ہو جائے کہ جو خون جہندہ نہ رکهتا ہو اور اس کا خون شمار ہونے لگے تو پاک ہو جاتا ہے،                            

پس جو خون، جونک انسان کے بدن سے چوستی ہے چونکہ اسے جونک کا خون نہيں کہا جاتا بلکہ                           . اسے انتقال کہتے ہيں    
 . ئے نجس ہےانسان کا خون کہا جاتا ہے اس ل

 
 اسالم. ٧

تو مسلمان ہو جاتا ہے اور      » اشہد ان ال الہ اال اللہ و اشہد ان محمدًا رسول اللہ           «اگر کافر شہادتين کہے یعنی کہے       . ٤٧مسئلہ  
کے مسلمان ہونے کے بعد اس کا بدن، لعاب           ) جو اسالم کی حقانيت کو جاننے کے بعد بهی دشمنی رکهے             (کافر معاند دینی     

ے نکلی ہوئی رطوبت اور پسينہ پاک ہے ليکں اگر مسلمان ہوتے وقت اس کے بدن پر عين نجاست متعدی رطوبت                        دہن، ناک س  
کے ساته ہو تو اسے دور کرے اور اس جگہ کو پانی سے دهوئے ليکن اگر مسلمان ہونے سے پہلے عين نجاست بر طرف ہو جائے اور                           

 . نہيں ہےکوئی رطوبت باقی نہ ہو تو اسے پانی سے دهونا ضروری 
 
 تبعيت. ٨

وہ لکڑی کا تختہ یا پتهر کہ جس کے اوپر ميت کو غسل دیتے ہيں اسی طرح وہ کپڑا کہ جس سے ميت کی                                  . ٤٨مسئلہ  
شرمگاہ کو ڈهانپتے ہيں، نيز ميت کو غسل دینے والے کے ہاته اور وہ تهيلی اور صابق کہ جس سے ميت کو دهوتے ہيں غسل کے                

 .  جاتے ہيںمکمل ہوجانے کے بعد پاک ہو
 
 عين نجاست کا برطرف ہو جانا. ٩

وہ جامد اجسام کہ جن ميں نجاست نفوذ نہيں کر سکتی عين نجاست کے بر طرف ہو جانے کے بعد پاک ہو جاتے                          . ٤٩مسئلہ  
ہيں انهيں دهونے و غيرہ کی ضرورت مطہرات ميں سے نہيں ليکن وہ چيزیں کہ جن کو پاک کرنے کے لئے شریعت ميں ایک                                 

طریقہ معين کيا گيا ہے مثًال وہ برتن کہ جو کهانے پينے کے لئے استعمال ہوتے ہيں نيز پيشاب کی نالی اور وہ برتن کے                                  خاص  
 . جسے سور اور کتے نے چاٹا ہو یا اس برتن سے اس نے پانی پيا ہو تو عين نجاست کے برطرف ہونے سے وہ پاک نہيں ہوتے

 
لگی روئی سے صاف کر      ) الکحل(اتے وقت، تهوڑا سا خون نکلتا ہے جسے، اسپرٹ            لگ) انجيکشن(عام طور پر ٹيکا      . ٥٠سوال  

 دیتے ہيں کيا وہ جگہ نجس ہے اور اسے پانی سے دهونا چاہئے؟
 . پانی سے دهونے کی ضرورت نہيں، عين نجاست کے زائل اور ختم ہوجانے سے بدن پاک ہو جاتا ہے: جواب

 
 نجاست خوار جانور کا استبرا. ١٠

حالل گوشت جانور اگر انسان کی نجاست کهانے کی عادت کر لے اور اس کی غذا انسان کی عين نجاست ہو تو                      . ٥١مسئلہ  
 . جب تک نجاست خوار ہے اس کا پيشاب، پاخانہ نجس ہے

 
 مسلمان کی غيبت. ١١

کے اختيار ميں ہے    اگر مسلمان کا بدن یا لباس یا اس طرح کی کوئی دوسری چيز جيسے برتن یا فرش جو کہ اس                     . ٥٢مسئلہ  
نجس ہو جائے اور وہ مسلمان کہں چال جائے تو اگر عين نجاست برطرف ہو گئی ہو اور انسان احتمال دے کہ اسے اس نے دهو                            

 . دیا ہو گا یا وہ چيز آب جاری ميں گر گئی ہو گی اور پاک ہو گئی ہو گی تو اس سے اجتناب ضروری نہيں ہے
 

 طہارت و نجاست کے متفرقہ مسائل
 

کے استعمال کی وجہ سے دوده کی طرح سفيد آتا ہے             ) جسيے کلورین (سپالئيکا پانی بعض اوقات کيمياوی مادہ        . ٥٣سوال  
 اور تهوڑی دیر کے بعد صاف ہو جاتا ہے، اس سے طہارت کرنا اور وضو کرنا کيسا ہے؟ کيا یہ پانی مضاف ہے؟

 لئے لے جائيں تو وہ کہے گا کہ پانی الیا ہے یا اسے کوئی                    اس طرح کا پانی مطلق پانی ہے چونکہ اگر اسے کسی کے               : جواب
دیکهے تو کہے گا کہ یہ پانی ہے اور اسکا پانی ہونا اس سے ثابت ہے کہ عرف ميں اس سے پانی ہونے کو سلب کيا جانا صحيح                                 

 اس کے عالوہ آب      نہيں ہے، یعنی اس پانی کی موجودگی ميں نہيں کہتے کہ ميرے پاس پانی نہيں ہے یا یہ پانی نہيں ہے                             
مطلق ہونے ميں شک کی صورت ميں چونکہ پہلے آب مطلق تها لذا حکم استصحاب کی بنا پر آب مطلق کا اطالق اس پر                                

 . باقی ہے اور دوسرے پانی سے کوئی فرق نہيں رکهتا
 

 سے چهن کر    سورج بهی مطہرات ميں سے ایک ہے کيا اسکی شعاعوں کا بدون واسطہ پڑنا ضروری ہے یا شيشہ                    . ٥٤سوال  
 پڑنے کی صورت ميں بهی کافی ہے؟

 . کافی ہے: جواب
 

اگر کارپٹ کو زمين سے چپکا دیا گيا ہو اور وہ نجس ہو جائے تو کيا اسے اکهاڑا جائے اور پاک کيا جائے؟ یا پهر طہارت                           . ٥٥مسئلہ  
 کی کوئی اور صورت ہے؟
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 کے بعد اگر پانی کو فشار کے ساته پائپ سے اس پر ڈاال                  اکهاڑنے کی ضرورت نہيں ہے بلکہ عين نجاست کو دور کرنے             : جواب
جائے اور پهر دبایا جائے اس طرح کہ اس کے اندر کا پانی خارج ہو جائے تو پاک ہو جائے گا اور وہ پانی بهی چونکہ سپالئی اور                                 

 . نجس ہے) دهوون(ہے لذا پاک ہے، آب قليل کا غسالہ ) دهوون(بڑے ذخيرہ کے پانی کا غسالہ 
 پر آپ فرماتے ہيں ہر چيز اس وقت تک پاک نہ ہو گی جب تک عين نجاست اس                       ١٦٩توضيح المسائل کے مسئلہ     . ٥٦ل  سوا

سے دور نہ کر دی جائے ليکن اگر نجاست کا رنگ یااس کی بو اس ميں رہ جائے تو کوئی حرج نہيں ہے جبکہ بو اور رںگ اس                                
 . اس مسئلہ کی وضاحت فرمائيےپہلی نجاست کا اثر ہے اور نجس ہوںا چاہئے گزارش ہے 

جو کچه پانی، نجاست اور طہارت کے متعلق بيان ہوا ہے کہ شرعی حکم سے متعلق تها ليکن پاکيزگی، طبی اور                              : جواب
کيمياوی یا فلسفی مسائل اپنے مباحث کے مقررات کے تابع ہيں اور پاکيزگی و طبی مسائل کی رعایت خود ایک مطلوب اور                          

 . عض جگہوں پر تو رعایت واجب ہو جاتی ہےمستحب امر ہے اور ب
 

انٹی سالر کریم ميں استعمال کيا جانے واال سب سے اہم مادہ استڑائيل الکحل ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہيں کہ                                . ٥٧سوال  
 اسٹرائيل الکحل پاک ہے یا نجس؟

حل جو مست کر دیتا ہے نجس ہے         ہر طرح کے صنعتی اور طبی الکحل پاک ہيں صرف شراب ميں استعمال ہونے والے الک                 : جواب
 . اور اس کے استعمال پر شرعی حد ہے

 
 وسوسہ ميں متبال افراد کے احکام

 
وسوسہ ميں متبال افراد کے متعلق جنابعالی کا نظریہ ہے کہ وہ اپنے وسوسہ کی پروا نہ کریں، پيشاب اور پاخانہ                         . ٥٨سوال  

 وسوسہ ميں مبتال افراد کے لئے نجس ہے یا پاک؟
 وسوسہ ميں متبال فرد کو اپنے یقين پر اعتماد نيں کرنا چاہئے حتی اگر کسی چيز کے خون ہونے اور پيشاب ہونے کا یقين                         :جواب

 . ہو جائے تو بهی پاک ہے مگر اس وقت جب دوسرے اسے خوں یا پيشاب کہيں تو نجس ہے
 

 وضو
 

 . کے اگلے حصہ اور پير کا مسح کيا جائےوضو ميں واجب ہے کہ چہرے اور ہاته کو دهویا جائے اور سر . ٥٩مسئلہ 
 

سے لے کر ٹهوڑی کے آخری سرے تک اور            ) جہاں سے بال نکلتے ہيں     (چہرہ لمبائی ميں پيشانی کے اوپری حصہ          . ٦٠مسئلہ  
ر چوڑائی ميں انگوٹهے اور بيچ والی انگلی ميں آنے واال حصہ وضو کے وقت دهویا جانا چاہئے اور اگر کوئی دهوتے وقت اس مقدا                         

ميں تهوڑی بهی کمی کرے تو اس کا وضو باطل ہے اور اس مقدار کے دهوئے جانے کے یقين کے لئے تهوڑا سا اس کے اطراف کا                                  
 . بهی دهونا چاہئے

 
دونوں ہاتهوں کو دهونے کے بعد ہاته ميں آب وضو کی باقی تری سے سر کے اگلے حصہ کا مسح کيا جائے اور                                  . ٦١مسئلہ  

ے ہاته سے ہی کيا جائے یا اوپر سے نيچے کی طرف کيا جائے اگرچہ داہنے ہاته سے اور اوپر سے نيچے کی                           ضروری نہيں ہے کہ داہن    
 . طرف مسح کرنے کی احتياط کی رعایت مطلوب ہے

 
مسح کا مقام ہے اور اس حصہ پر جس جگہ اور              ) جو کہ پيشانی کے اوپر ہے      (سر کے چار حصوں ميں ایک حصہ          . ٦٢مسئلہ  

ح ہو کافی ہے اگرچہ احتياط مستحب یہ ہے کہ لمبائی ميں ایک انگلی کے برابر اور چوڑائی ميں تين ملی                      جس مقدار ميں مس   
ہوئی انگليوں کے برابر مسح ہو اور سر کے ان بالوں پر جو کہ چوتهائی ہائيں حصہ سے چوتهائی داہنے حصہ پا پهر چوتهائی                               

ہيں ہے بلکہ مسح باطل ہے اسی طرح اگر سر کے اگلے حصہ کا بال                پيچهے کے حصہ ميں آگے ہوں اور اس پر مسح ہو تو کافی ن              
ایک جگہ جمع ہو گيا ہو تو یا سر کے چوتهائی اگلے حصہ کی جلد پر مسح کرے یا ان بالوں پر جو کہ اگر سامنے کی طرف گرائے                             

رت مواد کا استعمال کيا گيا ہے اگر        جائيں تو پيشانی سے آگے نہ جائيں اور سر کے جن بالوں پر رنگ کيا گيا ہے یا تيل اور خوبصو                     
اس ميں ایسے ذرے نہ ہوں کہ جو مسح کے صدق ہونے اور رطوبت کے مسح کی جگہ تک پہنچنے ميں مانع نہ ہو تو کوئی حرج                              
نہيں ہے اور ذروں کے ہونے یا نہ ہونے ميں سک کی صورت ميں ذروں کے ہونے کا حکم ہے چونکہ مانع کا نہ ہونا قطعی ہونا چاہئے                                

 . اور ذروں کے نہ ہونے کا استصحاب مفيد نہيں ہے چونکہ اس بات سے قطع نظر کہ استصحاب عدم جامع ہے مثبت بهی ہے
 

سر اور پير کا مسح کرتے وقت چاہيے کہ ہاته، سر اور پير پر کهينچا جائے اگر کوئی ہاته کو ایک جگہ رکه دے اور سر                          . ٦٣مسئلہ  
 . ئی حرج نہيں ہےیا پير ميں تهوڑی سی حرکت ہو تو کو

 
وضو ميں تيسری مرتبہ دهونا حرام ہے کيا یہ وضو کو باطل کر دیتا ہے؟ اگر کوئی شخص داہنے ہاته کو تين مرتبہ ور                          . ٦٤سوال  

 بائيں ہاته کو دو مرتبہ دهوئے تا کہ مسح ميں اشکال نہ ہو تو کيا اس کا وضو صحيح ہے؟
طل ہونا صرف مسح کی وجہ سے ہے اسلئے کہ وہ پهر وضو کے پانی سے نہ                   وضو صحيح ہے اور تيسری بار دهونے سے با         : جواب

 . ہو گا کہ جسے سوال ميں عدم فرض کيا گيا ہے
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پانی کے مصرف ميں کفایت کی غرض سے پانی کو ٹوٹی جبکہ گيلی رہتی ہے بند کر دیتے ہيں تو کيا جو پانی ٹوٹی                        . ٦٥سوال  
 ے؟ کيا وضو کے پانی کا قصد ہوتا کہ وضو صحيح ہو؟ہے ہاته ميں لگتا ہے آیا وضو کے لئے مضر ہ

اگر ٹوٹی کی تری اس حد تک ہو کہ ہتهيلی تک منتقل ہو جائے اور اسی حصہ سے مسح کرے کہ جس ميں وضو کے                             : جواب
پانی کے عالوہ دوسری تری بهی لگی ہو تو وہ مسح باطل ہے ليکن اگر رطوبت کم ہو اس طرح کہ ہاته ميں منتلق نہ ہو تو                                 

 . وضو صحيح ہے، بہرحال مسح صرف وضو کے پانی سے ہونا چاہئے نہ کہ کسی اور پانی سے
 

 ارتماسی وضو
 

ارتماسی وضو یہ ہے کہ انسان چہرہ اور ہاته کو وضو کے قصد سے اوپر سے نيچے دهونے کی رعایت کرتے ہوئے پانی                          . ٦٦مسئلہ  
 . ميں ڈالے اور اس کے بعد سر اور پاؤں کا مسح کرے

 
 ط وضوشرائ

 
 :وضو کے صحيح ہونے کی بارہ شرطيں ہيں

 . آب وضو پاک ہو. ١ 
 . آب مطلق ہو. ٢ 
آب وضو مباح ہو، اسی طرح بنابر احتياط جس جگہ اور جس فضا ميں وضو کر رہا ہے وہ مباح ہو اگرچہ اسکا اباحہ                          . ٣

 . الزم نہيں ہے
 . رح سونے اور چاندی کا نہ ہوبنابر احتياط واجب وضو کے پانی کا برتن مباح ہو اسی ط. ٥، ٤
 . اعضائے وضو دهونے اور مسح کرنے کے وقت پاک ہوں. ٦
 . وضو کرنے اور نماز پڑهنے کے لئے کافی وقت موجود ہو. ٧
قصد قربت یعنی حکم خدا کو بجا النے کی خاطر وضو کرے اور اگر ٹهنڈے ہونے یا پهر کسی اور غرض سے ہو تو                                . ٨

 . باطل ہے
ا ہاته دهوئے   نے کہا گيا اسی ترتيب سے انجام دیا جائے یعنی وضو کرنے واال، پہلے جہرہ دهوئے پهر داہ                 جس ترتيب س  . ٩

 سے مسح نہ کرے،     ہاتهپهر بایاں ہاته اور اس کے بعد سر اور پير کا مسح کرے اور بنا بر احتياط واجب بائيں پير کا داہنے                       
 . رج نہيں ہے اور اگر اس ترتيب سے وضو نہ کرے تو باطل ہےليکن اگر دونوں پير کا ایک ساته مسح کرے تو کوئی ح

وضو کے اعمال کو ایک کے بعد ایک انجام دے انجام دے اس طرح کہ بعد واال عضو پہلے عضو کے خشک ہونے سے                              . ١٠
 . پہلے دهویا جائے یا مسح کيا جائے

ور اگر کوئی دوسرا اسے وضو کرائے یا چہرہ و          چہرہ اور ہاته کا دهویا جانا اور سر و پير کا مسح انسان خود کرے ا                . ١١
ہاته تک پانی پہنچانے اور مسح کرنے ميں اس کی مدد کرے اس طرح کہ دونوں ایک ساته ساته کهينجيں اور مسح                          
کریں تو وضو باطل ہے ليکن پانی کا ظرف دینا یاپائب پکڑنا پکڑنا حتی وضو کرنے والے کے ہاته پر ہانی ڈالتا جبکہ خود وہ                          

 دهو رہا ہوا وہ ہاته پر ہاته رکه کر کهينچ رہا ہو تو مبطل نہيں ہے اور جو مدد وضو کو باطل کرتی ہے وہ خود                                  شخص
 . وضو ميں مدد ہے اس طرح ہو کہ کہا جائے دوسرے نے وضو کرایا

 . اعضائے وضو پر پانی پہنچنے سے کوئی مانع نہ ہو. ١٢
 

 احکام وضو
 

 اس کی شرطوں جيسے پانی کا پاک ہونا، غصبی نہ ہونا، و غيرہ ميں بہت زیادہ شک                     جو وضو کے امور ميں اور      . ٦٧مسئلہ  
 . کرے، اسے چاہئے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے

 
 جن چيزوں کے لئے وضو کرنا چاہئے

 
 . چه چيزوں کے لئے وضو کرنا الزم ہے. ٦٨مسئلہ 

 . نماز ميت کے عالوہ تمام نمازوں کے ليے. ١
 .  اور تشهد کی قضا کے لئے اگر قضا اور نماز کے درميان کوئی حدث صادر ہو جائے مثالٍٍ پيشاب کرےبهولے ہوئے سجدہ. ٢
 . خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لئے. ٣
 . وضو کرنے کے لئے. ٤
 . اگر نذر کر لے کہ اپنے بدن کے کسی حصہ سے قرآن کو مس کرے. ٥
 . ے بدن کا کوئی حصہ قرآن کی تحریر سے مس ہوجو شخص مجبور ہو یا اس کے لئے ضروری ہو کہ اس ک. ٦
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 جو چيزیں وضو کو باطل کر دیتی ہيں
 

 :سات چيزیں وضو کو باطل کرتی ہيں:  ٦٩ مسئلہ
 پيشاب. ١
 پاخانہ. ٢
 ریاح. ٣
ایسی نيند کہ جس کے بعد کان سن نہ سکے، آنکه دیکه نہ سکے، ليکن اگر آنکه دیکهے اور کان سنے تو وضو باطل                         . ٤

 . ہوتانہيں 
 . جو چيزیں عقل کو زائل کر دیتی ہيں جيسے دیوانگی، مستی اور بے ہوشی. ٥
 . عورتوں کا خون استحاضہ جس کا حکم بعد ميں بيان ہو گا. ٦
کہ جو موجب   کو مس کرنا    يت  ، م جن امور کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے جيسے جنابت، بلکہ بنا بر احتياط واجب                 . ٧

 . غسل ہے
 

 ے احکاموضوئے جبيرہ ک
 

 . جس چيز سے زخم یا جسم کے ٹوٹے ہوئے حصے کو باندهتے ہيں اور وہ دوا جو زخم ٍوغيرہ پر ڈالی جاتی ہے اسے جبيرہ کہتے ہيں
 

اگر پهوڑا یا زخم یا پهر شکستگی ہاته یا چہرے پر ہو اور اس کا منہ کهال ہو اور اس پر پانی ڈالنا مضر ہو تو اس کے                             . ٧٠مسئلہ
یا جانا کافی ہے چنانچہ اگر اس پر گيلے ہاته پهيرنے ميں کوئی ضرر نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی گيال ہاته اس پر                           اطراف ميں دهو  

پهيرے اس کے بعد ایک پاک کپڑا اس پر رکهے اور اس پر بهی گيال ہاته پهيرے اور اگر اتنا بهی کرنے ميں ضرر ہو یا نجس ہو اور                                  
تو زخم کے اطراف کو جيسا کے وضو ميں بيان کيا گيا اوپر سے نيچے کی طرف دهویا جائے اور                      اس پر گيال ہاته نہ پهيرا جا سکے          

بنا بر احتياط مستحب ایک پاک کپڑا زخم پر رکه کر اس پر گيال ہاته پهيرا جائے اور اگر کپڑا رکهنا اس پر ممکن نہ ہو تو زخم کے                              
 . ں ہےاطراف ميں دهو لينا کافی ہے ہر صورت ميں تيمم ضروری نہي

 
 . اگر تمام اعضائے وضو پر جبيرہ ہو تو تيمم کرنا چاہئے. ٧١مسئلہ

 
اگر کوئی شخص بعض اعضائے وضو پر زخم کی وجہ سے جبيرہ کرنے پر مجبور ہو تو کيا وہ طہارت پر باقی رہنے کے                           . ٧٢سوال  

 نماز پڑه سکتا ہے یا پهر اسے دوبارہ وضو           لئے بهی جبکہ نماز کا وقت نہ ہوا ہو وضوئے جبيرہ کر سکتا ہے؟ اور کيا اس وضو سے                     
 کرنا پڑے گا؟

وضوئے جبيرہ با طہارت رہنے کی غرض سے جو کہ ایک مرغوب عمل ہے ظاہرًا اس ميں کوئی حرج نہيں ہے اور وہ شخص                         : جواب
 . اس وضو سے نماز پڑه سکتا ہے

 
سے ہوتا ہے کہ جس کو صاف کرنا کيميکل ریمور           ) تيل(ہم جن کاموں پر جاتے ہيں ہمارا ہميشہ سروکار ایسے آئيل              . ٧٣سوال  

کے بغير ممکن نہيں ہے اور عام طور سے ہمارے ساته ایسا کيميکل نہيں ہوتا اور اسے ساته رکها بهی نہيں جا سکتا ایسے                                
 مواقع ميں وضو کا کيا حکم ہے؟

 .  حرج نہيں ہےایسی مجبوری کی صورت ميں جبيرہ کا حکم ہے اس کے ساته وضو صحيح اور کوئی: جواب
 

 واجب غسل
 

 :واجب غسل سات ہيں
 غسل جنابت. ١
 غسل حيض. ٢
 غسل نفاس. ٣
 غسل استحاضہ. ٤
 غسل مس ميت. ٥
 غسل ميت. ٦
 . غسل کہ جو نذر، قسم و غيرہ کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے. ٧

 
 احکام جنابت

 
چاہے نيند ميں ہو یا بيداری ميں، کم        . ارج ہونے سے  اول جماع، دوم، منی کے خ     : انسان دو چيزوں سے مجنب ہوتا ہے      . ٧٤مسئلہ  

 . ہو یا زیادہ، شهوت کے ساته ہو یا بدون شهوت، اختيار ہو یا بدون اختيار
اگر کسی صحيح سالم مرد سے کوئی رطوبت خارج ہو اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ منی ہے یا پيشاب یا پهر اور                          . ٧٥مسئلہ  

 نکلے اور اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو جائے تو وہ رطوبت منی کے حکم ميں ہے اور اگر                       کوئی چيز چنانچہ اگر وہ اچهل کر      
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ان تين عالمتوں ميں سے کوئی ایک یا ان ميں سے بعض نہ ہوں تو منی کا حکم نہيں رکهتی ليکن اگر بيمار شخص سے                                  
يں ہے کہ اس کا بدن سست ہو ليکن دیگر          شهوت کے ساته خارج ہوئی ہو تو منی کا حکم رکهتی ہے اور اس کے ليے ضروری نہ                  

 . دو عالمتوں کا ہونا ضروری ہے
 

اگر نيند کی حالت ميں انسان سے کوئی رطوبت خارج ہوئی اور اس نکتہ کے پيش نظر کہ انسان نيند ميں یا اس                         . ٧٦سوال  
 ت ميں کيا حکم ہے؟نيند سے بيدار ہونے کے بعد محتلم ہونے کی تينوں عالمتوں کو تشخيص نہيں دے سکتا اس صور

 . جب تک تينوں عالمتوں کا محقق ہونا ثابت نہ ہو جائے وہ شخص مجنب نہيں ہے اور تحقيق بهی ضروری نہيں ہے: جواب
 

 عورتوں کے یہاں منی کا کيا حکم ہے اور ان کے یہاں غسل کے ضروری ہونے کا کيا حکم ہے؟. ٧٧سوال 
ی ہيں اس کے عالوہ مجنب نہيں ہوتيں ہاں مگر اس وقت جب انہيں منی            عورتيں فقط جماع کی صورت ميں مجنب ہوت       : جواب

خارج ہونے کا یقين ہو جائے اور منی ہونے ميں شک کی صورت ميں منی کا حکم نہيں ہے اور مجنب نہيں ہيں چاہے رطوبت                                  
مع کرنے کی صورت ميں شہوت اور لذت حاصل کرنے اور سستی بدن کے ہمراہ ہو اور یہ معنی اس باب ميں منقول روایات کو ج    

 . حاصل ہوتا ہے، گرچہ معروف اس کے خالف ہے
 

 وہ چيزیں جو مجنب پر حرام ہيں
 

 :پانچ چيزیں مجنب پر حرام ہے. ٧٨مسئلہ 
بدن کے کسی حصہ کو قرآن کی تحریر پر یا خدا کے نام سے مس کرنا اسی طرح انبياء کرام اور ائمہ معصومين                            . ١

 . کا نام بنا بر احتياط واجب اسم خدا کا حکم رکهتا ہے) سالم اللہ عليها(ة الزہراء عليهم السالم اور حضرت فاطم
 . مسجد الحرام اور مسجد پيغمبر ميں جانا چاہے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے خارج ہو جائے. ٢
خارج ہو جائے یا کسی چيز کو        دیگر مساجد ميں توقف ليکن اگر ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے                   . ٣

کے حرم ميں   ) عليهم السالم (اٹهانے کی غرض سے جائے تو کوئی حرج نہيں ہے اور احتياط واجب یہ کہ ائمہ معصومين                  
 . بهی توقف نہ کرے بلکہ مطلقًا داخل نہ ہو

 . مسجد ميں کوئی چيز رکهنا. ٤
 : ہيںایسی سورة پڑهنا جس ميں واجب سجدہ ہو اور وہ چار سورتيں. ٥

، ان  »علق«، باونویں سورة    »نجم«، ترپنویں سورة    »فصلت«، اکتاليسویں سورة    »سجدہ«قرآن کی بتيسویں سورة     
 . چار سورتوں کے ایک حرف کا پڑهنا بهی حرام ہے

 
 کے حرم مطہر اور متبرک جگہيں جہاں مجنب اور حائض کا جانا حرام ہے یہاں حرم                ) عليهم السالم (ائمہ معصومين   . ٧٩سوال  

 سے مراد کيا ہے؟ کيا امامزادوں کا حرم بهی اس حکم ميں شامل ہے؟
کہ جس ميں مسجد نہيں     ) سائبان(حرم سے مراد اطراف ضریح اور گنبد کے نيچے کا حصہ ہے اور اس ميں صحن و رواق                   : جواب

وں کے حرم کا احترام بهی       ہے شامل نہيں ہيں اور امامزدوں کے حرم ميں اگر مسجد نہ ہو تو حرمت نہيں رکهتا البتہ امامزد                       
 . مطلوب ہے

 
جس پيسے پر معصومين عليهم السالم اور خدائے تعالی کا نام نقش ہو اور اس کے متعلق مجنب اور اس شخص                         . ٨٠سوال  

 کے لئے جو با وضو نہ ہو کيا حکم ہے؟
کرے اور یہ ان رائج سکوں پر       کو اگر مجنب یا بے وضو شخص، مس         » اسماء اللہ «اسمائے معصومين عليهم السالم بلکہ      : جواب

 . احترامًا لکهے گئے ہوں تو ظاهرًا کوئی حرج نہيں ہے
 

 غسل جنابت
 

غسل جنابت ذاتًا مستحب ہے ليکن نماز پڑهنے یا اس طرح کی دیگر چيزوں کے لئے واجب ہے، البتہ نماز ميت،                             . ٨١مسئلہ  
 . سجدہ شکر اور قرآن کے واجب سجدوں کے لئے واجب نہيں ہے

 
 ترتيبیغسل 

 
ترتيبی غسل ميں نيت کے بعد پہلے سر اور گردن کو دهوئے اس کے بعد داہنے حصہ کو دهوئے اور پهر بائيں حصہ کو                         . ٨٢مسئلہ  

دهوئے اور داہنے اور بائيں حصہ کے درميان ترتيب ضروری نہيں ہے یعنی غسل ميں داہنے حصہ کو بائيں حصہ پر مقدم کرنا،                                
 . گر چہ اس کی رعایت کرنا مستحب ہےصحيح ہونے کی شرط نہيں ہے ا

 
اگر کوئی ترتيبی غسل ميں ترتيب کی رعایت نہ کرے اس طرہ کہ پہلے بدن کا داہنا حصہ دهوئے پهر بایاں اور آخر                          . ٨٣سوال  

ميں سر و گردن دهوئے تو کيا اس شخص کا غسل باطل ہے یا صحيح؟ اور اگر باطل ہے تو اگر اس نے اسی غسل سے نماز                                  
  تو کيا قضا و اعادہ کرے؟پڑهی ہو
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اگر ترتيب الزم و واجب کی رعایت نہ ہو تو غسل باطل ہے اور اعادہ و قضا بهی ضروری ہے ليکن جاہل قاصر کے لئے اعادہ                        : جواب
 . و قضا الزم نہيں ہے اور اس کا غسل صحيح ہے اس لئے کہ حدیث رفع کے حکم کی بنا پر ترتيب کی شرط رفع ہو جاتی ہے

 
 اسیغسل ارتم

 
غسل ارتماسی یعنی اپنے تمام بدن کو غسل کی نيت سے پانی کے اندر ڈبو دے اگر بتدریج بدن پانی ميں جائے تو              . ٨٤مسئلہ  

 . بهی کوئی حرج نہيں ہے
 

 غسل کے احکام
 

گر کسی غسل ارتماسی ميں پورا بدن پاک ہونا چاہئے ليکن غسل ترتيبی ميں پورا بدن پاک ہونا ضروری نہيں ہے ا              . ٨٥مسئلہ  
 . کا پورا بدں نجس ہو تو جس حصہ کا بهی غسل کرنا چاہے اس کے غسل سے پہلے اس حصہ کو پاک کر لے تو کافی ہے

 
اگر بدن کے کسی حصہ مثًال سر و گردن اور داہنے حصہ کو دهونے کے بعد پيشاب یا کوئی رطوبت اس سے خارج ہو                          . ٨٦سوال  

  سے غسل کرے؟تو کيا غسل باطل ہو جاتا ہے؟ کيا وہ شروع
غسل باطل نہيں ہوا اور دوبارہ غسل شروع کرنے کی بهی ضرورت نہيں ليکن اس غسل کے ساته نماز نہيں پڑه                              : جواب

 . سکتا، نماز پڑهنے کے لئے اسے وضو کرنا چاہئے
 

 سل کيا ہے؟غسل سے پہلے اگر بدن پر کوئی مانع ہو اور وہ غسل کے بعد نظر نہ آئے تو ایسی صورت ميں حکم غ. ٨٧سوال 
صحت کا حکم قوت سے خالی نہيں ہے اس لئے کہ قائدہ فراغ اسے شامل کر ليتا ہے چاہے غسل کے وقت توجہ نہ کرنے                             : جواب

نے اسے فتوے یا احتياط کی بنا پر جاری رہنے کے             ) قدس اللہ اسرارهم  (کی وجہ سے احتياط اعادہ کرنے ميں ہے کہ بعض فقہاء              
 . لئے شرط جانا ہے

 
 استحاضہ

 
عورت سے خارج ہونے والے خون ميں ایک خون استحاضہ ہے اور جب عورت سے خون استحاضہ خارج ہو تو اسے مستحاضہ کہتے                         
ہيں جن عورتوں کے رحم کو نکال ليا گيا ہو ان سے خون حيض و استحاضہ خارج نہيں ہوتا چونکہ یہ دونوں خون صرف رحم سے                           

س کی جگہ نہيں رہ جاتی، اس کے بعد جو خون ان سے خارج ہوتا ہے وہ بدن کے بقيہ                     خارج ہوتے ہيں اور اس کے نہ ہونے کے بعد ا          
 . خون کی طرح ہے اور صرف نجس ہے

 
خون استحاضہ زیادہ تر زرد رنگ کا اور سرد ہوتا ہے وار بغير فشار و سوزش کے خارج ہوت ہے اور گاڑها بهی نہيں                            . ٨٨مسئلہ  

 . رخ اور گرم و گاڑها ہو اور فشار و جلن کے ساته خارج ہوہوتا ليکن بعض اوقات ممکن ہے سياہ یا س
 

 . قليلہ، متوسطہ اور کثيرہ: استحاضہ کی تين قسم ہے. ٨٩مسئلہ 
 . استحاضہ قليلہ، وہ ہے کہ عورت جو روئی شرمگاہ ميں رکهتی ہے خون اسے آلودہ نہ کرے اور اس ميں داخل نہ ہو

ال جائے اور دوسری طرف بهی ظاہر ہو جائے ليکن عورتيں جو پيڈ خون کے                     استحاضہ متوسطہ، وہ ہے کہ خون روئی ميں چ           
 . پهيلنے سے روکنے کے لئے رکهتی ہيں اس پر نہ پهيلے

 . استحاضہ کثيرہ، وہ ہے کہ خون روئی سے نکل کر اس پيڈ پر پهيل جائے
 

 احکام استحاضہ
 

ون لگ گيا ہے    خا ہو گا اور اگر شرمگاہ کے ظاہری حصہ پر           نراستحاضہ قليلہ ميں عورت کو ہر نماز کے لئے ایک وضو ک           . ٩٠مسئلہ  
 . ا پڑے گا نيز روئی کو بدل دے یا دهو دے اور اس دن کی باقی نمازوں کيلئے غسل الزم نہيں ہےنتو اس کو دهو

 
ل کرنا  اگر نماز سے پہلے یا نماز کے درميان عورت استحاضہ متوسطہ محسوس کرے تو اس نماز کے لئے اسے غس                       . ٩١مسئلہ  
 . پڑے گا

 
کے عالوہ ہر نماز کے لئے پيڈ       )  ميں بيان کيا گيا    ٩١کہ جسے مسئلہ    (استحاضہ کثيرہ استحاضہ متوسطہ کے احکام       . ٩٢مسئلہ  

کو تبدیل کرے یا پانی سے دهوے اور ایک غسل نماز ظہر و عصر کے لئے اور ایک غسل مغرب و عشاء کے لئے بجا الئے اور نماز                                  
يان فاصلہ نہ کرے اور اگر فاصلہ کرے تو نماز عصر کے لئے دوبارہ غسل کرنا ہو گا اور اس غسل کے بعد وضو                           ظہر و عصر کے درم    
 . کی ضرورت نہيں

 
مستحاضہ کے ساته جماع کرنے کی شرط کيا غسل کرنا ہے؟ کيا مستحاضہ قليلہ بهی غسل کرے یا وضو کافی                         . ٩٣سوال  

 ہے؟
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نہيں ہے اس کی نماز کے لئے وضو کافی ہو گا اور وضو مجامعت کے لئے شرط جواز                    مستحاضہ قليلہ کے لئے غسل واجب       : جواب
 . نہيں ہے غسل فقط مستحاضہ اور کثيرہ کے لئے شرط جواز مجامعت ہے

 
 حيض

 
حيض وہ خون ہے جو غالبًا ہر ماہ عورتوں کے رحم سے خارج ہوتا ہے، عورت جب خون دیکهتی ہے تو اسے حائض کہتے                          . ٩٤سوال  
 . ہيں

 
سيدہ عورتيں قمری ساٹه سال حيض دیکهنے کے بعد یائسہ ہو جاتی ہيں یعنی اس کے بعد جو خون دیکهتی ہيں                     . ٩٤مسئلہ  

وہ حيض کا حکم نہيں رکهتا چاہے ان صفات کا حامل ہو اور جو عورتيں سيدہ نہيں ہيں پچاس قمری سال تمام ہونے کے بعد جو              
بالکل خون حيض کی طرح ہو اور بحسب واقع خون حيض ہو               اور   جائيں   یئ تمام صفات پا   یخون آئے اس ميں خواہ حيض ک        

ليکن پهر بهی حيض کا حکم نہيں رکهتا اور استحاضہ ہے چونکہ احکام شرعی ميں معيار وہ خون حيض ہے کہ جسے شارع نے                         
رے اور پلٹ آئے، یہ     حيض قرار دیا ہو نہ کہ ہر حيض مثًال کوئی مسافر شرعی مسافت سے کم یعنی ساڑهے تين فرسخ سفر ک                    

 . شخص گرچہ عرف ميں مسافر کہا جائے گا ليکن شرعی طور پر مسافر نہيں ہے کہ اس پر احکام مسافر الگو ہوں
 

 .  سال سے پہلے اور عورت یائسہ ہونے کے بعد دیکهتی ہے وہ حيض نہيں ہے٩جس خون کو لڑکی . ٩٥مسئلہ 
 

 سال پورا ہو گيا ہے یا نہيں وہ ایسا خون دیکهے کہ اس ميں                 ہواںری تير جس لڑکی کو معلوم نہ ہو کہ اس کا قم          . ٩٦مسئلہ  
حيض کی عالمتيں نہ پائی جائيں تو حيض نہيں ہے اور اگر اس ميں حيض کی عالمتيں ہوں اور اسے اس کے حيض ہونے کا                                

 . اطمينان ہو جائے تو حيض ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالغہ ہو گئی ہے
 

 ڈاکٹر کچه مخصوص گولياں تجویز کرنے کے ذریعہ یأس کی عمر کی عورتوں کی ماہانہ عادت اس طرح                       ادهر بعض . ٩٧سوال  
سے منظم کر دیتے ہيں کہ جس طرح یائسہ ہونے سے پہلے ہر مہينہ ميں معين تاریخ اور معين مدت ميں حيض دیکهتی تهيں                            

ند ہو جانے کی وجہ سے عورتوں ميں پيدا ہو جاتی ہيں            حيض دیکهنے لگيں، بعبارت دیگر وہ مشکالت اور بيماریاں جو حيض کے ب            
 ان کو روکنے کے لئے ماہانہ عادت کو باقی رکهتے ہيں ایسا خون شرعی لحاظ سے حيض کا حکم رکهتا ہے یا استحاضہ کا؟

 ) ميں بيان کی جا چکی ہے٩٤اس کی وجہ مسئلہ . (مذکورہ فرض ميں استحاضہ ہے: جواب
 

بارک رمضاں ميں اپنی عادت کو روکنے کے لئے ماںع حمل گولی کا استعمال کرتی ہے اور گولی                      ایک عورت، ماہ م   . ٩٨سوال  
کهانے کے ساته تين روز مسلسل بہت ہی مختصر خون کے ٹکڑے دیکهتی ہے اور ماہ رمضان کے بعد گولياں کهانا بند کر دیتی ہے                          

 ہيں؟ کيا یہ تين دن حيض شمار ہو گا یا نہيں؟اور خون حيض دیکهتی ہے تو کيا پہلے کے خون کے ٹکڑے حيض سے ملحق 
اس صورت ميں کہ اگر ان تين دنوں ميں مواالت یعنی خون حيض کا پے در پے ہونا محفوظ ہو اور خون رکا نہ ہو تو وہ تين                             : جواب

 . روز بهی حيض ہے ليکن اگر ہر روز بہت مختصر سے خون کے ٹکڑے دیکهے تو حيض نہيں ہے
 

 احکام حائض
 

 :کچه چيزیں حائض پر حرام ہيں. ٩٩مسئلہ 
وہ عبادتيں جو نماز کی طرح وضو یا غسل یا تيمم سے انجام دی جاتی ہيں ليکن وہ عبادتيں جن کے لئے وضو،                             . ١ 

 . غسل اور تيمم شرط نہيں ہے جيسے نماز ميت و غيرہ تو کوئی حرج نہيں ہے
 .  احکام ميں بيان کيا جا چکا ہےوہ تمام چيزیں جو کہ مجنب پر حرام ہيں ان کو جنابت کے. ٢ 
فرچ اور دبر ميں جماع کرنا کہ یہ مرد کے لئے بهی حرام ہے اور عورت کے لئے بهی حرام ہے، چاہے ختنہ گاہ کے مقام                             . ٣ 

 . تک داخل ہو اور منی بهی نہ نکلے بلکہ احتياط واجب یہ ہے کہ ختنہ گاہ سے کم بهی داخل نہ کرے
 

 نفاس
 

ہ بچے کا پہال حصہ ماں کے پيٹ سے باہر نکلتا ہے اس وقت جو خون عورت دیکهتی ہے وہ اگر دس دن                           جس لحظ . ١٠٠مسئلہ  
 . سے پہلے یا دسویں دن بند ہو جائے تو وہ خون نفاس ہے، عورت کو اس حالت ميں نفساء کہتے ہيں

 
و اور اس کا علم عورت کو ہو یا چار           الزم نہيں ہے کہ بچہ مکمل ہو بلکہ اگر خون کو لوتهڑا بهی رحم سے خارج ہ                  . ١٠١مسئلہ  

 . عورتيں کہيں کہ اگر یہ رحم ميں رہ جاتا تو انسان ہوتا تو دس روز تک جو خون دیکهے وہ نفاس ہے) دایہ(قابلہ 
 

 . ممکن ہے خون نفاس ایک لحظہ سے زیادہ نہ آئے ليکن دس روز سے زیادہ نہيں ہو سکتا. ١٠٢مسئلہ 
 

 ہوتا ہے اور بچہ کو اسکے پہلو سے نکالتے ہيں وہ جو خون دیکهتی ہے وہ نفاس ہے یا                               جس عورت کا آپریشن    . ١٠٣سوال  
 استحاضہ؟



 )اردو(منتخب االحکام  15
 

WEBSITE: www.saanei.org/ur E-MAIL: info@saanei.org Code : H/0011 
 

جو خون طبيعی مقام سے اور والدت کے بعد خارج ہوتا ہے نفاس کے حکم ميں ہے چا ہے بچہ کو آپریشن کے ذریعے پہلو سے                       : جواب
 .  ہےنکاال ہو ليکن جو خون آپریشن کی جگہ سے نکلتا ہے نفاس نہيں

 
 غسل کے متفرقہ مسائل

 
کو ایک ساته انجام دیا جا سکتا ہے اور         ) جيسے جنابت اور جمعہ   (کيا ایک واجب غسل اور ایک مستحب غسل کو          . ١٠٤سوال  

کس طرح ہو گا؟ نيز غسل       ) مثل غسل توبہ  (دونوں کی نيت ایک ساته کی جا سکتی ہے؟ غسل واجب اور غسل رجائی                   
 ح انجام دیا جائے گا؟مستحب اور رجائی کو کس طر

 . ہاں کوئی حرج نہيں ہے بلکہ اغسال ميں تداخل مطلقًا جائز ہے: جواب
 

کيا مستحب غسل جيسے غسل جمعہ و غيرہ یا غسل جنابت کے عالوہ تمام واجب غسل سے نماز پڑهی جا                        . ١٠٥سوال  
نا صرف غسل جنابت سے مخصوص ہے اسی        سکتی ہے وار غسل وضو کے لئے بهی کفایت کرے گا؟ یا کفایت اور وضو الزم نہ ہو                  

یا پهر دوسرے مرسلہ ميں     » کل غسل قبلہ وضوء اال غسل الجنابة       «طرح جيسا کہ ابن ابی عمير کی مرسلہ ميں آیا ہے کہ               
 اور بقيہ اغسال ميں نماز کے لئے وضو کرنا الزم اور شرط ہے؟» فی کل غسل وضوء اال الجنابة«آیا ہے 
 غسلوں کا کافی ہونا اظہر ہے اور یہ فقط غسل جنابت سے مخصوص نہيں ہے اور جيسا کہ                           وضو کی جگہ پر تمام     : جواب

غسل اپنی اطہریت کی وجہ     » الغسل یجزی عن الوضوء و ای وضوء اطہر من الغسل          «محمد بن مسلم کی صحيحہ ميں آیا        
ہے اور ظاہر، اظہر پر حمل ہوتا ہے        سے ہر جگہ وضو کے لئے کفایت کرے گا اور لسان صحيحہ کی اظہریت لسان مرسلہ پر مقدم                     

 . اور جمع عرفی کی صورت ميں تعارض بر فرض تحقيق، ابتدائی ہے
 

 وہ خون جسے لڑکی شب زفات کے بعد ایک یا دو روز تک دیکهتی ہے کيا اس کے لئے غسل کرے گی؟. ١٠٦سوال 
تا ہے اور جب غسل جنابت کر لے تو نماز کے            نہيں، اس خون پر غسل نہيں ہے چونکہ یہ خون جراحت و زخم کی بنا پر آ                 : جواب

 . لئے تطہير کرے
 

ایک عورت کی عادت عددیہ ہے یعنی اس کی عادت ہميشہ سات دن رہتی ہے ليکن ماہ مبارک رمضان ميں                             . ١٠٧سوال  
 آٹهویں روز بهی کچه خون دیکهتی ہے اس کا کيا حکم ہے؟ یہ حيض ہے یا استحاضہ؟

ون آنے کی مقدار دس روز سے زیادہ نہيں ہے تو حيض کا حکم ہے اور اگر مطمئن ہے کہ خون                          اگر مطمئن ہے کہ تمام خ      : جواب
یعنی دونوں  (دیکهنا دس روز سے زیادہ ہے تو پهر استحاضہ ہے اور اگر شک و تا اعمال استحاضہ اور تروک حائض کو جمع کرے                          

تجاوز کيا تو واضح ہو جائيگا کہ استحاضہ ہے اور فرض کی             اور یہ دیکهے کہ دس روز سے تجاوز کرتا ہے یا نہيں اگر               ) پر عمل کرے  
بنا پر اس وظيفہ پر عمل کيا اور اگر تجاوز نہ کيا تو پهر قطعی ہے کہ حيض تها دوبارہ غسل حيض کرے اور چونکہ محرمات                                  

 . حائض سے گریز کيا لہذا اس پر کوئی گناہ نہيں ہے
 

 غسل مس ميت
 

 ٹهنڈے جسم کو کوئی غسل ميت سے پہلے چهو دے یعنی اس کے بدن کا کوئی حصہ                  اگر کسی مردہ انسان کے    . ١٠٨مسئلہ  
اس سے مس ہو جائے چاہے بيداری کے عالم ميں اختيار سے مس ہو یا بے اختيار حتی اگر اس کا ناخن اور ہڈی بهی ميت کے                                

تو اس پر غسل ميت واجب نہيں       ناخن اور ہڈی سے مس ہو جائے تو اسے غسل کرنا چاہئے ليکن اگر مردہ حيوان کو مس کرے                      
 . ہے
 

ایسی ميت کہ جس کا تمام بدن ابهی ٹهنڈا نہيں ہوا ہے غسل واجب نہيں ہے چاہے وہ اس حصہ کو چهوئے جو                          . ١٠٩مسئلہ  
 . ٹهنڈا ہو چکا ہے

 
 ہے؟جو شخص ميت کو دوستانہ پہن کر غسل دے رہا ہے اور کفن پہنا رہا ہے کيا اس پر غسل مس ميت واجب . ١١٠سوال 
جو بهی ميت کے سرد بدن کو غسل دینے سے پہلے چهوئے یا بدن کو مس کرے اس پر غسل واجب ہے اور بر فرض سوال                          : جواب

 . غسل مس ميت واجب نہيں ہے چونکہ ميت مس نہيں ہوئی
 

 محتضر کے احکام
 

رت، بڑا ہو یا چهوٹا اسکو پيٹه کے        وہ مسلمان جو احتضار کی حالت ميں ہے یعنی جان نکلنے والی ہے مرد ہو یا عو                . ١١١مسئلہ  
بل لٹا دینا چاہئے، اس طرح کہ پاؤں کے تلوے قبلہ کی طرف ہوں اور اگر اس کا اس طرح لٹایا جانا پوری طرہ اس شکل ميں                                  
 ممکن نہ ہو تو بنابر احتياط واجب جس درجہ ممکن ہو اس حکم پر عمل کيا جائے اور چنانچہ اس کا لٹانا اصًال ممکن نہ ہو تو                             
 . اسے احتياط کے قصد سے قبلہ رخ بٹها دیں اور اگر یہ بهی ممکن نہ ہو تو احتياط کے قصد سے داہنے یا بائيں پہلو قبلہ رو لٹا دیں

 
 ميت کے غسل، کفن، نماز اور دفن کے احکام
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د انجام دے دیں    مسلمان ميت کا غسل، کفن، نماز، اور دفن ہر مکلف شخص پر واجب ہے اور اگر اسے بعض افرا                    . ١١٢مسئلہ  
 . تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے اور اگر کوئی انجام نہ دے تو سب نے معصيت کی

 
ميت کے غسل، کفن، نماز اور دفن کے لئے اس کے ولی سے اجازت لی جائے اور اجازت اور رضایت کا گمان کافی                          . ١١٣مسئلہ  

 . ہے
 

 احکام غسل ميت
 

 . ے پہلے آب سدر سے پهر آب کافور سے اور آخر ميں خالص پانی سےميت کو تين غسل دینا واجب ہ. ١١٤مسئلہ 
 

 . ، عاقل اور بالغ ہو اور غسل کے مسائل کو بهی جانتا ہواثنا عشریجو ميت کو غسل دے وہ مسلمان، . ١١٥مسئلہ 
 

 خلقت پوری ہو گئی   ساقط شدہ بچہ اگر چار مہينہ یا اس سے زیادہ کا ہو یا یہ کہ چار ماہ سے پہلے ہی اس کی                     . ١١٦مسئلہ  
ہو تو اسے غسل دینا چاہئے اور اگر چار مہينے سے کم کا ہو اور اس کی خلقت بهی کامل نہ ہوئی ہو تو اسے ایک کپڑے ميں                                  

 . لپيٹ کر بغير غسل دفن کر دیا جائے
 

ت کو غسل غسل ميت، غسل جنابت کی طرح ہے اور احتياط واجب یہ ہے کہ جب تک غسل ترتيبی ممکن ہے مي . ١١٧مسئلہ  
ارتماسی نہ دیں اور احتياط مستحب یہ ہے کہ غسل ترتيبی ميں بدن کے تينوں حصوں ميں سے ہر ایک کو پانی ميں نہ                                   
ڈبوئيں بلکہ اس پر پانی ڈاليں نا گفتہ نہ رہ جائے کہ غسل ميت ميں اہم یہ ہے کہ غسل مذکورہ طریقہ پر قربت کے قصد کے                                

ں ہے کہ حتمًا ہاته کے ذریعہ اور بدون واسطہ ہو بلکہ اگر خودکار مشين غسل دینے والے کے                     ساته انجام دیا جائے اور ضروری نہي      
اختيار ميں ہو اور ميت کے بدن تک پانی پہنچ جائے تو غسل صحيح ہے چاہے مشين بٹن دبانے سے پانی گرائے اور ميت کو ایک                               

ر کافور کو مخلوط کرے بہر حال اہم تين غسلوں کا             او) بير کے پتے  (کروٹ سے دوسری کروٹ بدلے وہی مشين پانی ميں سدر             
الگ الگ انجام دیا جانا ہے جو قربت کی نيت کے ساته انجام دے اور انجام دئے جانے کا راستہ اور وسيلہ غسل کی صحت ميں                            

ت دخيل نہيں ہے بلکہ اگر خودکار مشينوں سے غسل دینے کی صورت ميں غسل دینے والے بلکہ ميت کی صفائی کی رعای                           
زیادہ ہوتی ہے تو اولی اور بہتر ہے اور کيونکر اولی نہ ہو جبکہ امام صادق عليہ السالم کی صحيح روایت موجود ہے کہ یں                                   

احب لمن غسل الميت    . (پسند کرتا ہوں کہ جو شخص ميت کو غسل دے رہا ہو غسل دیتے وقت ایک کپڑا اپنے ہاته پر لپيٹ لے                       
 ))٤٧٩، ص٢ج/سائل الشيعہو(ان یلف علی یدہ الخرقة حين یغسلہ 

 
 ميت کو کفن پہنانے کے احکام

 
 . اور چادر )کرتا( ميت کو تين کپڑوں کا کفن دیا جائے لنگ، پيراہن. ١١٨مسئلہ 

 
چہ احتياط مستحب یہ ہے      لنگ اور پيراہن کا اندازہ اس قدر ہونا چاہئے کہ لوگ اسے لنگ اور پيراہن کہہ سکيں اگر                 . ١١٩ مسئلہ

لے کر زانو تک پورے بدن کو چهپا لے اور بہتر یہ کہ سينہ سے پير تک پہنچ جائے اور اسی طرح بنا بر احتياط                               کہ لنگ ناف سے      
شانہ سے ليکر نصف پنڈلی تک پورے بدن کو چهپا لے اور چادر اتنی لمبی ہو کہ اس کے دونوں سروں کا                        )کرتا(مستحب پيراہن   

 .  کہ ایک سرا دوسرے سرے پر آجائےباندهنا ممکن ہو اور اس کی چوڑائی اس درجہ سے ہو
 

مستحب ہے کہ انسان اپنا کفن مہيا کرے اس کا مہيا کرنا عمر طوالنی ہونے ميں ميسر ہے اسی طرح مستحب                       . ١٢٠ مسئلہ
 . ہے اپنی تدفين و تکفين اور تين دن کے مخارج بهی مہيا کرے ليکن یہ حالل پيسہ سے ہو اور اس کا خمس دے دیا گيا ہو

 
 نوطاحکام ح

 
غسل کے بعد واجب ہے کہ ميت کو حنوط کيا جائے یعنی پيشانی، ہاته کی ہتهيليوں، دونوں زانوؤں کے سروں اور                      . ١٢١ مسئلہ

دونوں پير کے انگوٹهوں پر کافور مال جائے اور ميت کے سر اور بدن پر بهی کافور مال جائے کافور پيسا ہوا اور تازہ ہونا  چایئے اگر                                
 .  سے اس کی خوشبو چلی گئی ہو تو کافی نہيں ہےپرانا ہونے کی وجہ

 
 احکام نماز ميت 

 
مسلمان ميت چاہے بچہ ہی کيوں نہ ہو اس پر نماز پڑهنا واجب ہے ليکن بچہ کے ماں، باپ یا ان ميں سے کوئی                            . ١٢٢ مسئلہ

 . ایک مسلمان ہو اور بچے کے چه سال مکمل ہو چکے ہوں
 

حنوط کرنے کے بعد پڑهی جانی چاہئے اگر اس سے پہلے یا اس کے درميان پڑه لی گئی، نماز ميت غسل، کفن اور      . ١٢٣ مسئلہ
 . چاہے بهولے سے یا العلمی کی بنا پر پڑهی گئی ہو تو کافی نہيں ہے
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نماز ميت ميں اگر کوئی دعاؤں کو عربی ميں نہ پڑه سکے تو کيا صرف پانچ تکبير پر اکتفا کر سکتا ہے؟ اگر عربی                         . ١٢٤سوال  
 ں دعاؤں کے پڑهنے پر قادر ہو تو کيا صرف پانچ تکبير پر اکتفا جائز ہے؟مي

اگر کوئی مل جائے جو دعاؤں کو اردو ميں پڑه دے تو اسی شکل ميں نماز پڑهی جائے ورنہ صرف تکبيریں کہی جائيں                         . جواب
ت کو صحيح طرح پڑه سکے تو ميت        اور ہر حال ميں بنا بر احتياط واجب دفن کے بعد جب بهی کوئی ایسا مل جائے جو نماز مي                     

 کی طرف رجوع کيا      ٢٠٠نماز ميت کی کيفيت کے بارے ميں توضيح المسائل، مسئلہ              . (کی قبرپر پهر سے نماز پڑهی جائے        
 ). جائے

 
 احکام دفن 

 
نکال سکيں  واجب ہے ميت کو اس طرح دفن کيا جائے کہ اس کی بو باہر نہ آئے اور درندے بهی اس کا بدن باہر نہ                          . ١٢٥مسئلہ  

یا ميت کی بو سے دوسروں کے اذیت ہونے         ) کہ اس کا بدن باہر نکال ليں گے       (اور اس صورت ميں کہ جب درندوں کا خوف نہ ہو             
کا خوف نہ ہو تو اقوٰی صرف زمين ميں دفن کيا جانا ہے اگرچہ احتياط مستحب یہ کہ قبر کی گہرائی مذکورہ باال مقدار ميں ہو                          

 . جانور ميت کے بدن کو باہر نکال ليں گے تو قبر کو اینٹ وغيرہ سے مضبوط کر دینا چاہئےاور اگر اس کا خوف کہ 
 

 . ميت کو قبر ميں داہنے پہلو اس طرح لٹایا جائے کہ اس کے بدن کا اگال حصہ رو بہ قبلہ ہو. ١٢٦مسئلہ 
 

 نبش قبر
 

 نہ ہو ليکن اگر ميت خاک ميں تبدیل ہو چکی ہو تو             مسلمان کی قبر کهودنا حرام ہے چاہے دیوانہ یا بچہ ہی کيوں           . ١٢٧مسئلہ  
 . قبر کهودنے ميں کوئی حرج نہيں ہے

 
امامزادوں، علماء، صلحاء اور شہداء کی قبریں اگرچہ کئی سال گزر چکے ہوں اور لوگوں کی زیارت گاہ ہو تو اسے   . ١٢٨مسئلہ  

 .  بنا پر نہيں کهودنا چاہئےکهودنا حرام ہے بلکہ اگر زیارت گاہ نہ بهی ہو تو احتياط واجب کی
 

ميں دفن کيا جائے اور اس وقت       ) کربالئے معلی (اگر کسی شخص نے وصيت کی کہ اسے کسی خاص جگہ مثًال              . ١٢٩سوال  
ميت کو وہاں منتقل کرنا ممکن نہ ہو تو کيا کرنا چاہئے؟ کيا امانت کی صورت ميں ميت کو کسی مکان ميں رکها جائے؟ یا پهر                            

 فن کر دیا جائے اور جب راستہ کهل جائے تو قبر کو کهود کر ميت کو منتقل کيا جائے؟اسے قبر ميں د
کی طرف  ) جيسے کربال (اگر ميت نے وصيت کی ہو اور اسے دفن کر دیں قبر کو کهودنا جائز ہے ليکن اگر مقدس مشاہد                       . جواب

ر دیا جائے اس لئے کہ یہ صورت اشکال سے خالی یا پهر  انتقال کا ارادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ ميت کو ایک تابوت ميں رکه کر دفن ک                 
 . اس ميں حد اقل اشکال پایا جاتا ہے

 
 ميت کے مختلف مسائل

 
ميت پر جاری ہوں گے؟ جب دماغ مر چکا          ) جيسے ارث، وصيت، بيوی کے لئے عدہ وفات        (کس وقت ميت کے احکام      . ١٣٠سوال  

 قلب کام کرنا بند کر دے؟ہو یا جب تنفس کے وسائل کو الگ کر دیا جائے اور 
اس وقت سے جب عرف ميں لوگ اسے ميت کہيں خون کا دوران اور قلب پوری طرح بند ہو جائے تو اس پر ميت کے                                  . جواب

احکام جاری ہو جائيں گے اور دماغ کے مر جانے سے اس پر ميت کے احکام جاری نہ ہوں گے، چاہئے کوئی عضو مثًال قلب نکالنے کے             
 . ےلئے منشا اثر ہ

 
 تيمم

 
 . وضو یا غسل کرنے کے لئے پانی ميسر نہ ہو. اول: سات جگہوں پر وضو اور غسل کی جگہ تيمم کرنا چاہئے

 
اگر کوئی بڑهاپے یا چور جانور کے خوف و غيرہ سے یا پهر کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی وسيلہ نہ ہونے کی                   . دوم. ١٣١مسئلہ  

ے تو اسے تيمم کرنا چاہئے یہی حکم اس وقت بهی ہے جب پانی کا فراہم کرنا یا اس                    وجہ سے پانی تک رسائی پيدا نہ کر سک        
 . کا استعمال اس قدر مشقت کا باعث ہو کہ لوگ اسے برداشت نہ کر سکيں

 
اگر کوئی پانی کے استعمال سے جان کا خوف محسوس کرے یا اسے ضرر ہو کہ پانی کے استعمال سے                         . سوم. ١٣٢مسئلہ  

 عيب پيدا ہو جائے گا یا بيماری طوالنی یا اس ميں شدت پيدا ہو جائے گی اور اس کا مشکل سے عالج ہو                                کوئی بيماری یا  
 . سکے گا تو اسے چاہئے کہ تيمم کرے ليکن اگر گرم پانی اس کے لئے نقصان دہ نہ ہو تو گرم پانی سے وضو یا غسل کرے

 
یا غسل کے لئے پانی استعمال کرے گا خود وہ یا اس کے                اگر کسی شخص کو خوف ہو کہ اگر وہ وضو             . چہارم. ١٣٣مسئلہ  

پياس سے ہالک ہو جائيں گے یا اس درجہ پياسے           ) نوکر و نوکرانی  (بيوی بچے یا اس کے احباب اور اس سے مربوط افراد جيسے               
هوڑا اور خچر   ہوں گے کہ تحمل کرنا مشکل ہو گا تو اسے وضو اور غسل کی جگہ پر تيمم کرنا چاہئے اسی طرح حيوان جيسے گ                        
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کہ جس کو کهانے کے لئے ذبح نہيں کيا جاتا یا وہ حالل گوشت حيوان کہ جس کو ذبح کرنا نقصان کا باعث بنے، اگر اس کے                                   
پياس سے ہالک ہو جانےکا خوف ہو تو چاہئے کہ اسے پانی پالئے اور وضووغسل کی جگہ تيمم کرے اور اس سے کوئی فرق نہيں                          

 کسی اور کا، نيز یہی حکم اس وقت بهی ہے جب کسی کی جان بچانا اس پر واجب ہو اور اگر                            پڑتا کہ جانور اس کا ہو یا       
 . انسان اسے پانی نہ دے تو وہ مر جائے گا

 
جس کا بدن یا لباس نجس ہو اور پانی کی کمی ہو اس طرح کہ اگر اسی سے وضو یا غسل کرے تو اس                         . پنجم. ١٣٤مسئلہ  

رے اور تيمم سے نماز پڑهے ليکن اگر کوئی چيز تيمم کرنے کے لئے نہ ہو تو اسے چاہئے کہ اس                      کے بدن یا لباس کو پانی سے پاک ک        
 . پانی سے وضو یا غسل کرے اور اسی نجس لباس کے ساته نماز ادا کرے

 
اگر کسی کے پاس ایسا پانی یا برتن ہو کہ جس کا استعمال حرام ہے اور اس کے سوا اس کے پاس                             . ششم. ١٣٥مسئلہ  
وسرا برتن نہ ہو مثًال پانی یا اس کا برتن غصبی ہو اور اس کے عالوہ دوسرا پانی یا برتن نہ ہو تو اسے چاہئے کہ وضو                               کوئی د 

 . اور غسل کی جگہ تيمم کرے
 

جب کهبی وقت اس درجہ تنگ ہو کہ انسان وضو یا غسل کرے تو پوری نماز یا اس کا کچه حصہ وقت گزر                        . ہفتم. ١٣٦مسئلہ  
دا ہو تو تيمم کرنا چاہئے اسی طرح اگر اس امر ميں شک ہو تو بهی تيمم کر سکتا ہے چونکہ تيمم کے لئے جواز،                            جانے کے بعد ا   

 . وقت کے اندر نماز ادا نہ ہونے کا خوف ہے
 

 جن چيزوں پر تيمم صحيح ہے 
 

مٹی جيسے اینٹ، مٹی کا     پتهر پاک ہو تو اس پر تيمم صحيح ہے اسی طرح پکی ہوئی              اگر خاک، ریت، ڈهيال اور      . ١٣٧ مسئلہ
 . پيالہ چونا اور پکا ہوا چونا ہو تو اس پر بهی تيمم جائز ہے

چونے کے پتهر، سنگ مرمر کالے پتهر بلکہ ہر طرح کے پتهر پر تيمم صحيح ہے ليکن جواہر جيسے عقيق اور فيروزہ                          . ١٣٨ مسئلہ
 . کے پتهر پر تيمم باطل ہے

 
 تيمم کا طریقہ

 
 :ار چيزیں واجب ہيںتيمم ميں چ. ١٣٩ مسئلہ

 . نيت. اول
 . دونوں ہاتهوں کو ایک ساته اس چيز پر مارنا جس پر تيمم صحيح ہو. دوم
برو تک اور ناک کے اوپر      اکر   سے لے والی جگہ   دونوں ہتهيليوں کو پيشانی اور اس کے دونوں طرف بالوں کے اگنے              . سوم

 . کهينچا جانا چاہئےبروؤں پر بهی ااور احتياط واجب کی بنا پر ہاته  کهنيچنا
 . بائيں ہاته کو داہنے ہاته کی پشت پر اور اسی طرح داہنے ہاته کو بائيں ہاته کی پشت پر کهنيچا جائے. چہارم

 
 تيمم کے احکام

 
اگر کوئی شخص پيشانی کے کچه حصے اور ہاتهوں کی پشت کے کچه حصہ پر مسح نہ کرے تو اس کا تيمم                             . ١٤٠ مسئلہ

البتہ بہت زیادہ وقت بهی ضروری نہيں ہے صرف         ،   سے کرے یا مسئلہ سے نا واقف ہو یا مسئلہ بهول چکا ہو              باطل ہے چاہے بهولے   
 . اتنا کہ لوگ کہيں اس نے پوری پيشانی اور ہاته کی پشت کا مسح کر ليا ہے، کافی ہے

ت پر باقی رہنے کی غرض       وہ طہار  اگرجو شخص بعض اعضائے وضو پر زخم کی وجہ سے تيمم کرنے پر مجبور ہے                   . ١٤١ سوال
 تيمم کرے تو کيا اس تيمم سے وہ نماز پڑه سکتا ہے یا نماز کے لئے دوسرا تيمم کرے؟ )جبکہ نماز کا وقت بهی نہ ہوا ہو( سے
طہارت پر باقی رہنے کی غرض سے تيمم جو کہ ایک مرغوب عمل ہے ظاہرًا اس ميں کوئی حرج نہيں ہے اور اسی تيمم                         : جواب

 . )سنين فان التراب احد الطهورین و یکفيک عشر(ر وقت تک باقی رہے تو نماز ادا کر سکتا سے اگر عذر آخ
 

غسل کے عوض   ( اگر کوئی عمدًا وقت تنگ ہونے تک غسل نہ کرے اور نماز نہ پڑهے اور وقت تنگ ہو جانے کے بعد                         . ١٤٢ سوال
کيا اسی پہلے تيمم     نہ کرے تو اس کی نماز کا کيا حکم ہے؟         نماز ادا کرے اور پهر بعد والی نماز کے لئے عمدًا غسل              )تيمم کر کے  

 سے نماز صحيح ہے؟
ممکن ہونے کے باوجود وقت تنگ کرنا جس ميں فرد وضو یا غسل کی جگہ پر نماز                   کے  وضو  یا  خير اور غسل    أنماز ميں ت  : جواب

کن اس پر توبہ کرنی چاہئے اور اس پر توجہ           کے لئے تيمم کرنے پر مجبور ہو جائے معصيت اور گناہ ہے گرچہ خود نماز صحيح ہے لي                   
مفيد نہيں ہيں کہ جن کا وقت وسيع ہو اور اس سے نماز باطل ہے چاہئے                  لئے  رکهنی چاہئے کہ اس طرح کے تيمم ان نمازوں کے            

 بهی وہی   اس نماز کو تنگی وقت پر رکه چهوڑے اور اس حالت ميں نماز ادا کرنے کے لئے اسے دوبارہ تيمم کرنا ہو گا اور یہاں                              
 سابق کا حکم ہو گا؟

 
اگر تيمم کرنے والے کی ہتهيلی ميں سوکها ہوا خون لگا ہو اور اس کو پاک کرنا ممکن نہ ہو تو کيا وہ اس سوکهے                           . ١٤٣ سوال

 ہوئے خون کو ہٹا کر تيمم کر سکتا ہے یا اسے ہاتهوں کی پشت کی طرف سے تيمم کرنا ہو گا؟
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 مثًال ہاته کی ہتيهلی کی طہارت اور پاک ہونے کے لئے عين خون کا بر طرف ہو جانا ہی                           کے مطابق  یےآخری نظر ہمارے  . جواب
کی طہارت شرط نہيں ہے ليکن احتياط مستحب یہ ہے کہ مسح کرنے                )ے حص ےمسح کرنے وال  ( چہ ماسح  کافی ہے بہر حال اگر    

 ہو تو اسے چاہئے کہ ہاته کی اسی ہتهيلی            واال حصہ پاک ہو اور اگر عين خون کے زائل ہونے سے اس کی طہارت کا امکان نہ                     
 . منتقل نہيں ہو سکتا) خون( سے تيمم کر لے اس لئے کہ ہاته کی پشت کی طرف

 
 احکام نماز 

 
  واجب نمازیں

 
 :يں چه ہواجب نمازیں
 پنجگا نہ نمازیں. ١
 نماز آ یا ت. ٢
 نماز ميت. ٣
 خا نہ کعبہ کے طوا ف کی نما ز . ٤
 . و بڑے بيٹے پر واجب ہےج باپ کی قضا نماز. ٥
 . و جا تی ہےہوہ نماز جو نذر، عهد اور قسم کی وجہ سے واجب . ٦

 
کيا مسلمان سے نماز ساقط ہو سکتی ہے مثًال جنگ کی حالت یں یا ڈوبنے کی صورت ميں یا آگ لگنے اور طہورین                       . ١٤٤سوال  

يہ کی حالت ميں ہو یا مفلوج ہو گيا ہو یا ہاسپيٹل ميں               نہ ہونے کی صورت ميں یا ان دونوں سے ضرر ہو یا تق              ) پانی اور مٹی  (
 بيڈ سے بانده دیا گيا ہو یا اشارہ سے پڑهنے حتی آنکه اور ہاته کے اشارہ سے بهی عاجز ہو؟

نماز کسی بهی حالت ميں ساقط نہيں ہوتی حتی اگر آنکه، سر کے اشارہ یا کوئی دوسری بهی ممکن صورت ہو تو                         : جواب
رح نماز ادا کر دینے سے اس کا فریضہ ادا ہو جائيگا مگر یہ کہ جب پانی یا متی سے طہارت نہ ہو تو اسے                                 ادا کرے اور اس ط     

 . چاہئے کہ نماز کو احتياط واجب کے طور پر ادا بهی بجا الئے اور قضا بهی بجا الئے
 

 روزانہ کی واجب نمازیں
 

 :روزانہ کی واجب نمازیں پا نچ ہيں
 . رکعت ہے نماز عشاء چار رکعت اور نماز صبح دو. يںہ يںنماز مغرب تين رکعت. يںہں چار چار رکعت نماز ظهر و عصر، یہ دونو 

 
 نماز ظهر و عصر کا وقت

 
نماز ظهر کا مخصوص وقت اول ظهر       . ےہمشترک وقت   ایک  مخصوص اور   ایک  ميں سے ہر ایک کا       نماز ظهر و عصر   . ١٤٥مسئلہ  

نے ه ہے جب اس کے پڑ  وہاور نماز عصر کا مخصوص وقت       ،  ےئظهر ادا کر لی جا     ں نماز  جتنی دیر مي   ہلے کر اس وقت تک ہے ک       سے
 اسے   اور   و گی ہو تو اس کی نماز ظهر قضا        ہ کی   ہن ا اگر کسی نے اس وقت تک نماز ظهر ادا         ذل. ئےو جا ہکے بعد مغر ب کا وقت       

ے اور اگر کسی نے غلطی سے نماز         ہمخصوص وقت   عصر کا     اور ان دونوں کے درميان نماز ظهر و         .  نماز عصر ادا کرے     ہ ک ہئےچا
 .  ہے تو اس کی نما ز صحيحیظهر یا عصر کے مخصو ص وقت ميں دوسری نماز ادا کر د

 
 نماز مغرب و عشاء کا وقت

 
ہے اور مغرب کے تحقق ميں مشرق کى طرف           اچهپ جان کہ جو سورج کا      کہتے ہيں  کوب ہی   غروعرفی  مغرب،  . ١٤٦مسئلہ  

 .  طرف ہونے کى ضرورت نہيںکى سرخى کے بر
 
تے ہيں جو کہ    ہکو ک  جانے کے بعد  ر  بعض مراجع عظام نصف شب، ظهر کی اذان کے وقت سے سوا گياره گهنٹے گز                 . ١٤٧وال  س

 نظريه ہے؟کيا نماز عشاء کا آخرى وقت ہے اس کے متعلق آپ کا 
ا نصف شب کو اول غروب آفتاب تک          ذہ ہے لہ  طلوع آفتاب تک رات کا حص        سے لے کر    حنظر ميں اذان صب    ہماری  چونکہ  : جواب

 . کشمار کرنا چاہيے نہ سپيدى صبح ت
 

 نماز صبح کا وقت
 

حرکت کرتى ہے جسے صبح کاذب کہتے ہيں اور جب يہ سفيدى            ،  اذان صبح کے نزديک ايک سفيدى اوپر کى طرف        . ١٤٨مسئلہ  
 . ل آئےہے جب سورج نکوہ ے اور نماز صبح کا آخرى وقت يہ نماز صبح کا اول وقت ہ. ہيںکہتے پهيل جاتى ہے تو اسے صبح صادق 

 
 کہ  ئےگى ميں اتنى تاخير کى جا      ئجن ايام ميں رات چاندنى ہے کيا واجب ہےکہ اذان صبح کے بعد فريضہ کى ادا                   . ١٤٩ سوال

 ؟ئےغالب آجاطور سے صبح کى سفيدى چاند کى روشنى پر واضح 
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چہ احتياط   گراو جانا کافى ہے      ہطمينان  اں ہے صرف طلوع صبح کا         يرق نہ  ف ئیچاندنى اور غير چاندنى رات ميں کو        : جواب
يل ه کے سلسے ميں صبح کى سفيدى کے پ          ےيل جانے کے بعد پڑهے اور روز       همستحب يہ ہے کہ نماز صبح، سفيدى صبح کے پ           

 . جانے سے کهانا پينا ترک کر دے
 

 اوقات نماز کے احکام
 

يا پهر دو عادل يا ايک       ئے،  و جا ہو جانے کا يقين      ہکے وقت     ہے کہ جب اسے نماز      اپڑه سکت نماز  اس وقت   نسان  ا. ١٥٠مسئلہ  
 . و جانے کى خبر دےہنماز کا وقت ) وہکہ جس پر اطمينان (شخص موثق 

 
وتى ہے مجهے بيان    ہرات  چه مہينے    دن اور    چه مہينے وں کہ جهاں    ہا  ہ جگہ سفر کر ر    ود ایسی ميں بيمارى کے باوج   . ١٥١ل  سوا

 ں؟و شب کا حساب کيسےکر ي م روزہاور ہے صورت کيا کہ ميرى نماز و روزے کى ادائگى کى فرمائيے 
شب غير معمولى ہيں على االقرب روزه کا وجوب           و وتى ہے يعنى اس کے روز     ہ ماه رات    ٦ماه دن اور     ٦ جن جگہوں پر  : جواب

جب ہے اور شرعى اوقات کے حساب کرنے کى صورت          ساقط ہے ليکن پورے سال ميں ايک دن اور ايک رات کے اندر پنجگانہ نماز وا                
نچ ہنچے تو ظہر شرعى کا وقت ہے اور جب پستى کى آخرى حد تک پ              ہاس طرح ہے کہ جب سورج بلندى کى آخرى منزل کو پ           

پہلے ہے اور نماز مغرب و عشاء کا وقت غروب           ونے سے ہاور سورج طلوع     تو نيم شب ہے  اور نماز صبح سفيدى صبح کے بعد           ئے  جا
 ہيں اور اگر احيتاط کرنا       ہيںاس پر پانچ نماز سے زياده واجب ن         )روزانہ( و تا ہے، نتيجہ يہ کہ ايک سال کے اندر           ہعرفى کے بعد    

 اپنی پانچ وقت کی   روز شمار کرے اور     شب و   نٹے کو ايک    هچاہے روزانہ کے متعارف گهنٹوں کا محاسبہ کرے يعنى ہر چوبيس گ             
 . صلوں کے مطابق ادا کرےی دن رات کے فا کو معمولوںنماز

 
 وه نمازيں جن کو ترتيب سے ادا کرنا چاہيے

 
نماز عصر  ًا  ے اگر عمد  هپڑبعد  انسان کو چاہيے کہ نماز عصر کو نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کو نماز مغرب کے                      . ١٥٢مسئلہ  

 .  باطل ہے لے تو اس کى نمازهکو نماز ظہر سے پہلے اور نماز عشاء کو نماز مغرب سے پہلے پڑ
 

 احکام قبلہ
 

 اگر اس   يںدور ہ لوگ  خانہ کعبہ جو کہ مکہ معٌظمہ ميں واقع ہے اس کے سامنے نماز ادا کرنى چاہيے ليکن جو                        . ١٥٣مسئلہ  
 بہ قبلہ    رو  کرنا حذب اسى طرح ديگر امور جيسے جانور     ،   ہے فیاک تو   يں ہ ے کہ لوگ کہيں رو بہ قبلہ نماز ادا کر رہ           ہوںطرح کهڑا   

 . ےہئاچ وناہ
 

 کس حد تک قبلہ سے انحراف نماز کو باطل کرتا ہے؟. ١٥٤ سوال
و تو بطور مطلق نماز کو باطل کر ديتا ہے ليکن اگر قبلہ کى تشخيص و تحقيق                   ہ هقصد کے سات  و  قبلہ سے انحراف علم     : جواب

 . ہيں ہےى حرج نئو تو کوہ اور باہيں حصہ کے برابر نہ ئيںو کہ قبلہ سے انحراف داہکے بعد معلوم 
 

 نماز ميں بدن کا چهپانا
تر ہے  ہکو چهپا لينا کافى ہے ليکن ب      ) ںشرمگاہو(و تو صرف عورتين     ہاگر مرد کو نماز حالت ميں کوئى ديکه نہ رہا            . ١٥٥مسئلہ  

 . چهپا لےکو کہ ناف سے زانو تک 
 

 ليکن وضو کے وقت چہرے      ائے بهى چهپ  عورت کو چاہيے کہ نماز کى حالت ميں پورے بدن کو حتى سر اور بالوں کو                . ١٥٦مسئلہ  
 اور نيچے تک پير کو چهپانا ضرورى نہيں ہے ليکن مقدار واجب کو                  هى تک ہات  ئکالہ،  کو جتنا دهوتے ہيں اسى مقدار ميں چہر         

 . بهى چهپا لےکو ى کے نيچے تک ئ حصہ اور کاله کچا کے اطراف کےچهپانے کا يقين پيدا کرنے کے ليے ضرورى ہے کہ چہر
 

 ميں بهى   عہف اور مقن  رکوٹ، اسکا دوسرے لباس مثًال    شرط ہے يا    اوڑهنا  ) برقعہ(نماز ميں چادر    ) عورت کے لئے  (کيا  . ١٥٧ لسوا
 ور جماعت ميں کوہى فرق ہے يا نہيں؟ ے کہ اسکے متعلق نماز فرداائينماز پڑهى جا سکتى ہے نيز يہ بهى فرما

رے اور دونوں ہاتهوں کو کاليوں تک چهپانا ہے ليکن کہا جاتا ہے کہ آج کل                    جو چيز نماز گزار عورت کے ليے شرط ہے وه چہ             :جواب
 . چادر عورت کے ليے بهترين پرده ہے

 
 نماز گزار کا لباس

 
 :نماز گزار کے لباس کى پانچ شرطيں ہيں. ١٥٨مسئلہ 

 
 :پہلی شرط

 نماز پڑهے تو اس کى نماز        هلباس کے سات   نجس بدن يا نجس      ًاى عمد ئونا چاہيے اگر کو   ہنماز گزار کا لباس پاک      . ١٥٩مسئلہ  
 . باطل ہے
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 :دوسری شرط
و کہ غصبى لباس پهننا حرام      ہونا چاہيے اور جس کو علم       ہنماز گزار کا لباس جو کہ بدن کو چهپاتا ہے اسے مباح               . ١٦٠مسئلہ  

 . کرے مباح لباس ميں اعاده و غصبى لباس ميں نماز پڑهے تو اسے چاہيے کہ اس نماز کہے اگر عمدًا
 

 :تيسری شرط
وا کہ جس کو ذبح کريں تو اس کا خون اچل کر نکلے بلکہ              ہايسے مردار حيوان کے جز سے نہ بنا          نماز گزار کا لباس   . ١٦١مسئلہ  

و اس سے لباس تيار کرے تو احتياط واجب يہ ہے            ہکہ جو مچلى کى طرح خون جهنده نہ رکهتا            وے جانور ہى ايسے مرے    ئاگر کو 
 . ےهبهى نماز نہ پڑکہ اس لباس ميں 

 
 :چوتهی شرط

و تو اس   ہ ساتهار کے   زے بلکہ اگر اس کا ايک بال بهى نماز گ          ہينماز گزار کا لباس حرام گوشت سے نہيں هونا چا          . ١٦٢مسئلہ  
 . کى نماز باطل ہے

 
 :پانچویں شرط

غيره ميں   ليکن عورت کے ليے نماز و      ننا حرام ہے اور اس ميں نماز باطل ہے            ہوا لباس مرد کے ليے پ      ہسونے سے بنا    . ١٦٣مسئلہ  
 ). وه پہن سکتى ہےیعنی کہ (. ى فرق نہيں ہےئکو
 

ليے  مردوں کے ،  وہو يعنى زرد سونا اور چاندى اس ميں مخلوط            ہايسى انگوٹهى پہننا جو سفيد سونے سے بنى          . ١٦٤ سوال
 کيا حکم ہے؟

 کوئى فرق نہيں ہے اور اس کے ساته نماز باطل ہے                 سونے کى انگوٹهى پہننے ميں خالص سونے يا مخلوط سونے ميں               :جواب
نگ يا گهڑى کے چين وغيره کى صورت ميں اس کى جنسى ہارمون کے              اسى طرح کہا جاتا ہے کہ مرد کا سونا استعمال کرنا رِ           

فلسفہ م کا   حکچہ تمام حکمت اور       گرال  ئاس طرح کے مسا   ،  ں ہے يليے موثر ہے اور بچے کے لڑکى يا لڑکا ہونے ميں بال تاثير نہ                
ں ميں سے ايک پہلو ہو يعنى مرد کے اندر ہارمون کے تعادل کى حفاظت ممکن ہے اس                      ؤنہيں ہيں ليکن ممکن ہے اس کے پہلو         

 . کى حرمت ميں موثر ہو
 

 ى حرج ہے يا نہيں؟ئم اور چاندى کى انگوٹهى نماز کے وقت پہننے ميں کويپالٹين. ١٦٥ سوال
 .  کوى حرج نہيں ہےنماز ميں اس کے استعمال ميں: جواب

 
 وه جگہيں جہاں ضرورى نہيں ہے کہ نماز کا بدن اور لباس پاک هو

 
 تو  ئےو جا ہکہ جب نماز گزار کا بدن يا لباس نجس             )و گى ہيل بعد ميں بيان      صکہ جن کى تف   ( تين صورتيں ہيں  . ١٦٦مسئلہ  

 . اس کى نماز صحيح ہے
 . ائےو جہ ہلباس يا بدن آلودا  ميں ہے اس کے ذريعے سے اس کو کہ جو اس کے بدنہيہ کہ زخم، چوٹ يا پهوڑا : اول
 . وہسے کم خون آلود  )جو کہ تقريبا ايک اشرفى کے برابر ہے( اس کا بدن يا لباس ايک درہم: دوم
 . وہنے پر مجبور ه نماز پڑهنجس لباس يا بدن کے سات: سوم

 
 :يح ہےحو تو اس کى نماز صہدو صورتوں ميں اگر نماز گزار کا فقط لباس نجس . ١٦٧مسئلہ 

 . وچهوٹے لباس ٹوپى اور موزه وغيره نجس ہ. ١
ان صورتوں کو توضيح المسائل کے احکام نماز ميں           . (ہو جائے و اس کا لباس نجس       ہوه عورت جو بچے کى دايى         . ٢

 ). مفصل بيان کيا گيا ہے
 

 نماز گزار کى جگہ
 

 :نماز گزار کے مکان کى چند شرطيں ہيں
 . و ہمباح. ١
 

و کہ متحرک جگہ پر     ہاگر وقت کى تنگى يا کسى دوسرى وجہ سے مجبور            . نماز گزار کى جگہ بے حرکت ہو       . ٢. ١٦٨مسئلہ  
 نہ پڑهے اور اگر يہ        هتو جس درجہ ممکن ہے حرکت کى حالت ميں کچ             )غيره ميں  جيسے گاڑى، کشتى، ٹرين، و     ( ادا کرے 

 . لہ کى طرف گهوم جاےچيزيں قبلہ سے دوسرى طرف حرکت کرنے لگيں تو قب
و کہ رکوع اور سجده کى جگہ       ہ سکے يا اتنى چهوٹى      هو کر نماز نہ پڑ    ہو کہ سيدهے کهڑے     ہجس جگہ چهت اتنى چهوٹى      . ٣

 . ئےو تو جس درجہ قيام، رکوع اور سجده کر سکتا ہے بجا الہو تو نماز نہ پڑهے اور اگر ايسى جگہ نماز پڑهنے پر مجبور ہنہ 



 )اردو(منتخب االحکام  22
 

WEBSITE: www.saanei.org/ur E-MAIL: info@saanei.org Code : H/0011 
 
ے ليکن جس جگہ وه پيشانى       ئکہ نماز گزار کے بدن تک سرايت کر جا          ہو  و تو ايسى تر نہ       ہ جگہ اگر نجس      نماز گزار کى  . ٤

و تو اس صورت ميں اگر وه خشک بهى ہوں تو اس کى نماز باطل ہے اور احتياط مستحب يہ ہے کہ نماز                            ہرکهے اگر وه نجس      
 . ہوگزار کى جگہ با لکل نجس نہ 

و اور احتياط واجب يہ کہ پير کى         ہگہ اس کے زانو کى جگہ سے چار انگل سے زياده نيچے نہ                 نماز گزار کى پيشانى کى ج      . ٥
 .  ہوانگليوں کا سرا بهى اس سے زياده پست بلند نہ

 
و تو ان   ہے جبکہ بيٹا بهى نماز پڑهنے مشغول          ئو جا ہى ماں اپنے بيٹے کے سامنے نماز پڑهنے ميں مشغول              ئاگر کو . ١٦٩ سوال

  کى کيا صورت ہے، کيا دونوں کى نماز باطل ہے؟دونوں کى َنماز
عورت  کہ   ں ہے ليکن مکروه ہے    يباطل ہونے کا سبب نہ    کے  چہ مرد کى نماز      گرافرادى نماز ميں عورت کا مرد پر مقدم ہونا          : جواب

گہ وں اور بنا بر احتياط مستحب ايک کى سجده کى جگہ دوسرے کى سجدے کى ج                 ہاور مرد ايک دوسرے کے مساوى کهڑے         
 . ےئونى چاہہے ه  پيچهسے کچ

 
 احکام مسجد

 
 کو نجس کرنا حرام ہے اور جس کو بهى پتہ چلے            ونی حصہ اندرمسجد کی دیوار کے     چهت اور   ،  مسجد کى زمين  . ١٧٠مسئلہ  

کو  والے حصے باہر  دیوار کے   کہ مسجد کى      اس نجاست کو دور کرے اوراحتياط واجب يہ ہے         يے کہ فوراً  ہو گئ ہے اسے چا    ہکہ نجس   
 مسجد کا جز     کو اسنے   ے کرنے وال  فوقمگر یہ کہ    و جاے تو فورا نجاست کو بر طرف کرديں،          ہبهى نجس نہ کريں اور اگر نجس        

مسجد کے احکام کى      وہاں پر  چکی ہو  بن گلى   یاو کر روڈ    ہجو مسجد مسمار    اور احتياط مستحب کے مطابق      . یا ہو قرار نہ د  
 . کی جائےرعايت 

اقوى يہ کہ وه    اس کے با وجود      نہيں ہوتى ليکن     قطونے سے سا  ہد کى زمين کسى بهى قيمت پر مسجد         ہے کہ مسج   کہا جاتا 
 ميں کوئى   ی زمينوں اور گليوں کى طرح ہے اور اس ميں اور دوسر         وں  ديگر روڈ بهی   ہے اور وه     سکتیو  ہمسجد ہونے سے خارج     

اس کے  ،   مسجد کا مٹ جانا سمجها جاتا ہے        ں اور عرفاً  فرق نيہں ہے عنوان کے بدل جانے سے مسجد کے احکام ختم ہو جاتے ہي                
 . ا اس کو باقى سمجهنا بهى غير صحيح ہےذبے اثر ہے لہبهی باقى بهى رہے تو کا عنوان عالوه اگر مسجد 

 
مسجد کے دروازے اور کهڑکيوں کا بيچنا حرام ہے اور اگر مسجد مسمار ہو جائے تو اس کے اس طرح کے وسائل کو                         . ١٧١مسئلہ  

يے کہ کسى دوسرى مسجد     ہقابل نہ ہو تو چا    کے  چنانچہ اس مسجد کے کام آنے       . ےيسى مسجد کے لئے استمال کيا جانا چاہ        ا
 تو ہے اور اگر ممکن ہو     سکتا جا ميں استعمال کيا جائے ليکن اگر دوسرى مسجد ميں بهى قابل استفاده نہ ہو تو اسے بيچا                    

 . عمال کریںاستلئے  کے کى تعمير اسى مسجد کا پيسے اسکے
 

اسے گرا   کيا،   ہے يا گ يامٹى سے تعمير ک    اس کو    ہے اور پرانی   بلڈنگوقف ہے ليکن اسکى      بارگاہ   امام جو مسجد يا  . ١٧٢ سوال
 ہے؟ سکتا جا تعمير کيا نو اينٹ اور سيمنٹ سے از سراس کو  جگہ  کیکر اس
 مسجد جوضرورت کو مد نظر رکهتے ہوئے       ہے بلکہ    سکتا جا دوباره تعمير کيا   کر گرا تو اسے  ممکن نہ ہو   اگر اسکى تعمير  : جواب

عظيم القدر فقيہ   جب  . تعمير ہے  يہ خود معنوى  اس کو توسيع دی جا سکتی ہے،         ے گرا کر    نہ بهی ہوئی ہو اس    ابهى فرسوده   
 .  آپ نے بهی یوں ہی فرمایا تهاتو فتوى طلب کيا گيااس سلسلے ميں سے  )صاحب عروه(  يزدى طباطبائیسيد

 
 ذان اور اقامتا
 

نماز آيات  زوں ميں یا    اور پنجگانہ قضا نما    اقامت کہنا کيسا ہے؟   ر  وابى نمازوں ميں قربت کى نيت سے اذان         حمست. ١٧٣ سوال
 اقامت ضرورى ہے يا نہيں؟ نماز کے لئے اذان و کيا ماں باپ کى قضا اور نماز وحشت ميں انکا کيا حکم ہے؟

اقامت اور  اقامت کہنا مستحب ہے ليکن مستحبى نمازوں کے لئے اذان           اور  کے لئے اذان    کرنے  ضا   ق و ک ن اور ا  وںپنجگانہ نماز : جواب
 .  کہنا مستحب ہے»ةالصال«کہنا حرام ہے اور نماز آيات ميں ثواب کى نيت سے تين مرتبہ 

 
 واجبات نماز

 
 :  واجبات نمازيں گياره ہيں

 نيت. ١
 )کهڑےرہنا(قيام يعنى. ٢
  االحرامةتکبير. ٣
 رکوع. ٤
 سجده. ٥
 قرائت. ٦
 ذکر. ٧
 تشهد. ٨
 سالم. ٩
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 ترتيب. ١٠
 . مواالت، يعنى نماز کے اعمال کو پے درپے انجام دينا. ١١

 
نماز کے بعض واجبات رکن ہيں يعنى اگر انسان انهيں عمدًا يا سهوًا بهول جائے يا اس ميں کمى و زيادتى کر دے                        . ١٧٤مسئلہ  

اور اگر بهولے سے کم وزياد       زياد ہو جاہيں تو نماز باطل ہے       رکن نہيں ہيں يعنى اگر عمدًا کم و       تو اس کى نماز باطل ہے اور بعض         
 . ہوں تو نماز باطل نہيں ہے

 
 : ارکان نمازيں پانچ چيزيں ہيں

 نيت. ١ 
  االحرامةتکبير. ٢
  االحرام کہتے وقت قيام اور قيام متصل بہ رکوع يعنى رکوع سے پہلے کهڑے ہوناةتکبير. ٣
 رکوع. ٤
 سجدے. ٥

 
 نيت

 
ے بجا الئے اور    يانسان کو چاہيے کہ نماز کو قربت کى نيت سے يعنى خداوند عالم کے فرمان کو انجام دينے کے ل                         . ١٧٥مسئلہ  

 الى  ةچار رکعت ظہر کى نماز پڑهتا ہوں قرب         « کہ   ضرورى نہيں ہے کہ نيت کو اپنے قلب ميں مرور کرے يا مثًال زبان سے کہے                    
 . »اللہ

 
  االحرامةيرتکب

 
کے حروف اور دونوں     » اکبر« کے حروف اور      »اللہ«،   کہنا واجب ہے اور رکن ہے        »اللہ اکبر «ہر نماز کے شروع ميں       . ١٧٦مسئلہ  
ے اوراگر غلط عربى ميں     ي کو صحيح عربى ميں کہنا چاہ      الفاظے نيز ان دونوں     يچاہ  مال کر کہنا   ه ايک سات  »اکبر« اور   »اللہ« الفاظ

 .  کوئى اس کا ترجمہ فارسى ميں کہے تو صحيح نہيں ہےثًالیا مکہا جائے 
 

 قيام
 

کن يرکن ہے ل   )جس کو قيام متصل بہ رکوع کہتے ہيں          ( االحرام کہتے وقت اور رکوع سے پہلے         ةکهڑے رہنا، تکبير  . ١٧٧مسئلہ  
 . هوڑ دے تو اسکى نماز صحيح ہے قيام رکن نہيں ہے اور اگر کوئى بهولے سےچ پڑهتے وقت اور رکوع کے بعد واالةاور سور حمدال
 

 قرائت
 

ے کہ پہلے سوره حمد اور اس کے بعد            يپنجگانہ واجب نمازوں کى پہلى اور دوسرى رکعت ميں انسان کو چاہ               . ١٧٨مسئلہ  
 . ےپڑهطور پر مکمل کو  ة سوریکوئى ايک دوسر

 
 جتنى بهى کوشش کرتا ہے شاگرد          مثًال معلم ( شخص جو صحيح طرح سے نماز سيکهنے پر قادر نہيں ہے               وہ  . ١٧٩ل  سوا

تو نماز کى صحت کے لحاظ        ) سکتا هسيکهنےکى قدرت نہ رکهنے کى بنا پر نماز ميں غلطى کرتا اور صحيح تلفظ نہيں سيک                   
 سے يا اس سے متعلق شرعى مسائل ميں اس کا کيا وظيفہ ہے؟

 . اور اس سے زياده ضرورى نہيں ہےپنى قدرت اور کوشش کے مطابق جتنى صحيح قرائت کر سکتا ہے کافى ہے ا: جواب
 

  تو کيا حکم ہے؟يںتين مرتبہ سے کم يا زياده پڑهى جائاربعہ، اگر تسبيحات . ١٨٠ سوال
سے بال  کی نيت    لينا کافى ہے اور تين مرتبہ تک پڑهنا مستحب ہے اور اس سے زياده پڑهنا مطلق ذکر                       هايک مرتبہ پڑ  : جواب

 . اشکال ہے
 

 رکوع
 

 . اس عمل کو رکوع کہتے ہيں. گزار کو چاہئے کہ قرائت کے بعد اتنا جهکے کہ اپنے ہاتهوں کو گهٹنوں پر رکه سکےنماز. ١٨١مسئلہ 
 

 . اگر نمازگزار رکوع کی مقدار کے برابر جهکے ليکن ہاتهوں کو گهٹنوں پر نہ رکهے تو کوئی حرج نہيں ہے. ١٨٢مسئلہ 
 

 سجود
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، پيشانیيعنى  » سجده«. بجا الئے ور مستحب نمازوں ميں رکوع کے بعد دو سجدے          ے کہ واجب ا   ينمازگزار کو چاہ  . ١٨٣مسئلہ  
 . انگوٹهوں کے سروں کو زمين پر رکهناکے  کى ہتهيلياں، دونوں گٹهنوں اور پير هدونوں ہات

 
يا دو  رکن ہيں اور کوئى واجب نماز ميں عمدًا يا بهولے سے دونوں کو ترک کر دے                         ایک  دونوں سجدے مال کر       . ١٨٤مسئلہ  

 . سجدے مزيد کر لے تو اس کى نماز باطل ہے
 

  شمار ہونگے؟ہ گاه پر لگتى ہے تو کيا سجدہبعض اوقات پہلے سجدے ميں پيشانى دو مرتبہ سجد. ١٨٥سوال 
بے اختيار واپسى کالعدم ہے اور         ميں سر رکهنا اختيارى اور قہرى و        ےونکہ دو بار سجد   کيايک ہى سجده شمار ہو گا        : جواب

 . شمار نہ ہو گاسجده 
 

سيمنٹ پر سجده کرنا اسى طرح ٹائيلوں، چونے اور پکے ہوئے چونے پر سجده کرنے کا کيا حکم ہے اور کيا ان پر تيمم                        . ١٨٦ سوال
 صحيح ہے؟

سيمنٹ، ٹائيلوں يا اسى طرح کى دوسرى چيزيں جن پر تغير اور زياده تبديلى کى وجہ سے زمين کا اطالق نہيں ہوتا                       : جواب
کوره موارد پر تيمم کا وہى حکم ہے جو ان پر            ذيں ہے ليکن چونا اور پکا ہوا چونا اس پر سجده جائز ہے اور م                ہ پر سجده ن   لذا ان 

 . سجده کا حکم ہے
 

 جن چيزوں پر سجدہ صحيح ہے
 

 سجدہ کيا زمين پر اور زمين سے اگنے والى چيزوں پر جو کهائى نہيں جاتيں جيسے لکڑى، درخت کے پتے وغيرہ پر. ١٨٧مسئلہ 
، اور کهانے اور پہننے کى چيزوں پر سجدہ صحيح نہيں ہے نيز معدنى چيزيں جيسے سونا، چاندى، عقيق اور فيروزہ                     جا سکتا ہے  

 . ان پر سجدہ باطل ہے ليکن معدنى پتهر جيسے سنگ مرمر، سنگ سياہ ان پر سجدہ کرنے ميں کوئى حرج نہيں ہے
 

 قران کے واجب سجدے
  

اگر انسان اسے   کہ  ہے  آیت   ميں ایک ایسی  ايک  ، ہر   علق. ٤  اور نجم. ٣،  فصلت. ٢،  سجدہ. ١وں  تار سور ان چ . ١٨٨مسئلہ  
 ہونے کے بعد اسے فورًا سجدہ کرنا چاہيے اور اگر بهول جائے تو جب بهى اسے ياد آئے سجدہ                      ختمپڑهے يا سن لے تو اس آيت کے          

 . کرنا ہو گا
 

چنانچہ وہ سن   ،  اسى وقت کوئى دوسرا بهى پڑه رہا ہو       اور بعينہ   پڑه رہا ہو     والی آیت جس وقت انسان سجدہ     . ١٨٩مسئلہ  
 نہيں تو ايک ہى سجدہ      اسنآیت کو    ليکن اس نے     ٹکرائی ہو آواز  وں سے   اس کے کان  ں گے، ہاں اگر      کرنا ہو  ےلے تو اسے دو سجد    

 . کافى ہے
 

 تشهد
 

عصر اور عشاء کى چوتهى      و يسرى رکعت اور ظہر   تمام واجب نمازں کى دوسرى رکعت ميں اور مغرب کى ت            . ١٩٠مسئلہ  
ے يعنى کہے   هاور بدن کے ٹهراؤ کى حالت ميں تشہد پڑ            ے کہ دوسرے سجدہ کے بعد بيٹه جائے          يرکعت ميں نماز گزار کو چاہ       

 . »آل محمد اللهم صلى على محمد و، رسولہ ان محمدًا عبدہ و اشهد وحدہ ال شريک لہ و، اللہاال ان ال الہ  اشهد«
 
 ماز کا سالمن
 

السالم «: جبکہ نمازى بيٹها ہو اور اس کا بدن ٹهرا ہوا ہو تو کہے                  ،  آخرى رکعت کے سجدے کے بعد واجب ہے           . ١٩١مسئلہ  
اللہ  على عباد  السالم علينا و  «: کہے  بهى اضافہ کرے يا پهر      » اللہ ةرحم و«ط استجابى يہ ہے کہ اس ميں         تيااور اح » عليکم

 . »ہ اللہ وبرکاتةرحم السالم عليک ايها النبى و«: ہ بعد از تشهد اور سالم سے کہے اور مستحب يہ ک»الصالحين
 

 ترتيب
 

اگر کوئى عمدًا نماز کى ترتيب توڑ دے مثًال حمد سے پہلے سورہ پڑه لے يا رکوع سے پہلے سجدہ کر لے يا ديگر                              . ١٩٢مسئلہ  
 . اسکى نماز باطل ہے امور کى ترتيب ميں عمدًا خلل ڈال دے تو

 
 مواالت

 
ے کہ نماز کو مواالت کے ساته انجام دے يعنى افعال نماز کو يکى بعد ديگرى بجا الئے جيسے رکوع،                     يانسان کو چاہ  . ١٩٣مسئلہ  

سجدے، تشهد اور باقى واجبات اور اگر ان افعال کے درميان اتنا فاصلہ ڈال دے کہ نہ کہا جائے کہ يہ نماز پڑه رہا ہے تو اس                                     
 .  باطل ہےصورت ميں اسکى نماز
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 قنوت
 

نماز واجب اور مستحب نمازوں ميں دوسرى رکعت کے رکوع سے پہلے مستحب ہے کہ نماز گزار قنوت پڑهے اور                         . ١٩٤مسئلہ  
. جمعہ ميں بهى ہر رکعت ميں ايک قنوت ہے         . چہ ايک رکعت ہے رکوع سے پہلے قنوت پڑهنا مستحب ہے نماز              نماز وتر ميں اگر   

 .  قربان ميں پانچ قنوت ہيں اور دوسرى رکعت ميں چار قنوت ہيں اورفطر ہے اور نماز عيدنماز آيات ميں پانچ قنوت 
 

 پر صلوات) صلى اللہ عليہ و آلہ وسلم( آنحضرت
 

کے نام مبارک جيسے محمد، احمد، يا آپ کے لقب اور کنيت               ) صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم     (جب انسان آنحضرت    . ١٩٥مسئلہ  
 .  زبان پر جارى کرے يا سنے تو اگرچہ وہ نماز ميں ہو مستحب کہ صلوات پڑهےجيسے مصطفى، ابوالقاسم کو

 
 مبطالت نماز

 
 :بارہ چيزيں نماز کو باطل کرتى ہيں انهيں مبطالت نماز کہتے ہيں. ١٩٦مسئلہ 

جائے کہ اس کى    يہ کہ نماز کے درميان اس کے شرائط ميں سے کوئى ايک ختم ہو جائے مثًال نماز گزار نماز کے دوران سمجه                        . ١
 . جگہ غصبى ہے

نماز کے درميان عمدًا يا سہوًا يا مجبورى کى بنا پر کوئى ايسى چيز صادر ہو جائے جو وضو يا غسل کو باطل کر ديتى ہے                               . ٢
 کو روک نہيں سکتا اگر نماز کے درميان اس سے پيشاب يا پاخانہ خارج                ےپيشاب اور پاخان  شخص  مثًال پيشاب نکل آئے ليکن جو       

جائے تو جو صورت وضو کے احکام ميں بيان کى گئى ہے اگر اس کے مطابق عمل کرے تو اسکى نماز باطل نہيں ہو گى، نيز                             ہو  
اگر نماز کے درميان مستحاضہ عورت کو خون آ جائے اس صورت ميں اگر اس نے مستحاضہ کے احکام پر عمل کيا ہو تو اس کى                           

 . نماز صحيح ہے
یعنی اکثر اهل سنت کی     (ں ہيں اور نماز کى حالت ميں ہاتهوں کو ايک دوسرے پر رکهتے ہيں                 بعض افراد جو کہ شيعہ نہي     . ٣

 . طرح ہاته باندهےان ) طرح
 . يہ کى بنا پر کہے تو اسکى نماز صحيح ہےقليکن اگر بهولے سے يا تنا،  کہ»آمين«حمد پڑهنے کے بعد . ٤
لے يا قبلہ کے داہنى يا بائيں  طرف گهوم جائے بلکہ عمدًا اتنا                جو عمدًا يا فراموشى کى وجہ سے قبلہ کى طرف پشت کر               . ٥

 . گهوم جائے کہ لوگ اسے رو بہ قبلہ نہ کہيں تو اگرچہ وہ داہنى يا بائيں طرف کى حد تک نہ گهوما ہو اس کى َنماز باطل ہے
چہ اس کا    ى قصد کرے تو اگر     عمدًا نماز کے ذکر کے عالوہ کوئى کلمہ زبان پر جارى کرے اور اس کلمہ سے معنى کا به                        . ٦

معنى نہ بهى ہو اور وہ ايک حرف ہى کيوں نہ ہو بلکہ قصد نہ بهى کرے تو احتياط واجب کى بنا پر اسے چاہيے کہ نماز دوبارہ                               
 . پڑهے اور اگر دو حرف يا اس سے زيادہ ہو ليکن اگر بهولے سے کہے تو اسکى نماز باطل نہيں ہے

ل کرتى ہے وہ جان بوجه کر آواز سے ہنسنا ہے اور اگر بهولے سے آواز سے ہنسے يا مسکرا دے تو                         ساتويں چيز جو نماز کو باط     . ٧
 . یاس کى نماز باطل نہ ہو گ

رونا آ جائے تو کوئى حرج       آواز کے   بغير  ،  وى کام کے لئے   يليکن اگر دن  ،  ى امور کے لئے بلند آواز سے رونا         نيوکسى شخص کا د   . ٨
ستہ بلکہ ايسا گريہ    ہسے يا آخرت کے لئے رونے ميں کوئى حرج نہيں ہے چاہے آواز سے روئے يا آ                    کى وجہ    نہيں ہے اور خوف خدا     

 . بهترين اعمال ميں سے ہے
يہ کم ہو يا زيادہ عمدًا ہو يا بهولے سے نماز           ،  کودنا وغيرہ ،  وہ عمل جو نماز کى صورت کو ختم کر دے مثًال تالى بجانا، اچهلنا             . ٩

 . کوئى حرج نہيں ہےتو  نماز کى صورت کو خراب نہ کرے مثًال اشارہ کٍرنا باطل ہے ليکن اگر وہ عمل
مواالت نماز  ،  پئےکچه  کہ انسان نماز کے درميان نہ کچه کهائے اور نہ            ہے  پينا بهى مبطل نماز ہے اور احتياط واجب يہ           ،  کهانا. ١٠

ليکن اگر نماز کے     )اس سے کوئى فرق نہيں پڑتا     (،   کہيں ے لوگ کہيں کہ وہ نماز پڑه رہا ہے يا نہ           ہچا،  ميں خلل واقع ہو يا نہ ہو       
 . درميان دانتوں کے اندر پهنسى ہوئى غذا کو نگل جائے تو نماز باطل نہيں ہوتى

دو رکعتى اور تين رکعتى نماز ميں شک يا چار رکعتى نماز کى پہلى اور دوسرى رکعت ميں شک نماز کو باطل کر ديتا                          . ١١
 . ہے
 .  کو عمدًا کم يا زيادہ کرے يا جو چيز رکن نہيں ہے اسے عمدًا کم يا زيادہ کر دےجو نماز کے رکن. ١٢
 

 جن ميں نماز توڑى جا سکتى ہے، مواردایسے 
 

مالى نقصان سے بچنے     ليکن مال کى حفاظت اور جسمى و      ،  اختيار کى صورت ميں واجب نماز کو توڑنا حرام ہے          . ١٩٧مسئلہ  
ہاں ايسے مال کے لئے نماز توڑنا جس کى کوئى حيثيت نہ ہو مکروہ ہے اور جس                       ،   نہيں ہے  کے لئے نماز توڑنے ميں کوئى حرج        

 . ےتو اس نے معصيت کى ليکن اس کى نماز صحيح ہکرے تمام کو نماز  دینا جائز ہو ليکن اپنی توڑکو نماز شخص کے لئے 
 

 نماز احتياط
 

الم کے فورًا بعد نماز احتياط کى نيت کرے اور تکبير کہے اور             پر نماز احتياط واجب ہے اسے چاہئے کہ س        شخص  جس  . ١٩٨مسئلہ  
سورہ حمد پڑهنے کے بعد رکوع ميں چال جائے اور دو سجدے کرے اب اگر اس پر ايک رکعت نماز واجب ہے دونوں سجدوں کے بعد                           
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وں سجدوں کے بعد پہلى رکعت تشهد پڑهے اور سالم کے بعد نماز تمام کرے اور اگر دو رکعت نماز احتياط اس پر واجب ہے تو دون       
 . سالم کے بعد نماز تمام کرے و بجاالئے اور تشهدایک اور رکعت کى طرح 

 
ونکہ نماز  کي چاہئے   ی ميں سورہ اور قنوت نہيں ہے اور نماز احتياط پڑهنے والے کو نيت زبان پر نہيں الن                   احتياطنماز  . ١٩٩مسئلہ  

اور نماز احتياط کى رکعتوں     ،   چاہئے جو نماز کو باطل کر ديتى ہے         ی ہون يں نہ اور نماز احتياط کے درميان کوئى بهى ايسى چيز         
 .  کو بلند پڑهنا مستحب ہے»بسم اللہ«کے حکم ميں ہے اور احتياط واجب يہ ہے کہ نماز گزار سورہ حمد کو آہستہ پڑهے ليکِن 

 
 سجدے سهو

 
 : ميں بيان ہو گا اس کے مطابق دو سجدے سہو بجا الئے چار چيزوں کے لئے نماز کے سالم کے بعد جو طريقہ بعد. ٢٠٠مسئلہ 

 . نماز کے درميان بهولے سے بات کر لے، ماز گزارن. ١
 . ےل مثًال پہلى رکعت ميں سالم پڑه، جس جگہ سالم نہيں پڑهنا چاہيے. ٢
 . تشهد بهول جائے. ٣
انچ رکعت اور دو ان جگہوں پر احتياط            چار رکعتى نماز کے دوسرے سجدے کے بعد شک کرے کہ چاررکعت پڑهى ہے ياپ                      . ٤

 :مستحب يہ ہے کہ سجدہ سہو کرے
 . ب ايک سجدہ بهول جائےج. ١
جس جگہ پر بيٹهنا چاہئے مثًال تشهد پڑهنے کى جگہ پر بهولے سے کهڑا ہو جائے اور جس جگہ کهڑا ہونا چاہئے وہاں                         . ٢

 . ےبيٹه جائے مثًال حمد اور سورہ پڑهنے کى جگہ بهول کر بيٹه جائ
 

الئے تو کيا    اگر انسان بهول جائے اور سجدہ سہو انجام نہ دے تو جيسا کہ نقل ہوا ہے جب بهى اسے ياد آئے بجا                          . ٢٠١ سوال
بجا ال   )چادر کے ہو يا صحيح سجدہ گاہ نہ ہو         مثًال بے وضو ہو يا عورت بغير      ( اس کا مطلب يہ ہے کہ وہ جس حالت ميں بهى ہو            

 ؟ سجدہ سہو کتنا ہے سکتا ہے؟
لہذا انسان اسے بغير وضو کے بهى بجا ال سکتا ہے              .  نماز اور سجدہ کى شرائط، سجدہ سہو ميں ضرورى نہيں ہيں              :جواب

رعايت کى جائے تو يہ مطابق احتياط ہے اور سجدہ سہو ہر جگہ دو سجدوں سے                    )نماز اور سجدہ کى شرائط کى      ( ليکن اگر 
 . انجام پاتا ہے

 
 سجدہ سہو کا طريقہ

طريقہ يہ ہے کہ نماز گزار نماز کے سالم کے بعد فورًا سجدہ سہو کى نيت کرے اور پيشانى کو                         سجدہ سہو کا  . ٢٠٢مسئلہ  
بسم اللہ وباللہ    «: يا کہے  »آلہ بسم اللہ وباللہ وصلى اللہ على محمد و        «:اس چيز پر رکهے جس پر سجدہ صحيح ہے اور کہے           

  اللہ و   ةرحم بسم اللہ وباللہ السالم عليک ايها النبى و           «:کہ کہے  ہے ليکن بہتر يہ       »آل محمد  اللهم صلى على محمد و      
چہ بنا بر اقوى      اور اس کے بعد بيٹه جائے اور پهر دوبارہ سجدے ميں چال جائے اور تشهد پڑهنے کے بعد سالم پڑهے گر                          »برکاتہ

يں رکهتِے، ہاں جو چيز     ويسے ہى ہے جيسے سجدہ سہو ميں شرائط سجدہ شرطيت نہ            مخصوص ذکر کى شرطيت کا نہ ہونا       
 . بهى معتبر ہےميں سجدہ کے تحقق اور صادق آنے ميں معتبر ہے وہ سجدہ سہو 

 
 بهولے ہوئے سجدے اور تشهد کى قضا

 
جس سجدہ اور تشهد کو انسان بهول جائے اور نماز کے بعد اس کى قضا بجا النا چاہيے تو اسے چاہيے کہ نماز کے                         . ٢٠٣مسئلہ  

 . رو بقبلہ ہونا اسى طرح نماز کے ديگر شرائط اس ميں پائے جاہيں، دن ولباس کا پاک ہوناتمام شرائط مثًال ب
 

 نماز کے اجزاء وشرائط کو کم وزيادہ کرنا
 

چہ وہ ايک حرف ہى کيوں نہ ہو اس کى            جب بهى کوئى عمدًا نماز ميں کسى چيز کو کم يا زيادہ کرے تو اگر                . ٢٠٤مسئلہ  
 . نماز باطل ہے

 
اگر کوئى مسئلہ نہ جاننے کى وجہ سے نماز کے اجزاء سے کوئى چيز کم يا زيادہ کر دے تو اگر وہ چيز رکن نہ ہو                             .٢٠٥مسئلہ  

 . اور وہ جاہل قاصر ہو تو اس کى نماز صحيح ہے ورنہ احتياط واجب کى بنا پر اس کى نماز باطل ہے
 

 مستحبى نماز کے احکام
 

نماز شب کو بهى چلتے ہوئے پڑها جا سکتا ہے اس طرح نماز پڑهنے ميں رکوع                 يا تمام مستحبى نمازوں کو حتى       ک. ٢٠٦ سوال
 وسجدہ کى کيا کيفيت ہے؟

 رواراہ چلتے ہوئے پڑهنا جائز ہے اور اسى طرح نماز پڑهتے وقت رکوع                  )جيسے نماز شب کو   ( تمام مستحبى نمازوں کو   : جواب
 . سجدہ کو اشارہ سے انجام دے
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چنانچہ  )جيسے نماز غفيلہ، اول ماہ کى نماز اور ديگر نمازيں           (  جن کو نافلہ نہيں کہا جاتا       وہ مستحبى نمازيں  . ٢٠٧ سوال
 اہيں تو کيا بعد ميں بهى قضا کى جا سکتى ہے؟چوقت کے اندر نہ پڑهى 

ے ان کى قضا نہيں ہ     )غيرہ جيسے اول ماہ کى نماز، نماز غفيلہ و       ( وہ مستحبى نمازيں جو ايک ہى وقت سے مقيد ہيں            :جواب
کيونکہ جو بعد ميں انجام دى جائے وہ اپنے قيد شدہ وقت ميں نہ پڑهنے کے سبب قضا شمار نہيں ہو گى اس لئے کہ مقيد اور                             

اسکى قضا صحيح    )جيسے پنجگانہ نوافل  ( غير مقيد کے درميان تضاد پايا جاتا ہے ہاں جن نوافل ميں وقت اس کے ليے ظرف ہے                     
 . اور مشروع ہے

 
کيا ،  يہ ايک رکعت کهڑے ہو کر پڑهنے کے عوض ميں ہے           )نماز وتيرہ ( يش نظر کہ عشاء کى نافلہ دو رکعت       اس کے پ  . ٢٠٨ سوال

 اس نماز کو ايک رکعت کهڑے ہو کر پڑها جاسکتا ہے؟
کعت دو ر ،  پڑهےکر  کهڑے ہو کر پڑهنا افضل ہے اور مطلقًا چاہے کهڑے ہو کر پڑهے يا بيٹه                 ليکن  احوط يہ ہے کہ بيٹه کر پڑهے        : جواب

 . ےيپڑهنى چاہ
 

 نماز مسافر
 

 :ر پڑهے يعنى دو رکعت پڑهےقصے کہ نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء کو آٹه شرطوں کے ساته يمسافر کو چاہ
 
 . اس کا سفر آٹه شرعى فرسخ سے کم نہ ہو. ١

م ہو اسے نماز کسر پڑهنى چاہيے       چہ اس کا جانا چار فرسخ سے ک        جس کا جانا اور آنا مال کر آٹه فرسخ ہو تو اگر           . ٢٠٩مسئلہ  
 . اور اس سے کوئى فرق نہيں پڑهتا کہ وہ اسى شب ميں پلٹ آئے يا بعد ميں پلٹے

 
کرے اور  سفر  آٹه فرسخ سے کم ہو وہاں        جو  جگہ  لہذا اگر ایسی    . ہوسفر کرنے کا ارادہ رکهتا        ےسے ہى آٹه فرسخ ک     ابتدا  . ٢

کہ پچهلى مسافرت کو مال کر آٹه فرسخ ہو جائے تو چونکہ            کيا ہو    ارادہانے کا   ايسى جگہ ج  اگر اس نے کسی     وہاں جانے کے بعد     
شروع سے آٹه فرسخ کا قصد نہ تها اس ليے نماز پورى پڑهے اور اگر وہاں سے کہيں اور آٹه فرسخ سفر کرے يا ايسى جگہ جانا                            

 . پڑهےے کہ نماز قصر يچاہے کہ جانا اور آنا مال کر آٹه فرسخ ہو جائے تو اس کو چاہ
 
ہو جائے لہذا اگر چار فرسخ سفر مکمل کرنے سے پہلے اپنے قصد سے منصرف ہو جائے                   نہ  درميان سفر اپنے سفر سے منصرف        . ٣

 . نی ہو گیتو نماز پورى پڑه مال کر آٹه فرسخ نہ ہوکے سفر کو واپسى اور يا مردد ہو جائے اور جتنا سفر کيا ہے 
کرے لہذا  نہ  ہو يا کسى جگہ دس روز يا اس سے زيادہ قيام            نہ   گزر اس کے وطن سے       جس کا آٹه فرسخ سفر کرنے سے پہلے       . ٤

 . ےے کہ نماز پورى پڑهيجو آٹه فرسخ مکمل کرنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرے يا دس روز کسى جگہ قيام کرے تو اسے چاہ
 
ے کہ نماز پورى پڑهے اسى طرح اگر        يے چاہ اگر حرام کام جيسے چورى کے ليے سفر کرے تو اس          . حرام کام کے ليے سفر نہ کرے      . ٥

ر کى اجازت کے بغير کسى ايسے سفر پر جائے جو اس کے              ہيا عورت شو  ،  خود سفر حرام ہو مثًال خود سفر اس کے ليے مضر ہو            
. ر کے واجب حقوق کے خالف ہو      ہ کے منافى ہو يا گهر سے نکلنے کى صورت ميں شو            حيثيتے واجب نہ ہو اور مرد کے خاندانى          يل

 . ليکن اگر حج کى طرح کا واجب سفر ہو تو اسے نماز قصر پڑهنى چاہے
 
ليتے طعام پا    ان صحرا نشينوں ميں سے نہ ہو جو بيابانوں ميں پهرا کرتے ہيں اور جہاں بهى اپنے اور اپنے بچوں کے ليے آب و                            . ٦

کو ان مسافرتوں ميں نماز پورى پڑهنى        ر جاتے ہيں اور کچه دنوں بعد دوسرى جگہ چلے جاتے ہيں ايسے صحرا نشينوں                  ہہيں ٹ 
 . چاہئے

 
تو غيرہ اگر اپنے گهر کے سامان کو النے کے ليے مسافرت کريں              وہ کثيرالسفر نہ ہو اس بنا پر ساربان، ڈرائيور، چوبدار، مالح و            . ٧

 . ماز قصر ہےن، چہ طوالنى ہو جائے  پورى پڑهيں ليکن اگر ان کا پہال سفر اگریں نمازدوسری پہلے سفر کے عالوہ 
 
شہر کی   دور ہو جائے کہ      ايہ کہ حد ترخص پر پہنچ جائے، يعنى اپنے وطن يا جس جگہ دس دن رکنے کا قصد ہو وہاں سے اتن                       . ٨

ديوار شہر کی   غبار يا کوئى دوسرى چيز نہ ہو جو         و  ذان کى آواز سنائى دے ليکن ہوا ميں گرد          ا دکهائى نہ دے اور نہ ہى        دیوار
ديوار پورى طرح   شہر کی    دور ہو جائے کہ        انچنے سے مانع ہو اور ضرورى نہيں ہے کہ اتن            ہذان کى آواز پ    اور   دکهائى دينے ا    کے

 . دکهائى نہ دے، کافى ہے
 

 طرح مکہ   یپڑه سکتا ہے اس   کو کامل بهی    نماز  اپنی  مسجدالحرام، مسجدالنبى، اور مسجد کوفہ ميں مسافر        . ٢١٠مسئلہ  
ن اگر اس جگہ جو پہلے ان مساجد کا حصہ نہيں تهى اور بعد ميں ان مساجد ميں اضافہ                    و مدينہ ميں بهى يہى حکم ہے ليک       

کى گئى ہوں يا مسجدالحرام اور مسجدالنبى کے عالوہ مکہ و مدينہ ميں کسى اور جگہ نماز پڑهنا چاہے تو احتياط مستحب                       
سيدالشهداء عليہ السالم کے     امام حسين،    حضرتکہ پورى ادا کرنا صحت رکهتا ہے، نيز           ہے  يہ کہ قصر پڑهے اگرچہ اقوى يہ          

 . نا صحيح ہےپڑها پورکو نماز بهی رواق، بلکہ حرم سے متصل مسجد ميں  اور مطہر حرم
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؟ اسى طرح انتہائے    تی ہے اس کے سفر کى ابتدا کہاں سے ہو         ،  ر مسافرت کرتا ہے   ہر سے دوسرے ش   ہجو ايک ش  . ٢١١سوال  
 ورت ميں اس کى نماز قصر ہو جاتى ہے، وہ کيا ہے؟سفر کہ جس پر شرعى مسافت صادق آنے کى ص

ر کى معين جگہ ہے     ہاور آخر مسافت ش    )ر شمار ہوتا ہے   ہيعنى جو حصہ خارج ش    ( ر کا باہرى حصہ ہے    ہبتدائے سفر ش  ا: جواب
 شهر قم يا    مثًال اگر شهر کے ہسپتال ميں اسے کام ہو تو اس کے سفر کى انتہا وہى ہسپتال ہے اور اگر                    ،  اگر منزل وہى جگہ ہے    

 . مشهد زيارت يا سير کے ليے جانا چاہتا ہے تو اس کى انتہا اول شهر ہے
 

 جو اپنے وطن کے بجائے کہيں اور کام کرتا ہے
 

ذا محل سکونت   ميں اپنے جائے پيدائش اور پہلے زندگى گزارنے والى جگہ کو ابهى بهى اپنا وطن سمجهتا ہوں لہ                    . ٢١٢سوال  
 ے؟ہ ميرى نماز کى کيا صورت ںن سفر ميسے اپنے اصلى وطن کے درميا

کے درميان مسافت آٹه فرسخ سے کم ہو تو راستے ميں  )جسے بطور وطن قبول کيا ہے(  اگر اصلى وطن اور محل سکونت      :جواب
 . نماز پورى ادا کرے گا اور اگر آٹه فرسخ يا اس سے زيادہ ہو تو درميان سفر نماز قصر ہوگى

 
 کلو ميٹر سفر کرے تو اس        ٥/٢٢ طن کے عالوہ کسى دوسرى جگہ ساکن ہو جائے اور ہر روز             وہ شخص جو اپنے و    . ٢١٣ سوال

اگر دونوں جگہوں کے درميان فاصلہ مسافت شرعى سے زيادہ ہو تو نماز وروزہ کى کيا                      ہے؟ صورتکيا   کى   ےکے نماز اور روز    
 صورت ہے؟

ت شرعى مسافت سے کم ہو تو مسافر نہيں ہے اور اس             ہر صورت ميں اس کى نماز اور روزہ تمام ہے چونکہ اگر مساف             : جواب
پر مسافر کے احکام جارى نہيں ہوں گے اور محل سکونت اس کے لئے وطن کے حکم ميں ہے اور اگر شرعى مسافت سے زيادہ ہو                

 . تو کثير السفر کے حکم ميں ہے اور اس کى روزہ اور نماز تمام ہے
 

 وطن اور اس سے رو گردانى
 

وہ طالب جو قم ميں غير معين مدت کے لئے رہتے ہيں اگر ہفتے ميں ايک مرتبہ مسافرت کريں تو ان کى اقامت                         کيا  . ٢١٤ سوال
رنے کا قصد کر ليا ہے اس لئے ان کا وطن شمار ہو               ہکا قصد ختم ہو جاتا ہے يا پهر چونکہ انهوں نے قم ميں غير معين مدت تک ٹ                    

 گا اور ان کى نماز تمام ہو گى؟
هى انسان طے کر لے کہ وہاں ايک مدت تک رہنا ہے وہ اس کے وطن کے حکم ميں ہے اور وطن کے تمام آثار اس                جس جگہ ب   :جواب

 کسى جگہ تحصيل    ہعلم، کام کرنے والے لوگ اگر طے ہو ک          پر مرتب ہونگے لذا حوزہ علميہ قم کے علماء، يونيورسٹى کے طالب             
ے تو نماز اور روزہ تمام ادا کرنے کے لئے ضرورى نہيں ہے کہ وہ دس دن قيام                  يا احکام کو بجا النے کے لئے ايک مدت تک قيام کريں گ            

 . کى نيت کريں اس لئے کہ مسافرت قيام کے لئے مضر نہيں
 

شہر ہے تو اس     ر کا ہے اور دونوں کے رہنے کى جگہ ايک تيسرا            ہر کسى اور ش   ہر کى ہے اور شو     ہبيوى کسى ش  . ٢١٥ سوال
اس کى تبعيت ميں چال جانا اپنے وطن        کا   شوہر   ےکيا اس ک    اس کے شوہر کے وطن ميں کيا ہے؟        حکم عورت کے نماز اور روزہ کا     

 سے روگردانى کرنا شمار ہو گا يا نہيں؟
 اپنے شوہر کے ساته جہاں وہ زندگى کرتا ہے وہاں رہے گى لذا اگر اپنے شوہر                   بيویچونکہ معمول کے مطابق طے يہ ہے کہ          : جواب

 کو اپنا وطن بنانے کا قصد کر لے تو اس کا وطن شمار ہو گا اور اگر وہاں وطن کا قصد نہ کرے اور يہ                              کے زندگى گزارنے کى جگہ    
کہ جہاں ايک مدت تک     ( طے ہو کہ ايک مدت کے بعد يا مستقبل نا معلوم ميں کسى دوسرى جگہ جانے والے ہوں ايسى جگہ                      

ے کى سکونت والى جگہ کہ جہاں مرضى کے مطابق پلٹ کر            ان کے لئے وطن کے حکم ميں ہے ليکن اس سے پہل             )رہنا چاہتے ہوں  
 خواہش  دل ميں واپسى کى   .  سے خارج ہے    ہونے طنووہ  ،  چہ وہاں واپسى کے لئے قلبى خواہش ہو         گرانہيں جانے والے ہيں تو       

 . ےليکن شوہر کے اصلى وطن ميں اس کى نماز قصر ہچيز، واپسى کے لئے پروگرام بنانا اور اور ہے چير  اور رکهنا
 

 قصد اقامت
 

اقامتگاہ کے اطراف ميں جانے کا قصد کہ جس کى مسافت چار فرسخ سے کم ہو کيا دس روز قيام کے قصد کے لئے                         . ٢١٦ سوال
 مضر ہے؟
مضر نہيں ہے اور اقامت کے قصد کا تحقق اس کے رہنے اور ٹہرنے کے قصد سے ايک جگہ يا ايک شہر کا انتخاب ہے ہاں بنابر                            : جواب

قصد اقامت کے لئے مضر ہے ليکن چار فرسخ سے کم   ،  دوسرى جگہ ميں ٹہرنا   کسی  محل اقامت کے عالوہ     رات کو   جب  احتياط وا 
ماہ مبارک رمضان ميں    کہ  ذا جن افراد کا يہ قصد ہو          ہمسافت جس طرح بهى طے کرے نماز کے قصر ہونے کا سبب نہ ہو گا ل                   

يں تو اگر اس کا فاصلہ چار فرسخ سے کم ہو تو ان کى                 ئميں جا کہيں قيام کريں اور تبليغ يا کسى دوسرے کام سے اطراف              
 . نماز پورى اور روزہ صحيح ہے

  
 اسى طرح کسى جگہ دس روز یا اپنے وطن ميں رہے تو اس کى نماز کا کيا حکم ہے؟ کثيرالسفر کسے کہتے ہيں؟. ٢١٧ سوال
نے دس روز قيام سے پہلے ایک شرعى مسافرت اس        رالسفر وہ شخص ہے جو زیادہ مسافرت کرے اور اس طرح ہو کہ              يکث: جواب

کى ہو ایسا شخص کہيں پر دس روز قيام کرے تو پہلے سفر ميں اس کى نماز قصر اور دوسرے سفر ميں اسکى نماز پورى                             
 . ہے
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قط کثرت  ف  سے بحث نہيں ہے اور       کام رالسفر ہونے ميں کيا معيار کثرت اس کا اپنے کام کے لئے سفر کرنا ہے یا                   يکث. ٢١٨ سوال
 سفر کافى ہے؟

ردہ کے لئے بهى جائے تو اس       فپس اگر کثيرالسفر عمرہ م    ،   سے متعلق ہو یا نہ ہو      اس کے کام  ے  ہچا،   ميعار، کثرت سفر ہے    :جواب
 . کى نماز پورى ہے

 
) بڑے شہر ( آپ کی نظر ميں بالد کبيرہ      کيا قصر ہونے کا معيار کيا ہے؟     کے  حضرتعالى کى نظر ميں مسافر کى نماز        . ٢١٩ سوال

 ميں مسافر کی نماز ميں کوئى فرق ہے یا نہيں؟ )شہر چهوٹے( اور غير کبيرہ
 وہ سفر جو گزشتہ چاہےکى بهى مسافرت زیادہ ہو اس طرح کہ کم از کم دس روز ایک جگہ قيام نہ کرے شخص  جس  : جواب

تو ) اگر مسلم ہو جائے   ( ے اور بالد کبيرہ   اس کی نماز پورى ہے اور اس کا روزہ صحيح ہ            ،  سفر اور اس کے امور کے متعلق نہ ہو          
اور اس ميں اور ایران کے دیگر شہروں ميں وطن          ہے  نہيں  سے  کبيرہ ميں    اس کا حکم دیگر شہروں سے الگ ہے ليکن تہران بالد          

 . ہونے یا نہ ہونے ميں کوئى فرق نہيں ہے
 

 نماز قضا
 

ے کہ اس کى قضا بجا الئے اگرچہ وہ نماز کے            ہئ اسے چا  وقت ميں ادا نہيں کى    ،  نے اپنى واجب نماز   شخص  جس  . ٢٢٠مسئلہ  
ليکن جو نماز عورت نے حيض اور         )قضاکرنى ہو گى  ( پورے وقت ميں سوتا رہے یا سست ہونے کى وجہ سے نماز نہ پڑهى ہو                  

 . نفاس کى حالت ميں نہ پڑهی ہو اس کى قضا نہيں ہے
 

 اس نے پڑهى وہ باطل تهى تو اسے چاہئے کہ اس کى قضا بجا                   اگر کسى کو نماز کے بعد پتہ چلے کہ جو نماز             . ٢٢١مسئلہ  
 . الئے

 
اچهے اور برے اور    کہ   ہوگئے ہوں اس طرح      ناکارہاگر کسى کو دماغى دورہ پڑه جائے اور پورى طرح اس کے حواس                . ٢٢٢ سوال

سالم پڑه ليتا ہے تو کهبى      یہ شخص جب نماز پڑهتا ہے تو کهبی دوسرى رکعت ميں             ہو  کم اور زیادہ ميں تميز نہيں کر سکتا         
سورہ پڑهنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنى نماز صحيح طرح سے نہيں پڑه سکتا اسى حالت ميں چار                     نماز تمام ہونے کے بعد حمد و      

 اور روزوں کى قضا کى جانى چاہئے یا نہيں؟ سال گزر جاتے ہيں اور اس کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے تو کيا اس کى نماز
 کے لئے حواس کا     ے ہے اس لئے کہ فریض      قطواس ميں خلل واقع ہو جائے تو نماز روزہ واجب نہيں ہے اور فریضہ سا                 جب ح  :جواب

 . سالم ہونا شرط ہے اور چونکہ خود اس پر واجب نہيں تها لہذا اس کى قضا بهى ورثہ پر واجب نہيں ہے
 

اور اگر اس    پڑهی ہے اس کى نماز کا حکم کيا ہے؟        ایک شخص نے سفر کے دوران نماز سونے کى انگوٹهى پہن کر              . ٢٢٣ سوال
کے مرد  اس چيز سے آگاہ تها کہ        وہ شخص    قابل ذکر ہے کہ   کا وظيفہ قضا کرنا ہے تو کيا اس کو قصر کى صورت ميں ادا کرے گا،                 

 اور عمدًا اس نے انگوٹهى پہن کر نماز پڑهى ہے؟چيزیں پہننا حرام ہے، سونے کى لئے 
تو ) اور سفر کى حالت ميں نماز کا وقت تمام ہوا         ( ل ہے اور اگر نماز کے آخر وقت تک سفر ميں تها اور             اس کى نماز باط   : جواب

اس کى قضا قصر ہے ليکن اگر نماز کے آخرى وقت ميں اپنے وطن یا کسى ایسى جگہ پہنچ گيا جہاں اس کى نماز تمام تهى                            
 . ر آخر وقت ہے اور اس جگہ کے وظيفہ کے لحاظ سے قضا کرےاياور قضا ہو گئى تو اس کى قضا تمام ہے بہر حال قضا ميں مع

 
جن جگہوں پر نماز قصر ادا کرنی چاہئے تهى ليکن پورى بجا الیا یا اس کے برعکس انجام دیا تو اس کى قضا کا                            . ٢٢٤ سوال

 وظيفہ کيا ہے؟
 قضا کرے ليکن وہ نمازیں جو قصر تهيں اور            تو چاہئے کہ  ہو   قصر بجا الیا      نے انہيں جو نمازیں تمام تهيں ليکن نماز گزار          : جواب

اس کا علم نہيں تها کہ سفر       سرے سے ہی    اس صورت ميں اگر وہ اصل صورت سے جاہل تها یعنی اس کو              ہو   بجاالیا   اانہيں پور 
 تها تو    جزئيات سے نا واقف     ی اس ک  ليکنميں نماز قصر پڑهی جاتی ہے تو قضا نہيں ہے ليکن اگر اصل حکم سے واقف تها                        

 .  نماز کی قضا کرےہوئیڑهی پ
 

 باپ کی قضا نماز جو بڑے بيٹے پر واجب ہے
 

اگر باپ اپنی نماز اور روزہ بجا نہ الئے چنانچہ اس نے نافرمانی کی وجہ سے ترک نہ کيا ہو اور اس کی قضا کر                              . ٢٢٥ مسئلہ
سی کو اجرت دے کر ادا کرائے نيز جن روزوں           سکتا ہو تو بڑے بيٹے پر واجب ہے کہ اس کی وفات کے بعد بجا الئے یا اس کے لئے ک                      

کو سفر ميں نہيں رکها اگرچہ وہ اس کی قضا کر سکتا تها تو احتياط واجب یہ ہے کہ بڑا بيٹا اس کی قضا کرے یا کسی کو                                 
 . لے اجرت دے کر رکهوا

 
 نماز جماعت
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 اور خصوصًا نماز صبح، مغرب اور       يںئجماعت سے پڑهی جا   یں،  واجب نمازیں بالخصوص پنجگانہ نماز    ہے  مستحب  . ٢٢٦ مسئلہ
 اذان کی آواز سنتا ہے اس کے لئے زیادہ تاکيد کی              سے مسجد   وجو مسجد کا ہمسایہ ہے اور ج       ایسا فرد    ، خاص طور پر   عشاء
 . گئی ہے

 
عذر الپرواہی کی وجہ سے نماز جماعت ميں شامل نہ ہونا جائز نہيں ہے اور شائستہ نہيں ہے کہ انسان بدون                         . ٢٢٧ مسئلہ

 . نماز جماعت ترک کرے
 

صف کے دونوں سروں پر جو افراد کهڑے ہيں اگر امام کو نہ دیکه                  سے   طوالنی ہونے کی وجہ        کے صفپہلی  اگر  . ٢٢٨ مسئلہ
سکيں تو بهی اقتدا کر سکتے ہيں نيز دیگر صفوں ميں کوئی صف اتنی لمبی ہو جائے کہ اس کے دونوں سروں پر کهڑے افراد                             

 .  صف کو نہ دیکه سکيں تو بهی وہ اقتداکر سکتے ہيںوالیسے آگے اپنے 
 

موم کے ذریعہ امام سے متصل نہ ہو تو         أجو ستون کے پيچهے کهڑا ہو اگر داہنی یا بائيں جانب سے کسی دوسرے م              . ٢٢٩ مسئلہ
 . وہ اقتدا نہيں کر سکتا ليکن اگر کسی ایک طرف سے متصل ہو تو اقتداکر سکتا ہے

 
موم کی نماز قصر ہونے کی وجہ سے صف کا اتصال ختم ہو جاتا ہے اور بعد ميں                   أعتی نماز ميں مسافر م    چار رک کيا  . ٢٣٠ سوال

آخر نماز تک جماعت کا حکم         دوسری نماز پڑهنے سے ان کے اتصال درست ہو جائے گا جن کی نماز تمام تهی؟                     یمسافر ک 
 محفوظ ہے یا نہيں؟

 . حيح ہے یعنی دوسروں کی بهی نماز صحيح ہےاگر فورًا اقتدا کر ليں تو نماز جماعت ص: جواب
 

 کيا دوسرے افراد کے ساته پہلے سے زیادہ افراد کی جماعت کے ساته تين مرتبہ تک نماز جماعت کا اعادہ جائز ہے؟. ٢٣١ سوال
 . مومين اور امام کے اختالف کے ساته نماز جماعت کا اعادہ بطور مطلق مستحب ہےأکوئی حرج نہيں ہے م: جواب

 
موم أمکيا  کسی وجہ سے امام کی نماز باطل تهی تو            کہ  نماز کے بعد پتہ چلے        موم کو أنماز جماعت ميں اگر م     . ٢٣٢ والس

ید بجا الیا ہو اور بعد ميں اسے پتہ چلے کہ امام کی نماز              زامام کی پيروی ميں کوئی رکن م      ،  مومأچنانچہ م  کی نماز صحيح ہے؟   
 باطل تهی تو کيا حکم ہے؟

 اس کی جماعت صحيح ہے لذا بقيہ جماعتوں کی طرح رکن کے زیادہ کرنے سے معاف ہے اور بطالن کا باعث نہيں                         چونکہ: جواب
 . ہے
 

 امام جماعت کے شرائط
 

امام جماعت کو عاقل، شيعہ اثناعشری، عادل اور حالل زادہ اور بنا بر احتياط مستحب بالغ ہونا چاہئے اور اسے                        . ٢٣٣مسئلہ
موم مرد ہے تو امام کو بهی مرد ہونا چاہئے اور غير مميز              أاگر م ہے کہ   ر صحيح ادا کرے نيز احتياط مستحب         چاہئے کہ نماز کو بطو    

 . بچے کی اقتدا کرنا جائز نہيں ہے
 

نظر کہ امام جماعت کی شرطوں ميں سے ایک شرط عدالت ہے تو عادل کی شناخت کا معيار کيا                        اس کے پيش  . ٢٣٤سوال
 ہے؟

رت جس  ہالت اور حسن ظاہر کے متعلق اس کا ذاتی اطمينان یا دو عادلوں کی گواہی یا ایسی ش                   معيار اس کی عد   : جواب
 . سے اطمينان حاصل ہو جائے یا بعض اہل محل کا اقتدا کرنا جو باعث اطمينان ہو

 
 اپاهج اور معلول افراد کی امامت

 
يکن اس طرح کے وہ کهڑے ہو کر نماز پڑه سکتے ہيں         ميں سے کوئی ایک حصہ ناقص ہے ل        )ہاته، پير ( وہ افراد جن کے   . ٢٣٥ سوال

 تو کيا وہ امام جماعت ہو سکتے ہيں؟
ظاہرًا جائز ہے اور ان کی اقتدا کرنا بقيہ افراد کی اقتدا کرنے کی طرح ہے کہ جن ميں نماز کی امامت کے پورے شرائط                               : جواب

ح ہے اور ایسے افراد کی نماز کی صحت ان کی اقتدا               پائے جاتے ہيں چونکہ امام کی نماز خود اس کے وظيفہ کے مطابق صحي                
 . کرنے اور جماعت کی صحت کے کافی ہے

 
 احکام جماعت

 
موم نيت کرتا ہے اس کو امام بهی معين کرنا چاہئے ليکن اس کا نام جاننا ضروری نہيں ہے مثًال اگر                        أجس وقت م  . ٢٣٦ مسئلہ

 . تا ہوں تو اس کی نماز صحيح ہےاس طرح نيت کرے کہ ميں اس موجودہ امام کی اقتدا کر
 

سورہ کے عالوہ نماز کی دیگر چيزیں خود پڑهے ليکن اگر اس کی پہلی یا دوسری                      و امام کو چاہئے کہ حمد     . ٢٣٧ مسئلہ
 . سورہ بهی پڑهے و رکعت امام کی تيسری یا چوتهی رکعت ہو تو اسے چاہئے کہ حمد
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کسی حصہ کی غلط قرائت کر رہا ہے اس ميں اگر ماموم امام کے عمدًا غلط                  موم کو علم ہو جائے کہ امام         أاگر م . ٢٣٨ مسئلہ
 . پڑهنے کو نہيں جانتا اور جس کو امام نے غلط پڑها ہے اگر خود ماموم اس کو پڑه لے تو اقوی صحت جماعت ہے

 
جب تک امام کی تکبير تمام       چاہئے بلکہ احتياط واجب یہ ہے کہ         یموم کو امام سے پہلے تکبيرةاالحرام نہيں کہن       أم. ٢٣٩ مسئلہ

 . تکبير نہ کہےمأموم نہ ہو جائے 
 

 . موم امام سے پہلے عمدًا سالم پڑه لے تو اس کی نماز صحيح ہےأاگر م. ٢٤٠ مسئلہ
 

 نماز جمعہ
 

کی غيبت کے زمانے ميں نماز جمعہ اپنی تمام شرائط کے ساته            عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف      حضرت ولی عصر    . ٢٤١ مسئلہ
 .  تخييری ہے ليکن احتياط نماز ظہر پڑهنے ميں ہےواجب

 
جس نے نماز جمعہ نہيں پڑهی اور نماز ظہر پڑهنا چاہتا ہے تو کيا اسے قرائت بلند آواز سے کرنا چاہئے یا آہستہ                              . ٢٤٢ سوال
 کيا اصًال تيز آواز سے پڑهنا جائز ہے؟ پڑهے؟
 . ے پڑهنا جائز ہے بلکہ علی االقوی مستحب ہےنہ صرف یہ کہ نماز ظہر بلند آواز سکے دن، جمعہ : جواب

 
جيسا کہ سنا ہے نماز جمعہ ميں انسان کو ہر حال ميں چاہئے کہ رکوع سے پہلے اقتدا کر لے اور رکوع کی حالت                            . ٢٤٣ سوال

 نہيں کر سکتا، کيا یہ مسئلہ صحيح ہے؟ ميں دیگر نمازوں کی طرح اقتدا
 . لذا رکوع کی حالت ميں بهی اقتدا کی جا سکتی ہےنماز جمعہ یوميہ نماز کی طرح ہے : جواب

 
 نماز جمعہ کی شرائط 

 
نابينا، مریض اور جن لوگوں کے لئے نماز جمعہ ميں جانا مشقت کا باعث ہو اسی طرح عورتوں سے بهی نماز                           . ٢٤٤ مسئلہ

 . جمعہ ساقط ہے ليکن اگر شریک ہو جائيں تو پهر نماز ظہر پڑهنے کی ضرورت نہيں
 

 . نماز جمعہ، جماعت کی شکل ميں قائم ہونی چاہئے اسے فرادی نہيں پڑها جا سکتا. ٢٤٥ مسئلہ
 

وہ تمام شرائط جو نماز جماعت ميں ضروری ہيں نماز جمعہ ميں بهی ضروری ہيں مثًال حائل نہ ہو، امام کی                         . ٢٤٦ مسئلہ
 . غيرہ جگہ بلند نہ ہو حد سے زیادہ فاصلہ نہ ہو و

 
 . معہ کے درميان حداقل فاصلہ ایک فرسخ ہےدو نماز ج. ٢٤٧ مسئلہ

 
 وقت نماز جمعہ

 
نماز جمعہ کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور جب تک شاخص کا سایہ دو معمولی قدم کے برابر نہ ہو                             . ٢٤٨ مسئلہ

ور اگر تاخير ہو جائے تو      جائے باقی رہتا ہے ليکن احتياط یہ کہ جس کو عرف ميں زوال کی ابتدا کہتے ہيں اس سے تاخير نہ کرے ا                        
 . احتياط مستحب یہ ہے کہ نماز ظہر پڑهے

 
 . اگر امام خطبہ پہلے شروع کر دے اور زوال کے وقت ختم کر دے اور نماز جمعہ شروع کر دے تو صحيح ہے. ٢٤٩مسئلہ 

 
 نماز جمعہ کی کيفيت

 
سورہ بلند آواز سے     و اور مستحب ہے کہ حمد    نماز جمعہ دو رکعت ہے اور اس کی کيفيت نماز صبح کی طرح ہے                . ٢٥٠مسئلہ  

 .  اور دوسری رکعت ميں حمد کے بعد سورہ منافقون پڑهے»جمعہ«پڑهے اور پہلی رکعت ميں حمد کے بعد سورہ 
 

نماز جمعہ ميں دو قنوت ہيں اور دونوں ہی مستحب موکد ہيں پہال قنوت پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے ہے اور                          . ٢٥١ مسئلہ
 . دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ہےدوسرا قنوت 

 
 يئں چاہےنماز جمعہ ميں دو خطبے ہيں جو اصل نماز کی طرح واجب ہيں اور یہ خطبے امام جمعہ کے ذریعے دیے جان        . ٢٥٢ مسئلہ

 . نماز جمعہ محقق نہ ہو گیکے بغير  وںدو خطبان اور 
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ہلے پڑهے اور اگر پہلے نماز بجا الئے تو باطل ہے اور اگر               واجب ہے کہ امام جمعہ دونوں خطبوں کو نماز جمعہ سے پ             . ٢٥٣ مسئلہ
وقت باقی ہے تو خطبے دینے کے بعد نماز جمعہ پهر سے پڑهے ليکن اگر مسئلہ کے حکم سے نا واقف تها یا غلطی سے ایسا کيا                              

 . ہو تو خطبوں کا اعادہ ضروری نہيں ہےبلکہ نماز کو دوبارہ پڑهنا بهی ضروری نہيں ہے
 

����� ��¿��Ё�Á�.٢٥٤مسئلہ
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پردہ ) عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف    ( امام   بکہجنے ميں   زماے  اسے جماعت سے ادا کرنا چاہئے اور ہمار       . نے ميں واجب ہے   ���

 . مستحب ہے اور جماعت سے پڑهی جا سکتی ہے بلکہ جماعت سے پڑهنا احوط ہے، غيب ميں ہيں
 

 اجرت پر نماز پڑهوانا
 

ی دیگر عبادتوں کے لئے جسے وہ اپنی حيات ميں انجام نہيں دے سکا                  انسان کی موت کے بعد نماز اور اس ک          . ٢٦٠ مسئلہ
 جا سکتا ہے یعنی کسی کو اس کے انجام دینے کے لئے اجرت دیں تا کہ وہ بجا اس کی طرف سے بجا الیاکسی کو اجرت دے کر      

 . الئے اور بغير اجرت کے بهی انجام دینا صحيح ہے
 

جير ہوا ہے اسے چاہئے کہ یا مجتہد ہو یا جن مسائل کے پيش آنے کا امکان ہے انهيں                    جو ميت کی قضا نماز کے لئے ا       . ٢٦١ مسئلہ
 . تقليد کے ذریعہ اچهی طرح جانتا ہو

 
 کيا سفر ميں اجرت پر نماز پڑهنا یا روزہ رکهنا جائز ہے؟. ٢٦٢ سوال
روزوں کی طرح باطل     قیا رکهنا ب  سفر ميں اجرت پر نماز پڑهنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ليکن اجرت پر روزہ سفر ميں                  : جواب

 . اور غير جائز ہے
 

ہے کيا اسے عورتوں کی طرح نماز ميں قرائت آہستہ کرنی چاہئے یا اسے اپنے    جو عورت کی قضا نماز کے لئے اجير ہوا        . ٢٦٣ سوال
 وظيفے پر عمل کرنا چاہئے؟

 )جس کے لئے نائب ہوا ہےیعنی (. کے وظيفے پر نائب کو نماز ميں اپنے وظيفہ پر عمل کرنا چاہئے نہ کہ منوب عنہ: جواب
 

 احکام روزہ
 

 نيت 
 

ضروری نہيں ہے کہ انسان روزہ کی نيت کو اپنے قلب سے گزارے یا مثًال کہے کل روزہ رکهوں گا بلکہ صرف اتنا ہی                         . ٢٦٤ مسئلہ
تک ) سورج کے غروب کرنے   (غرب  م اذان   پروردگار عالم کے فرمان کو انجام دینے کے لئے اذان صبح سے           کہ  کافی ہے کہ وہ طے کر لے        

 . کوئی ایسا کام نہ کرے گا جو روزہ کو باطل کر دیتا ہے
غرب کے  ماذان صبح سے کچه پہلے اور اذان         کہ  اسے چاہئے   یہ یقين کرنے کے لئے کہ وہ مذکورہ مدت ميں یقينًا روزے سے تها،                 اور  

سنت روزے کی نيت کے لئے وہی مسلمانوں ميں رائج             تا ہے اور     کام نہ کرے جو روزہ کو باطل کر دی          کوئی  ایسا  تک  کچه بعد   
بلکہ انسان دوسرے دن روزہ رکهنے کی فکر        جاگنا کافی ہے،    ، سحری کهانے کے لئے       کے وقت  حسنہ یعنی ماہ رمضان ميں سحر     

 . ميں ہو تو اگرچہ سحر کے وقت بيدار نہ بهی ہو تو نيت کے لئے کفایت کرے گا
عبادتوں کی نيت بقيہ اعمال ميں نيت کی طرح ہے کہ جسے انسان انجام دیتا ہے صرف روزہ اور بقيہ                        روزہ اور    یہ کہ،    خالصہ

 .  روزہ رکهے»قربة الی اللہ«عبادتوں ميں خدا کی اطاعت اور اس کے حکم کی پيروی کی جہت کا لحاظ ہونا چاہئے یعنی 
 

ی نيت کر سکتا ہے اور بہتر ہے ماہ مبارک کی شب              انسان ماہ رمضان کی ہر شب ميں دوسرے روز کے روزے ک             . ٢٦٥ مسئلہ
 . اول ميں ہی پورے ماہ کے روزہ کی نيت کر لے

 
ماہ مبارک ميں ظہر سے پہلے شفا پا جائے اور اذان صبح سے اس وقت تک اس نے کوئی ایسا                      شخص،  اگر بيمار   . ٢٦٦ مسئلہ

سورج کے زوال    اگر   ليکنروزہ رکهے   دن کا    کی نيت کر لے اور اس        کام نہ کيا ہو جو روزہ کو باطل کر دیتا ہے تو اسے چاہئے کہ روزہ               
 . بعد شفا پائے تو اس روز کا روزہ اس پر واجب نہيں ہے

 
جس دن کے متعلق انسان کو شک ہو کہ اول ماہ رمضان ہے یا آخر شعبان اس دن اس پر روزہ واجب نہيں ہے اور                          . ٢٦٧ مسئلہ

 کی نيت سے روزہ نہيں رکه سکتا ليکن اگر قضا یا اس طرح کے روزے کی نيت کرے                        اگر اس دن روزہ رکهنا چاہئے ماہ رمضان         
 . چنانچہ بعد ميں معلوم ہو کہ اول رمضان تها تو ماہ مبارک کا روز شمار ہو گا

 
ہونے یا  تردید، صحيح    ایک شخص کو یاد نہيں کہ اس نے روزے کی نيت کی ہے یا نہيں اور اپنے روزے کو شک و                           . ٢٦٨ سوال
 نہ ہونے کی حالت ميں پورا کيا ہو تو کيا یہ روزہ صحيح ہے یا نہيں؟يح صح
صرف یہی کہ اس نے سحری کها لی اور روزہ رکهنا چاہتا تها روزہ کی نيت ہے چونکہ ضروری نہيں ہے کہ نيت زبان پر                             . جواب

 . جاری ہو یا قلب سے گزاری جائے
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 وہ چيزیں جو روزہ کو باطل کر دیتی ہيں
 

 :نوچيزیں روزہ کو باطل کر دیتی ہيں. ٢٦٩ مسئلہ
 کهانا اور پينا . ١
 )ت کرناعمجام(بيوی یا شوہر سے مباشرت کرنا . ٢
 )مشت زنی( استمنا. ٣
 . کی طرف جهوٹی نسبت دینا )آئمہ طاہرین( خدا، رسول اور آنحضرت کے جانشينوں. ٤
 غليظ غبار کا حلق تک پہچانا. ٥
 پانی ميں پورے سر کو ڈبونا . ٦
 . باقی رہناکی حالت ميں اذان صبح تک جنابت، حيض اور نفاس . ٧
 سيال چيز سے حقنہ لينا . ٨
 قی کرنا. ٩

 . ئيےکے احکام آئندہ مسائل ميں مالحظہ فرمامبطالت ان 
 
 کهانا اور پينا. ١
 

نے یا  کها( ہو   اہے بطور معمولی  اگر روزہ دار عمدًا کوئی چيز کها یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ چيز چ                       . ٢٧٠مسئلہ
، درخت کا عرق، چاہے کم      مٹیجاتی ہو جيسے    یا پی نہيں    کهائی  پر  طور  عام  غيرہ یا    جيسے روٹی، پانی و    )ہوچيز   والی   پينے

ہو یا زیادہ حتی اگر کوئی مسواک کو منہ سے باہر الئے اور دوبارہ منہ ميں لے جائے اور اس کی رطوبت کو نگل جائے تو اس کا                               
 . وزہ باطل ہے مگر یہ کہ مسواک کی رطوبت منہ کے اندر جا کر اس طرح تمام ہو جائے کہ اسے باہر کی رطوبت نہ کہا جائےر
 

ر وہ منہ کی فضا ميں نہ پہنچا ہو تو کوئی مانع نہيں ہے ليکن اگر منہ کی فضا                   گسر اور سينہ کے بلغم کو نگلنا ا       . ٢٧١ مسئلہ
 . کہ نہ نگلےہے اجب یہ ميں داخل ہو گيا ہو تو احتياط و

 
 ترک نہيں کر سکتا ليکن اگر اس کا ضعف اس درجہ زیادہ ہو کہ                   ے کو کمزوری کو دليل بنا کر روز      اپنی  انسان  . ٢٧٢ مسئلہ
 . اسے برداشت نہ کيا جا سکتا ہو تو روزہ نہ رکهنا اس کے لئے جائز ہے معموًال

 
 گر اسپرے کا استعمال کریں تو کيا یہ ان کے روزے کے لئے مضر ہے؟اور پهيپهڑے کے مریض ہيں وہ اجو لوگ دمے . ٢٧٣ سوال
 . تا اور اس کا شمار کهانے اور پينے ميں نہيں ہوکرتانہيں کو باطل  ےظاہرًا روز: جواب

 
 کشن لے سکتا ہے؟يیا انج )گلو کوز( کيا روزہ دار مریض ماہ مبارک ميں قوت کےلئے ڈرپ. ٢٧٤ سوال
ميں احتياط اس کے ترک کرنے ميں ہے ہر چند کہ اس کو مبطل نہيں سمجها جا سکتا اور اس پر                      کشن کے سلسلے    يانج: جواب

مل ہے بلکہ نہيں کہا جا سکتا  ليکن بنا بر احتياط واجب اس ڈرپ سے اجتناب کيا جائے جو                        أکهانے اور پينے کا صادق آنا محل ت        
 . غذا کی جگہ استعمال ہوتی ہے

 
 جماع. ٢
 

 . ا روزہ کو باطل کر دیتا ہے اور فرق نہيں پڑتا کہ صرف ختنہ گاہ تک داخل ہو اور منی بهی خارج نہ ہوجماع کرن. ٢٧٥ مسئلہ
 
 استمناء. ٣
 

 . یعنی انسان خود کوئی ایسا کام کرے جس سے منی خارج ہو جائے
 
 خدا اور رسول کی طرف جهوٹی نسبت دینا . ٤
 

وغيرہ کے ذریعہ خدا اور رسول اور آنحضرت کے بر حق جانشينوں کی طرف                 اگر روزہ دار کہنے یا لکهنے یا اشارہ           . ٢٧٦ مسئلہ
اس کا روزہ باطل ہے اور بنا بر         ، ليکن   یا توبہ کر لے   ہے  ميں نے جهوٹ کہا     کہ  چہ وہ فورًا کہہ دے       عمدًا جهوٹی نسبت دے تو اگر     

 .  حکم ميں برابر ہيںاسبهی بران اور ان کے جانشين مالسالم، تمام پيغ عليہا احتياط واجب حضرت زہراء
 

اس صورت ميں اگر     ،  قرآن اور دعائيں پڑهنا جبکہ اس شخص کو علم ہو کہ بعض الفاظ کو وہ غلط پڑه رہا ہے                        . ٢٧٧مسئلہ  
کوئی مخاطب نہ ہو اور بغير قصد کے پڑه رہا ہو تو روزہ کے لئے مضر نہيں ہے چونکہ جهوٹ کی نسبت دینے کی نيت نہيں تهی                              

گرچہ انہيں اس   اجہ سے ممکن ہے بر خالف واقع اور غلط پڑها ہو اور سيرت بهی یہ تهی کہ قرآن پڑهتے تهے                      کی و  اور نہ جاننے  
 . بات کا علم تها کہ وہ غلط پڑه رہے ہيں
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 حلق تک غليظ غبار پہنچانا . ٥
 

ا کهانا حالل ہے جيسے     حلق تک غليظ غبار پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے وہ غبار چاہے اس چيز سے ہو جس ک                      . ٢٧٨مسئلہ  
 ). جيسے مٹی(آٹا یا اس چيز کا غبار ہو جو حرام ہے 

 
اگر ہوا کی وجہ سے غليظ غبار مہيا ہو اور انسان متوجہ ہونے کے بعد بهی حفاظت نہ کرے اور اس کے حلق تک                            . ٢٧٩مسئلہ  

 . غبار پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل ہے
 

����� ��¿��Ё�Á�سگریٹ، تنباکو و غيرہ پينا                                                               . ٢٨٠سوال             
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ليکن مطلوب اور بہتر یہ ہے کہ تدریجی طور پر نمازوں             ) واقفيت بهی قصور کی وجہ سے تهی جو وسعت اور رفع کا باعث ہے               
اگر چہ اس کی رعایت ضروری نہيں ہے ليکن         . کی قضا بجا ال کر احتياط کی جائے، اس طرح کہ مشقت اور حرج کا باعث نہ ہو                 

 . کرنے کی ضرورت نہيں ہے چونکہ حيض پر باقی رہنا عمدًا نہيں تهاروزے قطعًا درست ہيں اور قضا 
 
 حقنہ لينا. ٨
 

وہ کيپسول جو   (سيال چيز سے حقنہ اگر چہ مجبوری اور عالج کے لئے ہو روزہ کو باطل کر دیتا ہے ليکن شياف                         . ٢٨٩مسئلہ  
حرج نہيں ہے اور احتياط واجب ہے کہ مقعد کے            جو عالج کے لئے استعمال ہوتا ہے اس ميں کوئی             ) مقعد کے راستے سے ليا جائے      

 . راستے سے قوت کے لئے استعمال ہونے والے کيپسول کو استعمال کرنے سے پرہيز کرے
 
 کرنا) الٹی(قی . ٩
 

جب بهی روزہ دار عمدًا قی کرے تو اگر چہ وہ بيماری یا اس طرح کی کسی دوسری چيز کی وجہ سے مجبور                         . ٢٩٠مسئلہ  
 . کا روزہ باطل ہو جاتا ہے ليکن اگر بهولے سے یا بے اختيار قی آ جائے تو کوئی حرج نہيں ہےبهی ہو ليکن اس 

 
اگر روزہ دار شب ميں کوئی ایسی چيز کها لے جس کی وجہ سے دن ميں بے اختيار قی آنے کا اسے علم ہو تو                             . ٢٩١مسئلہ  

 . احتياط واجب یہ ہے کہ اس روز کے روزے کی قضا کرے
 

 احکام جو روزہ کو باطل کر دیتی ہيںان چيزوں کے 
 

اگر بهول  . اگر انسان عمدًا یا از اپنے اختيار سے ایسا کام کرے جو روزہ کو باطل کر دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے                         . ٢٩٢مسئلہ  
  جس کی تفصيل مسئلہ نمبر     (کی وجہ سے ایسا ہو تو اس سے اس کے روزہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا ليکن اگر مجنب                          

 . اگر اذان صبح تک سونا چاہئے تو اس کا روزہ باطل ہے)  ميں گزر چکی ہے اس مسئلے کے مطابق٢٨٥
 

اگر روزہ دار بهولے سے کوئی ایسا کام کر بيٹهے جو روزہ کو باطل کر دیتا ہے ليکن اس پر توجہ رکهنی چاہئے کہ                            . ٢٩٣مسئلہ  
کسی ایک کے ذریعہ باطل ہو تو مبطالت اور مفطرات ميں سے ہر               جب بهی ماہ مبارک رمضان کا روزہ مبطالت روزہ ميں سے              

ایک کے ارتکاب کی حرمت شارع کی نظر ميں دن کے بقيہ حصوں ميں ماہ رمضان کے احترام ميں اپنی جگہ پر باقی ہے اور ان                            
زہ باطل ہے ليکن امساک     ميں سے کسی ایک کا انجام دینا حرام اور گناہ کبيرہ ہے اور اس کا بهی تذکرہ ضروری ہے کہ گرچہ رو                     

سے مختص ہے جسے شارع مقدس نے ماہ مبارک اور             کا وجوب اور دن کے بقيہ حصہ ميں روزہ رہنا ماہ مبارک رمضان کے روزے                 
ہاں جو روزہ ماہ مبارک رمضان کے عالوہ ہو اگر باطل ہو جائے اسکے بعد کسی مبطل                  . اس کے روزہ کے احترام ميں واجب کيا ہے        

قاعدہ کے مطابق اور جائز ہے اور یہ حکم جو قاعدہ کے بر خالف ہے یہ ماہ رمضان، ماہ نزول قرآن اور ماہ خدا سے                             کا انجام دینا    
 . مضصوص ہے جو کاقی اور مطمئن کرنے والی دليلوں سے ثابت ہے

 
 جن جگہوں پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہيں 

 
 ٢٨٥ی کر لے یا شب ميں مجنب ہو جائے تو جو تفصيل مسئلہ نمبر                 اگر روزہ دار ماہ مبارک رمضان ميں عمدًا ق         . ٢٩٤مسئلہ  

ميں گزر چکی ہے کہ تين مرتبہ بيدار ہو اور تين مرتبہ سوئے اور اذان صبح تک بيدار نہ ہو تو صرف اسے اس روز کی قضا کرنی                               
ہ بهی دے اور اگر اسے علم تها کہ         ہو گی چنانچہ عمدًا حقنہ لے یا اپنے سر کو پانی ميں ڈبو دے تو بنا بر احتياط مستحب کفار                     

یہ کام روزہ کو باطل کر دیتا ہے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہيں اور توجہ رکهنی چاہئے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزہ                               
 ہے  ميں جب بهی کوئی روزہ باطل ہو جائے تو وہ افطار نہيں کر سکتا اور روزہ کو توڑ نہيں سکتا چونکہ اس پر امساک واجب                           

 . لذا اگر عمدًا قی کرے تو اس پر قضا واجب ہے اور اگر اس کے بعد کچه کها لے تو کفارہ ہے
 

 روزہ کا کفارہ
 

جس پر ماہ مبارک رمضان کا کفارہ واجب ہے اسے چاہئے کہ ایک غالم آزاد کرے یا اس حکم پر عمل کرے جو بعد                            . ٢٩٥مسئلہ  
 . کے مسئلہ ميں بيان ہو گا

هے یا پهر ساٹه فقير کا کهانا کهالنا یا پهر ان ميں سے ہر ایک کو تين پاؤ طعام یعنی جو، گندم یا اسی طرح                            دو مہينے روزہ رک   
کی کوئی چيز دے چنانچہ اگر یہ چيزیں اس کے لئے ممکن نہ ہوں تو جتنے تين پاؤ گندم یا جو دے سکتا ہے فقراء کو دے اور کهانا                              

کہے اور اس آخری صورت ميں احتياط مستحب یہ ہے کہ جب بهی            » استغفراللہ«تبہنہ کهال سکے تو استغفار کرے گرچہ ایک مر        
 . کفارہ دےسکے کفارہ دے
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 روز پےدرپے روزہ رکهے     ٣١جو ماہ مبارک رمضان کے روزہ کے کفارہ کے لئے دو ماہ روزہ رکهنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے                       . ٢٩٦مسئلہ  
  .اور بقيہ پےدرپے نہ رکهے تو کوئی حرج نہيں ہے

 
جس نے بلوغ کے پہلے سال ميں نہ جاننے یا قدرت نہ رکهنے کی وجہ سے روزہ نہ رکهے تو اس کا وظيفہ کيا ہے؟ کيا                           . ٢٩٧سوال  

 صرف قضا کر لينا کافی ہے؟ یا کفارہ بهی ضروری ہے؟ اور علم وقدرت ہونے کی صورت ميں کيا حکم ہے؟
و گا ليکن نہ جاننے کی صورت ميں یا قدرت نہ ہونے کی صورت ميں                  علم وقدرت ہونے کی صورت ميں اسے کفارہ دینا ہ           : جواب

 . طعام دینا واجب ہے) تين پاؤ(قضا واجب ہے اور قضا کرنے ميں تاخير کرنے کا کفارہ ہر روز کے لئے ایک ُمد 
 

 قضا روزں کے احکام
 

سال ہے اور اس وقت     ٩ن بلوغ   اگر چهوٹی لڑکی کی عمر بارہ سال ہے اس مرجع کی مقلد تهی جس کے یہاں س                . ٢٩٨سوال  
بيماری کی وجہ سے اپنے کچه روزے نہيں رکه سکی اور اس مرجع کی وفات کے بعد اس نے آپکی تقليد کر لی اور آپ کی نظر                           
ميں لڑکی کے لئے جو بلوغ کا سن ہے اسکے پيش نظر کيا جن روزوں کو اس نے نہيں رکها اس کی قضا کرے یا اس کی گردن                                

 سے ساقط ہے؟
اگر اس کی بيماری آیندہ ماہ مبارک رمضان تک باقی رہی تو اس کی قضا واجب نہيں ہے ورنہ ان کی قضا کرنا ہو گی                           : جواب

 . اور ہمارا فتوٰی، ہماری تقليد کے بعد اس کے لئے حجت ہے
 

 مسافر کے روزہ کا حکم
 

ے روزہ نہيں رکهنا چاہئے اور جو مسافر        جس مسافر کو چار رکعتی نمازوں کو سفر ميں دو رکعت پڑهنا چاہئے اس             . ٢٩٩مسئلہ  
سفر ميں نماز پوری پڑه رہا ہو مثًال جو زیادہ سفر کرتا ہے اور کثيرالسفر ہے جس کے لئے مسافرت آسان اور معمولی ہے یا پهر                             

 . اس کا سفر گناہ کے لئے ہے تو اسے چاہئے کہ سفر ميں روزہ رکهے
 

 . ی حرج نہيں ہے ليکن اگر روزہ رکهنے سے بچنے کے لئے ہو تو مکروہ ہےماہ رمضان ميں سفر کرنے ميں کوئ. ٣٠٠مسئلہ 
 

ایسے شخص کے روزے کے صحيح ہونے ميں ميعار کيا ہے جو بعد از ظہر مسافرت کرے، گهر  سے نکلنا؟ یا بعد از ظہر                          . ٣٠١سوال  
 شہر سے نکل جانا ہے؟

 .  قيام گاہ اور شہر ميں ہو تا کہ اس دن کا روزہ صحيح ہومعيار محل سکونت اور شہر ہے یعنی زوال کے وقت وہ اپنی: جواب
 . نہ کہ حد ترخص کے باہر اور راستے ميں

 
جو شخص ماہ مبارک ميں ظہر سے پہلے ایسی جگہ واپس پہنچ جائے جہاں سے وہ شہر کی اذان سن سکتا ہو                       . ٣٠٢سوال  

 ا اس کا روزہ صحيح ہے؟اور دیواروں کو دیکه سکتا ہو ليکن شہر ميں داخل نہ ہوا ہو تو کي
بظاہر اس کا روزہ صحيح نہيں اور وہ افطار کر سکتا ہے اگرچہ احتياط مستحب یہ ہے کہ اس دن روزہ بهی رکهے اور قضا                          : جواب

بهی کرے لہذا ایسے شخص کے لئے جو مطمعن ہو یا شک کرے کہ وہ ظہر سے پہلے شہر ميں وارد ہو جائے گا یا نہيں بہتر اور                                
 .  کہ وہ اپنا روزہ سفر کے دوران ہی افطار کر لےاحواط یہ ہے

 
اگر بعض جگہوں پر مکلف کا فریضہ قصر اور تمام، دونوں پر عمل کرنا ہو تو کيا وہ روزہ رکه سکتا ہے یا نہيں؟ اور                            . ٣٠٣سوال  

  کرے؟اگر ماہ مبارک رمضان کا مہينہ ہو اور اس نے روزہ بهی رکها ہو تو کيا ضروری ہے بعد ميں اس کی قضا
جن جگہوں پر نماز ميں احتياطًا قصر اور تمام دونوں پر عمل کرنا فریضہ ہو وہاں روزہ کے متعلق بهی یہی حکم ہے                                : جواب

 . یعنی روزہ رکهے اور بعد ميں قضا بهی کرے
 

 جن افراد پر روزہ واجب نہيں ہے
 

باعث ہو تو اس پر روزہ واجب نہيں ہے ليکن            جو بڑهاپے کی وجہ سے روزہ نہيں سکتا یا اس کے لئے مشقت کا                  . ٣٠٤مسئلہ  
 . یعنی جو، گندم، روٹی یا چاول و غيرہ فقير کو دے) تين پاؤ غذا(اس دوسری صورت کے لئے اسے ہر روز کے لئے ایک مد طعام 

 
سکتا ہو اگر انسان ایسی بيماری ميں مبتال ہو کہ جس سے پياس زیادہ لگتی ہے اور وہ پياس کو برداشت نہ کر                    . ٣٠٥مسئلہ  

ميں ہر روز کے    ) مشقت ہونے کی شکل ميں    (یا اس کے لئے مشقت کا باعث ہو تو اس پر واجب نہيں ہے ليکن دوسری صورت                     
لئے تين پاؤ گندم یا جو و غيرہ فقير کو دے اور احتياط واجب یہ ہے کہ جتنا پانی پينے کے لئے مجبور ہو اس سے زیادہ نہ پئے اور اگر                                

 .  سکے تو ضروری نہيں ہے کہ ان روزوں کو قضا کرےبعد ميں روزہ رکه بهی
وہ حاملہ عورت جس کے ہاں والدت نزدیک ہو اور اس کے لئے اور اس کے بچے کے لئے روزہ رکهنا مضر ہو تو روزہ اس                           . ٣٠٦مسئلہ  

 طعام یعنی گندم، جو و      پر واجب نہيں ہے اور اگر عذر فقط بچے کے لئے ہو نہ اس کے لئے تو اسے چاہئے کہ ہر روز کے لئے ایک مد                             
 . غيرہ فقير کو دے اور دونوں صورتوں ميں نہ رکهے ہوئے روزوں کی قضا کرے
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وہ عورت جو بچے کو دوده پالتی ہے اور اس کا دوده بهی نسبتًا کم ہے اور دایہ بهی نہيں ہے جو اس بچے کے لئے                              . ٣٠٧سوال  
  ہے تو کيا وہ روزہ رکهے یا نہ رکهے؟رکهی جائے اور خود اگر وہ روزہ رکهے تو بچے کے لئے مضر

روزہ اس پر واجب نہيں ہے ليکن ہر روز کے لئے تين پاؤ گندم، جو و غيرہ فقير کو دے اور آئندہ سال تک اس کی قضا کرے                              : جواب
 اور یہی حکم    اور اگر آئندہ سال تک روزہ نہ رکه سکے تو ہر روز کے روزہ کی تاخير کے لئے تين پاؤ گندم، جو و غيرہ فقير کو دے                             

 .  ميں بيان کيا جا چکا ہے٣٠٧حاملہ عورت کے متعلق مسئلہ 
 

وہ لڑکی جو سن بلوغ تک پہنچ چکی ہے اور جسمانی ضعف کی بنا پر ماہ مبارک رمضان ميں روزہ نہيں رکه                            . ٣٠٨سوال  
 يا ے؟سکتی اور ماہ رمضان کے بعد بهی آئندہ رمضان تک روزہ کی قضا نہيں کر سکتی تو اس کا حکم ک

کو پہنچ چکی ہے اس کا وظيفہ دوسرے مکلفين کی طرح ہے لذا اگر ایک رمضان سے                       ) سال١٣(جو لڑکی سن بلوغ      : جواب
دوسرے رمضان تک جسمانی ضعف کی زیادتی کی وجہ سے قضا نہيں کر سکتی، قضا اس سے ساقط ہے ليکن اسے چاہئے کہ        

 . رہ فقير کو دےہر روز کے روزہ کے لئے تين پاؤ گندم، جو، چاول و غي
 

 مستحب روزں کے احکام
==== 
کو روزہ رکهنے کو مؤکد استحباب کی وجہ سے روزہ کی نيت کی ليکن اذان                  ) روزدحواالرض( ذیقعدہ   ٢٥ميں نے   . ٣٠٩سوال  

 صبح سے پہلے جب بيدار ہوا تو دیکها محتلم ہوں اور چونکہ ڈیوٹی پر تها حمام تک رسائی ممکن نہ تهی لذا غسل کے بدلے                             
تيمم کيا اور سو گيا اور اذان کے بعد وضو کيا اور وقت کی تنگی کے پيش نظر اسی لباس ميں نماز ادا کی اور اس دن روزہ                                 

 سے رہا تو کيا ميری نماز اور روزہ صحيح ہے؟
 اور  مستحبی روزوں ميں اذان صبح تک حتی جان بوجه کر جنابت پر باقی رہنا روزہ کے باطل ہونے کا سبب نہيں ہے                            : جواب

مستحبی روزہ کے لئے تيمم فرض کرنے کی صورت ميں بهی عذر باقی رہنے اور وضو کرنے کی وجہ سے نماز بهی صحيح ہے اور                           
نماز کے لئے لباس وبدن ميں جتنی طہارت ممکن ہو واجب ہے اور ممکن نہ ہونے کی صورت ميں نماز اسی شکل ميں صحيح                            

 . ہے
 

کے والدین دلسوزی کی وجہ سے اس کو روزہ سے منع کرتے ہيں نيز شوهر کی                      اوالد کا مستحبی روزہ جس        . ٣١٠سوال  
 اجازت کے بغير عورت کا مستحبی روزہ کيا ہکم رکهتا ہے؟

اوالد کا مستحبی روزہ اگر والدین اور جد کی اذیت کا باعث ہے تو جائز نہيں ہے ليکن اگر اسے مستحبی روزہ رکهنے                             : جواب
 یہ ہے کہ روزہ نہ رکهے ليکن اگر عورت کے روزہ رکهنے سے شوہر کا حق ضائع ہو تو اسے روزہ                        سے منع کریں تو احتياط مستحب     

منع کرے تو بنا بر احتياط مستحب اسے         )نہ کہ اذیت کت لئے    (نہيں رکهنا چاہئے اسی طرح اگر شوہر مستحبی روزہ رکهنے سے           
 . پرہيز کرنا چاہئے

 
 پہلی تاریخ ثابت ہونے کا طریقہ 

 
 

 .  پہلی تاریخ چار چيزوں سے ثابت ہوتی ہے.٣١١مسئلہ 
 . انسان خود چاند کو دیکهے. ١
بعض ایسے افراد جن کے کہنے سے یقين ہو جائے وہ کہيں ہم نے چاند کو دیکها ہے اسی طرح ہر وہ چيز جس سے یقين پيدا ہو                        . ٢

 . جائے
دونوں چاند کی صفت ایک دوسرے کے بر خالف بتایئں          دو عادل فرد گواهی دیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکها ہے ليکن اگر یہ                  . ٣

یا ان کی گواهی واقع کے بر خالف ہو مثًال کہيں ماہ کے اندر کا دائرہ افق کی طرح تها تو اول ماہ ثابت نہ ہو گا ليکن اگر بعض                                
کہنے سے اول ماہ ثابت     خصوصيات کی تشخيص ميں اختالف نہ ہو مثًال ایک کہے کہ چاند بڑا تها دوسرا کہے کہ نہيں تو ان کے                        

 . ہو گا
اول شعبان سے تيس روز گزر جایئں تو اول ماہ رمضان ثابت ہے اسی طرح اول ماہ مبارک سے تيس روز گزر جایئں تو اول                              . ٤

 . ماہ شوال ثابت ہو جائے گا
 

 ہے بلکہ ہر شخص     اول ماہ اور چاند کے متعلق حاکم کے حکم کی حجيت ميرے نزدیک محل اشکال ہے بلکہ نہيں                   . ٣١٢مسئلہ  
 . کو چاہئے کہ خود اول ماہ کے لئے حجت رکهتا ہو

 
 حرام اور مکروہ روزہ 

 
عيد فطر کے دن روزہ رکهنا حرام ہے نيز جس دن کے متعلق نہيں معلوم کہ آخر شعبان ہے یا اول رمضان اگر اول                             . ٣١٣مسئلہ

 . رمضان کی نيت سے روزہ رکهے تو حرام ہے
 

و کہ روزہ اس کے لئے مضر نہيں ہے اگرچہ ڈاکٹر روزہ نہ رکهنے کو کہے اسے چاہئے کہ روزہ رکهے اور                         جس کو علم ہ   . ٣١٤مسئلہ
جس کو یقين یا گمان ہو بلکہ اگر ایک منطقی احتمال بهی دے کہ روزہ اس کے لئے مضر ہے تو اگرچہ ڈاکٹر کہے روزہ اس کے لئے                             
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اور شرط ضرر کا خوف ہے نہ کہ یقين اور گمان اور احتمال کے ذریعے خوف                 مضر نہيں ہے اسے روزہ نہيں رکهنا چاہئے چونکہ ميعار           
 . حاصل ہو جاتا ہے لذا روزہ رکهے تو صحيح نہيں ہے

 
 روزہ کے دیگر مسائل

 
کيا عورت ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکهنے کے لئے دوا کا استعمال کر سکتی ہے کہ حيض نہ آئے، ایسی صورت                            . ٣١٥سوال  

 ا حکم ہے؟ميں روزہ کا کي
 . یہ کام جائز اور اس کا روزہ صہيح ہے: جواب

 
 اعتکاف کے احکام 

 
مسجد ميں رہنا بلکہ مسجد ميں صرف قربت کی نيت سے رہنا بهی                    »قربتہ الی اللہ   «اعتکاف یعنی عبادت کے قصد سے       

ا صحيح ہے اس ميں اعتکاف      کفایت کرے گا گرچہ قصد قربت کے ساته عبادت کا قصد ہونا احوط ہے اور جس وقت بهی روزہ رکهن                    
کرںا بهی صحيح ہے اس کے لئے سب سے افضل وقت ماہ مبارک رمضان ہے اس ميں افضل ماہ مبارک کے آخر دن ہيں اور اصل                             
شرع کے مطابق اعتکاف مستحب ہے اسے خود اپنی طرف سے یا زندہ و مردہ کی نيابت ميں انجام دیا جا سکتا ہے گرچہ زندہ                           

 . دے تو احتياط مستحب یہ ہے کہ ثواب حاصل کرنے کی اميد سے انجام دےکی نيابت ميں انجام 
 

 اعتکاف کے شرائط 
 

 . اعتکاف کے صحيح ہونے ميں آٹه شرطيں ہيں
 ایمان. ١
 عقل . ٢
 قصد قربت . ٣
 روزہ رکهنا. ٤
 تين روز سے کم نہ رہنا . ٥
 چاروں مساجد یا مسجد جامع ميں ہونا. ٦
 ازت اگر شوہر کے حق کے منافی نہ ہوعورت کے لئے شوہر کی اج. ٧
 مسجد سے باہر نہ نکلنا . ٨
 

جو مسجد جامع نہيں ہے مثًال کسی قبيلہ یا محلہ کی مسجد ہے یا اس کا جامع ہونا مشکوک ہے تو اس ميں                           . ٣١٦مسئلہ  
 . اعتکاف صحيح نہيں ہے

 
 ہے ایک شہر ميں کئی مسجد جامع ہوں؟اعتکاف کے لئے مسجد جامع سے مراد کون سی مسجد ہے، کيا ممکن . ٣١٧سوال 
مسجد جامع وہ عمومی مسجد ہے کہ جس ميں عام طور پر لوگ جمع ہوتے ہيں اور کسی خاص اہل محلہ یا گروہ یا                           : جواب

 . زمانہ سے مخصوص نہ ہو اور ممکن ہے ایک شہر ميں کئی مسجد جامع ہوں
 

د ہے اور ان ميں سے بعض لوگوں کے اجتماع اور زیادہ رفت و              بڑے شہر جيسے تہران اس کے ہر محلہ کی ایک مسج          . ٣١٨سوال  
آمد کی وجہ سے خاص اہميت کی حامل ہيں کيا ایسی مسجد شہر کی مسجد جامع شمار ہو گی تا کہ اعتکاف اس ميں                          

 صحيح ہو؟
ميں اعتکاف صحيح   معيار شہر کے کئے جامعيت ہے مہ اہل محلہ کے لئے لہذا اگر شہر کے لئے جامعيت یقينی نہ ہو اس                          : جواب

 . نہيں ہے
 

 جو چيزیں معتکف پر حرام ہيں 
 

 . پانچ چيزیں معتکف پر حرام ہيں
 عورتوں سے متعلق شہوانی امور کو انجام دینا، مثًال مقاربت، چهونا، چومنا . ١
 )کسی بهی طرح منی خارج کرنا(استمناء. ٢
 ا اچهی خوشبو سونگهنا یا خوشبو دار بوٹيوں سے لذت حاصل کرن. ٣
 خرید و فروخت بلکہ بنا بر احوط ہر طرح کی تجارت. ٤
 مد مقابل کو مغلوب کرنے کے لئے مجادلہ ومباحثہ . ٥
 

 احکام خمس 
 

 . سات چيزوں پر خمس واجب ہے. ٣١٩مسئلہ 
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 .کاروبار اور تجارت سے حاصل شدہ فائدہ. ١
 .معدن. ٢
 .گنج. ٣
 .حالل مال جب حرام کے ساته مخلوط ہو جائے. ٤
 .ہ جواہر جو دریا ميں غوطہ زنی کے ذریعے حاصل ہوئے ہوںو. ٥
 .جنگی مال غنيمت. ٦
 .وہ زمين جس کو کافر ذمی، مسلمان سے خرید لے. ٧
 
 کاروبار کا فائدہ . ١
 

جب بهی انسان کو تجارت، صنعت یا کسی دوسری طرح کوئی فائدہ حاصل ہو مثًال کسی ميت کے لئے اجرت                       . ٣٢٠مسئلہ  
ور روزہ رکهے اور اسے مال ہاته آئے چنانچہ اس سے اور اس کے عيال سے بچ جائے تو خمس یعنی اس کا پانچواں                           پر نماز پڑهے ا   

 . حصہ اس طریقہ کے مطابق نکالے جو بعد ميں بيان ہو گا
 

اگر قناعت کرے اور سختی برداشت کرنے کی وجہ سے کوئی چيز سال کے خرچ سے بچ جائے تو اس پر خمس                           . ٣٢١مسئلہ  
لو « نہيں ہے وہ سال کا خرچ شمار ہو گی گرچہ احتياط مستحب یہ ہے کہ ادا کرے شہيد نے اپنی کتاب ميں فرمایا ہے کہ                           واجب

 )١(»اسرف حسب عليہ ولو قترحسب لہ
 

جس چيز کا خمس ادا نہيں کيا گيا ہو اسے کسی دوسرے کو دیدے تو اس کا پانچواں حصہ اس شخص کی                             . ٣٢٢مسئلہ  
 . ملکيت نہيں ہے

 
اگر کوئی بيد یا چنار کا درخت لگائے تو جو اس کے بيچنے کا سال ہے اگر اس ميں ان کو نہ بيچے تو اس کا خمس                             . ٣٢٣سئلہ  م

دینا ہو گا ليکن اگر اس کی شاخيں جسے معموًال ہر سال کاٹ ليتے ہيں اس سے کوئی فائدہ اٹهائے اور صرف اس سے یا                                    
 . النہ خرچ سے بچ جائے تو ہر سال کے آخر ميں اسے خمس دینا ہو گادوسری جگہ سے حاصل منافع کے ساته اس کے سا

 
آدمی جو مال فائدہ حاصل کرنے کے لئے لگاتا ہے وہ ہونے والے فائدے سے منہا ہو جائيگا چونکہ گذشتہ سال وکے                             . ٣٢٤مسئلہ  

 . سرمائے کا حصہ ہے لہذا اس پر خمس نہيں ہے
 

يان کهانے پينے، پہننے، گهر اس کا سامان خریدنے، شادی، لڑکی کے جہيز اور               جو شخص کمائی سال بهر کے درم      . ٣٢٥مسئلہ  
 . زیارت وغيرہ ميں خرچ کرتا ہے اگر اس کی شان سے زیادہ نہ ہو اور اس نے زیادہ روی بهی نہ کيا ہو تو خمس نہيں ہے

 
ے جو ہميں اس سال ملے گی دوسری     ميں پچهلے سال سرکاری نوکری کر رہا تها لہذا کچه اضافی تنخواہ باقی ہ             . ٣٢٦. سوال

طرف ميں اس سال بيکار ہوں اور پيسوں کا ضرورتمند ہوں مہربانی کر کے فرمایئے کہ جو پيسہ مجهے ملے گا اس پر خمس                              
 دینا ہم پر واجب ہے یا نہيں؟

 اور بچ جائے تو     یہ پيسہ جس سال حاصل ہو اس سال کی در آمد ہے اب اگر پورے سال کے مخارج ميں خرچ نہ ہو پائے                          : جواب
 . اس پر خمس ہے

 
اگر کوئی باغ یا ملک اس پيسہ سے خریدی جائے کہ جس کا خمس ادا ہو چکا ہو تو کيا اگر فروخت نہ کيا جائے تو                           . ٣٢٧سوال  

 بهی اس پر خمس واجب ہو گا؟
 ہے جو ساالنہ خرچ سے زیادہ       جس قيمت پر خریدا ہے اس قيمت کا بڑه جانا اور فائدہ حاصل ہونا تجارت کے فائدہ کا جزء                   : جواب

ہو تو اس پر خمس ہے ہاں اگر تجارت کے لئے ہو تو ہر سال کی اضافہ کی قيمت اس سال کی درآمد ہے اور اگر تجارت کے لئے ہو                                
 . تو ميعار بيچنے کا وقت ہے

 
کرے اور ساالنہ خمس کی     بعض اوقات افراد کو عيدی یا بطور تشویق یا ہدیہ کوئی پيسہ ملتا ہے اگر فرد قناعت                    . ٣٢٨سوال  

 مدت آجائے تو کيا حکم ہے؟
ہدیہ ہبہ اور عيدی پر خمس نہيں ہے ليکن بطور تشویق پيسہ کام کے حساب ميں ہے اور کسب کے فائدہ کا جزء ہے اگر                           : جواب

 . سال کے خرچ سے زیادہ ہو تو خمس اس پر واجب ہے
 

ی کو اس وقت پينشن ملتی ہے تو کيا اس پر خمس ہے یا ارث                  سرکاری مالزم جو کہ انتقال کر گيا اس کی بيو           . ٣٢٩سوال  
 خمس ہے یا نہيں؟ )جبکہ سال گزر جائے(شمار ہو گی اور اگر حکومت اس پينشن ميں کچه اضافہ کر دے تو کيا اس اضافہ پر

ہ کيا ہے اس    پينشن جو دوسروں کے مرنے پر انسان کو ملتی ہے اس پر خمس نہيں ہے اور حکومت نے اس ميں جو اضاف                       : جواب
 . پر خمس نہ ہونا اصل سے زیادہ واضح اور روشن ہے
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ہم نے گاڑی خریدنے کے لئے کچه پيسہ گاڑی کمپنی کے اکاؤنٹ ميں جمع کيا تا کہ آئندہ سال گاڑی حاصل کر لوں                         . ٣٣٠سوال  
 تو کيا اس پر خمس واجب ہے؟

 . اگر ضرورت ہو تو چونکہ ساالنہ خرچ ہے لہذا خمس نہيں ہے: جواب
 

جن افراد نے ٹریکٹر خریدا ہے اور لوگوں کی زمين کی کهدائی کے لئے اجرت ليتے ہيں ليکن جو اجرت ليتے ہيں وہ                             . ٣٣١سوال  
 زندگی کے مخارج پر خرچ ہو جاتی ہے تو کيا ٹریکٹر پر خمس ہے؟

 خواہ اس کا خمس      جس چيز کی بهی در آمد معشيت کے لئے استعال ہوتی ہے وہ سرمایہ ہے اور اس پر خمس ہے                          : جواب
 . قسط کی صورت ميں ادا کرے

 
ایک شخص نے گهر قرض لے کر بنایا اور ایک مدت تک اس ميں رہا ليکن کام نہ ہونے اور تجارت کے لئے سرمایہ کی                           . ٣٣٢سوال  

کچه پيسے  ضرورت کی وجہ سے گهر بيچ دیا اس وقت کرایہ کے مکان ميں رہتا ہے اور گهر کے پيسہ سے قرض ادا کيا اور اس کے                           
سے گاڑی اور گهر کا سامان خریدا اور بقيہ پيسہ کو تجارت کے لئے قرار دیا ہے بيان فرمایئے اس کے کس قدر مال پر خمس                                    

 واجب ہو گا؟
فروخت کيئے گئے گهر کے پيسہ کی طرح جو کہ اس کی ضرورت تهی جب تک گهر فراہم نہ ہو جائے اس پر خمس                                 : جواب

ی جو سرمایہ شمار ہو رہا ہے ہاں اس سے حاصل شدہ فائدہ منفعت اور کسب کا فائدہ ہے لہذا                     واجب نہ ہو گا حتی اس پر به       
 . اس پر خمس ہو گا

 
 الکه تومان مکان مالک کو بطور قرض الحسنہ دیا ہے تا کہ وہ ہم سے کرایہ کم لے تو کيا اس پيسہ پر                              ١٠ہم نے   . ٣٣٣سوال  

 خمس ہے؟
رضہ الحسنہ دیا گيا اور مکان مالک نے بهی اس کو لے ليا تا کہ کرایا کم لے تو دیا گيا                        جو پيسہ مکان مالک کو بعنوان ق       : جواب

کی ساالنہ ضرورت اور مخارج ميں شمار ہو گا اس لئے اس پر خمس نہيں ہے مگر جب مخارج                    )کرایہ دار (پيسہ چونکہ مستاجر  
 . ا پر اس پر خمس ہےاور ضرورت سے خارج ہو جائے اور ساالنہ خرچ سے بچ جائے تو اس فرض کی بن

 
وہ گهر جس ميں رہتا ہے اگر اس کی قيمت خریدنے کے وقت کی نسبت زیادہ ہو جائے تو کيا اس اضافہ شدہ                                . ٣٣٤سوال  

 قيمت پر خمس واجب ہے؟
لئے بيچنے سے پہلے درآمد کا حصہ نہيں ہے لذا خمس نہيں ہے ليکن بيچنے کے بعد اگر مخارج ميں صرف نہ ہو یا مخارج کے                           : جواب

 . اس کی ضرورت نہ ہو تو کسب کے فائدے کا حصہ ہے اور اس پر خمس ہے
 

ایک شخص نے عمرہ مفردہ کے لئے نام لکهوایا جبکہ عمرہ پر اس کا جانا قطعی ہے اور جانے کے لئے ضروری ہے کہ                            . ٣٣٥سوال  
ریخ کے موقع پر جو پيسہ حج         اس کے لئے پيسہ بينک ميں جمع کرے ليکن اس کی نوبت آئندہ سال ہے تو کيا خمس کی تا                         

 وزیارت کميٹی کے اکاؤنٹ ميں جمع کيا ہے اس پر خمس واجب ہے؟
عمرہ اور اس کے عالوہ معمول کے مطابق زیارتی سفر کا خرچ جو ساالنہ مخارج ميں شمار ہوتا ہے اس پر خمس نہيں                         : جواب
 . ہے
 

  کيا یہ خود جہيز کے حکم ميں ہے یا فرق کرتا ہے؟اگر کوئی پيسہ جہيز خریدنے کے لئے الگ رکها جائے تو. ٣٣٦سوال 
 . ظاہرًا کوئی فرق نہيں کرتا اور اس پر خمس واجب نہيں ہے: جواب

 
ميں ایک ایسا جوان ہوں کہ مجهے شادی کی ضرورت ہے کچه پيسا اس کام کے لئے جمع کيا ہے اور کر رہا ہوں تو                            . ٣٣٧سوال  

 کيا اس جمع پيسہ پر خمس واجب ہے؟
جو پيسہ اب تک جمع ہوتا رہا اگر وہ سابق مراجع کے زمانے ميں تها اور اس پر خمس واجب سمهجتے تهے ليکن جو اس        : جواب

 . وقت کے بعد سے شادی کے ضروری خرچ کے لئے جمع ہو گا ميری نظر ميں اس پر خمس نہيں ہے
 

ج کی وجہ سے اس ميں کمی آجائے تو کيا            وہ سرمایہ جس کا خمس ادا کر دیا گيا ہو گهاٹے یا زندگی کے مخار                 . ٣٣٨سوال  
 اسے آئندہ سال کے مخارج سے پورا کيا جا سکتا ہے؟

ایسا نہيں کيا جا سکتا اور ہر سال کے آخر کی پونجی بعد والے سال کے لئے معيار ہے یعنی اگر بعد والے سال ميں اس                             : جواب
 . ر نہ ہوا ہو اس پر خمس دینا ہو گاميں کوئی چيز اضافہ ہوئی تو چاہئے گذشتہ سال کے سرمایہ کے براب

 
ایک شخص اپنے خمس کی ساالنہ تاریخ کے وقت گرچہ مقروض ہے ليکن اس کے پاس فی الوقت نقد پيسہ                              . ٣٣٩سوال  

 موجود ہے کيا اس پيسہ پر خمس ہے اگر ہے تو کيا صورت ہے؟
ا چاہ رہا ہو تو اسے چاہئے کہ اپنا قرض ادا کرے              اگر قرض ادا کرنے کا وقت آجائے اور اس نقد پيسہ سے وہ خمس ادا کرن                  : جواب

اور اگر قرض سرمایہ کے لئے نہيں تها تو اس پر خمس نہيں ہے وگرنہ اس کا خمس ادا کرنا ہو گا چونکہ مخارج سال کی بچت                             
 . شمار ہو گی
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 اس کے اکاؤنٹ     اگر کسی سرکاری مالزم کی تنخواہ دفتری مشکل کی وجہ سے کچه مہنے کاٹ لی جائے اور                     . ٣٤٠سوال  
ميں نہ ڈالی جائے اور اسی درميان اس کے خمس کی تاریخ آجائے تو کيا اس کا فریضہ ہے کہ جب تنخواہ اس کے اکاؤنٹ ميں                             

 ڈالی جائے تو خمس ادا کرے؟
وہ جب وصول ہو اس سال کا حصہ ہے نہ کہ گذشتہ کا کيونکہ اس وقت اس کے اختيار ميں نہ تهی اور موجودہ فائدہ                             : جواب

 . بهی اس پر صادق نہ تها
 

جو شخص سرکاری ادارے اور دفتر ميں مالزم ہوتا ہے جب سے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے اس وقت سے وہ ادارہ                          . ٣٤١سوال  
یا دفتر اس کی تنخواہ سے کچه رقم اس کی پينشن کے طور پر کاٹ ليتا ہے اور جب وہ مالزمت سے ریٹائر ہو جاتا ہے تو اسے وہ                              

تا ہے تو کيا اس پر خمس ہے یا نہيں؟اور خمس واجب ہونے کی صورت ميں اس پر خمس ادا کرنا فوری ہے یا اس                              رقم دینے لگ  
 سال کی ساالنہ بچت کا حصہ ہے جس ميں اسے دیا گيا ہے؟

 . اس سال کی ساالنہ بچت کا حصہ ہے جس ميں اسے مال: جواب
 
 معدن   . ٢
 

، تيل، پتهر کے کوئلہ، فيروزہ، عقيق اور نمک وغيرہ کی کان حاصل کر لے تو                  اگر کوئی سونے، چاندی، مس، لوہا     . ٣٤٢مسئلہ  
 . اس کے نصاب کے برابر ہونے کی صورت ميں اس پر خمس واجب ہو گا

 
 . چونا، پکاہوا چونا، الل مٹی بنا بر احتياط واجب معدن ميں شمار ہوتی ہے اور اس پر خمس ہے. ٣٤٣مسئلہ 

 
کان کهودنا ہو تو اس پر جوخمس بتایا گيا اسے ادا کر دینے کے بعد کسی درآمد کی جہت سے                     اگر کسی کا کام     . ٣٤٤مسئلہ  

اس پر دوسرا خمس واجب نہ ہو گا لذا اگر سال گذر جانے اور معدن سے حاصل درآمد سے ساالنہ خرچ نکالنے کے بعد کوئی                                
 .  دیا ہے کافی ہےچيز بچ گئی تو اس پر خمس نہيں ہے وہ پہال معدن کا خمس جو اس نے ادا کر

 
 گنج . ٣
 

گنج اس مال کو کہتے ہيں جو زمين، درخت، پہاڑ یا کسی دیوار کے نيچے چهپا ہو اور اسے کوئی پالے اور اس طرح                         . ٣٤٥مسئلہ  
 . ہو کہ اسے گنج کہا جائے

 
کا مال ہے اسے اس     اگر انسان اس زمين ميں جو کسی کی ملکيت نہيں ہے کوئی گنج پيدا کر لے تو وہ خود اس                     . ٣٤٦مسئلہ  

 . کا خمس ادا کرنا چاہئے
 
 جب حالل اور حرام مال مخلوط ہو جائے . ٤
 

اگر مال حالل، حرام ميں اس طرح مخلوط ہو جائے کہ انسان اس ميں سے ایک دوسرے کی تشخيص نہ دے                             . ٣٤٧مسئلہ  
مس ادا ہونا چاہئے اور خمس دینے کے بعد          سکے اور نہ حرام مال کا مالک معلوم ہو اور نہ ہی اس کی مقدار تو پورے مال کا خ                      

 . بقيہ مال حالل ہو جائے گا
 

اگر حالل مال حرام ميں مخلوط ہو جائے اور انسان حرام کی مقدار کو جانتا ہو ليکن اسکے مالک کو نہ جانتا ہو تو                        . ٣٤٨مسئلہ  
 . مع الشرائط سے اجازت بهی لےاس مقدار کو صاحب مال کی نيت سے صدقہ دیدے اور احتياط واجب یہ ہے کہ مجتہد جا

 
 وہ جواهر جو سمندر سے غوطہ لگا کر نکاال جائے . ٥
 

اگر غوطہ زنی کے ذریعہ یعنی سمندر ميں غوطہ لگا کر لؤلؤ اور مرجان یا دوسرے جواہر جو سمندر ميں غوطہ                        . ٣٤٩مسئلہ  
و اس سے ان مخارج کو کم کرنے کے بعد کہ جو اس کو               زنی سے حاصل ہوتے ہيں ہاته آئے تو چاہئے وہ نمو کرنے واال ہو یا معدنی ہ                 

 سونے کے چنے کے برابر ہو تو اس کا خمس دینا ہو گا اور اس سے کوئی فرق نہيں پڑتا کہ                       ١٨نکالنے ميں آئے ہيں اس کی قيمت        
اد نے نکاال ہو   اسے ایک بار سمندر سے نکاال ہو یا کئی مرتبہ وہ سب ایک ہی جنس سے ہو یا کئی جنس سے ليکن اگر کئی افر                        

 .  چنوں کے برابر ہو فقط اس کو خمس دینا ہو گا١٨تو ان ميں جس کا حصہ بهی 
 
 غنيمت . ٦
 

اگر مسلمان امام کے حکم سے کفار سے جنگ کریں تو جو چيز جنگ ميں انهيں حاصل ہو اس کو غنيمت کہتے                          . ٣٥٠مسئلہ  
ت، اسکو اٹهانا، لے جانا نيز ایک مقدار جس کو امام کسی خاص             ہيں اور جو مخارج غنيمت کے لئے ہوئے ہيں مثًال اس کی حفاظ            

جگہ مصرف کرنا چاہتا ہے اور وہ چيزیں جو امام سے مخصوص ہيں ان سب کو غنيمت سے جدا کرنا ہو گا اس کے بعد بقيہ پر                                
 . خمس دینا ہو گا
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 وہ زمين جس کو کافر ذمی مسلمان سے خریدے. ٧
 

مين مسلمان سے خریدے تو اس کا خمس اسی زمين سے ادا کرے اور اگر اس کا پيسہ                      اگر کافر ذمی کوئی ز    . ٣٥١مسئلہ  
دیدے تو کوئی حرج نہيں ہے ليکن اگر پيسے کے عالوہ کوئی دوسری چيز دینا چاہئے تو یہ مجتہد جامع الشرائط کی اجا زت سے                       

 الگ قيمت لگا کر بيچے تو اس زمين کا           ہونا چاہئے نيز اگر گهر دکان وغيرہ مسلمان سے خریدے اس صورت ميں اس زمين کی                 
خمس اس کو ادا کرنا ہو گا اور اگر گهر اور دکان کو ساته بيچے تو زمين بهی اس کے ساته منتقل ہو جائے گی اور زمين پر                                    
خمس واجب نہيں ہے اور اس خمس کو ادا کرنے ميں قصد قربت ہونا ضروری نہيں ہے بلکہ مجتہد جامع الشرئط بهی اگر اس                           

 . خمس لے تو قصد قربت کرنے کی ضرورت نہيں ہےسے 
 

 خمس کا مصرف
 

خمس کو دو حصوں ميں تقسيم کرنا چاہئے ایک حصہ سہم سادات سے مختص ہے اسے مرجع تقليد کو دینا                           . ٣٥٢مسئلہ  
 اور دوسرا   چاہئے یا اس کی اجازت سے فقير یا یتيم سيد کو یا وہ سيد جو سفر ميں مشکالت سے دوچار ہے اس کو دینا چاہئے                         

نصف حصہ امام کا ہے جس کو اس زمانے ميں مرجع تقليد یا اس کے وکيل یا اس کے نمائندے کو دینا چاہئے یا ان جگہوں پر صرف                            
کرنا چاہئے کہ جہاں مجتہد نے اجازت دی ہے ليکن اگر انسان سہم امام کو کسی ایسے مجتہد کو دینا چاہتا ہے کہ جس کی                             

 اس صورت ميں اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اسے علم ہو کہ اس کا مرجع اور دوسرا مجتہد ایک                      تقليد نہيں کرتا تو اس کو     
 . ہی شکل ميں سہم امام کو مصرف کرتے ہيں

 
 خمس کے متفرقہ مسائل

 
اگر خمس کی تاریخ آجانے پر مياں بيوی عمدًا اپنا مال ایک دوسرے کو بخش دیں تو ان کے مال کے خمس کا کيا                            . ٣٥٣سوال  

 م ہے؟حک
 چونکہ یہ خمس سے بچنے کے لئے ہے لہذا بری الذمہ نہيں ہوں گے ان کو خمس دینا چاہئے : جواب

 
وہ رقوم شرعيہ جو جامع الشرائط مجتہد یا اس کے نمائندہ کے ذریعہ دست بہ دست ہوئی ہو کيا دوسرے                                . ٣٥٤سوال  

 مجتہدوں یا ان کے نمائندوں کو دی جا سکتی ہے؟
 . ے اور دوسرے کے مال ميں تصرف کے حکم ميں ہےجائز نہيں  ہ: جواب

 
 کيا سهم سادات کو مجتہد کی اجازت کے بغير فقير اور مستحق سادات کو دیا جا سکتا ہے؟. ٣٥٥سوال 
 . نہيں دیا جا سکتا بلکہ اجازت کی ضرورت ہے: جواب

 
 پيسہ کی ارزش ميں کمی آجانا کيا خمس پر کوئی اثر مرتب کرتا ہے؟. ٣٥٦سوال 

جب تک عرف اور معاشرہ کسی چيز کی قيمت کے اضافہ کو فائدہ سمجهتی ہے اس وقت تک پيسہ کی ارزش ميں                         : وابج
کمی آنے سے خمس کے متعلق ہونے ميں کوئی نقصان نہيں ہے اور خمس فائدہ پر ہے، اور اس کا معيار بهی عرف ميں فائدہ کا                           

 . صادق آنا ہے
 

 احکام زکات 
 

 . زوں پر واجب ہےزکات نو چي. ٣٥٧مسئلہ 
 گندم. ١
 جو . ٢
 خرما. ٣
 کشمش. ٤
 سونا. ٥
 چاندی. ٦
 اونٹ. ٧
 گائے. ٨
 بهيڑ . ٩

اگر کوئی ان نو چيزوں ميں کسی ایک کا ان شرائط کے ساته جو بعد ميں بيان ہوں گے مالک ہو تو اسے چاہئے کہ جو مقدار                                  
 . معين کی گئی ہے ان جگہوں پر خرچ کرے کہ جس کاحکم دیا گيا ہے
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ميرے پاس چاول کی زراعت ہے اور رسالہ عمليہ ميں صرف نو چيزوں سے زکات متعلق ہے اور اس مطلب کے پيش                        . ٣٥٨سوال  
نظر کے حضرت رسول اکرم کے زمانہ ميں عراق اور عرب سر زمين پر چاول تها ہی نہيں تو کيا چاول پر بهی زکات ہے؟ اگر زکات                  

 ہے تو اس کا نصاب کيا ہے؟
ت صرف انهيں نو چيزوں پر واجب ہے اور فلسفہ احکام اپنی تمام جہتوں کے ساته آدمی پر واضح نہيں ہے کس طرح                         زکا: جواب

کے برابر حساب کریں؟مذید    )بالخصوص جو صرف بارش کے پانی سے ہو        (چاول کو گندم  )کاشت ہونے والے  (اتنی زحمتوں کے ساته   
 .  بحث تهایہ کہ چاول کا مسئلہ خود آئمہ کے زمانے ميں بهی مورد

 
 زکات واجب ہونے کے شرائط 

 
کے برابر ہو جائے اور اس کا مالک         )جو کہ بعد ميں بيان ہو گا       (زکات اس صورت ميں واجب ہوتی ہے کہ مال، نصاب          . ٣٥٩مسئلہ  

 . بالغ، عاقل اور آزاد ہو اور اس مال ميں تصرف کر سکے
 

یر سر پرستی ہيں ان کے پاس زمين کا ایک پالٹ ہے جس ميں                ایک کنبہ کے افراد امام خمينی خيریہ کميٹی کے ز          . ٣٦٠سوال
  کلو جو پيدا کرتے ہيں تو اس بات کے پيش نظر کہ اس گهرانے کا فقر ثابت ہے کيا اس پر زکات ادا کرنا واجب ہے؟٢٨٠٠مثًال 
 پورے ہوں تو اس کی زکات       زکات پيداوار سے متعلق ہے نہ کہ در آمد سے لہذا اگر اس مال پر زکات واجب ہونے کے شرائط                    : جواب

 . ادا کرنی چاہئے چاہے وہ فقير ہوں
 

 گندم، جو، خرما اور کشمش کی زکات 
 

گندم، جو خرما اور کشمش پر زکات اس وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب کے برابر ہوں اور ان کا نصاب رائج وزن کے                 . ٣٦١مسئلہ  
 .  کلو گرام ہے٢٠٧/٨٤٧مطابق 

 
ی صورت ميں کسانوں سے پانی پہنچانے اور پانی کو گندگی وکثافت سے پاک رکهنے کے عنوان                  نہر سے سينچای ک   . ٣٦٢سوال

سے پيسہ ليتے ہيں جو موٹر سے آبياری کی قيمت کے مساوی ہے اس صورت ميں گندم یا جو کی زکات دسواں حصہ ہے یا                                 
 کرے؟بيسواں حصہ ہے؟یا اس خرچ کو بقيہ مخارج ميں شمار کر کے بيسواں حصہ زکات ادا 

 . سارے پيسے جو زراعت کے لئے خرچ ہوئے ہيں مخارج ميں شما ہونگے ليکن اس کی زکات دسواں حصہ ہے: جواب
 

 سونے اور چاندی کی زکات 
 

سونے اور چاندی پر زکات اس صورت ميں واجب ہو گی کہ جب وہ سکہ دار ہو اور اس کے ساته معاملہ ہوتا ہے اور     . ٣٦٣مسئلہ  
 . ے نشان مٹ گئے ہوں تو بهی زکات دینی ہو گیاگر اس پر سے سکہ ک

 
 اونٹ، گائے اور بهيڑ کی زکات 

 
 . اونٹ، گائے اور بهيڑ کی زکات ميں مذکورہ شرطوں کے عالوہ اور بهی دو شرطيں ہيں. ٣٦٤مسئلہ 

 . پر زکات واجب ہےیہ کہ جانور سے پورےسال ميں کام نہ ليا جائے اور اگر پورےسال ميں ایک دو روز کام کيا ہو تو اس . ١
دوسرے یہ کہ جانور پورے سال ميں چرے لذا اگر پورےسال یا اس کے کچه حصہ ميں چائے دن ہو یا رات کاٹی ہوئی گهاس یا                            . ٢

کسی مالک کی ملک یا پهر کسی دوسرے کی ملک ميں چرے تو اس پر زکات نہيں ہے ليکن اگر پورے سال ميں ایک یا دو روز                            
 .  بنا بر احتياط اس کی زکات واجب ہے بلکہ قوت سے کالی نہيں ہےمالک کی گهاس کهائے تو

 
 زکات کا مصرف 

 
 . زکوة آٹه مقامات پر صرف کی جا سکتی ہے. ٣٦٥مسئلہ 

 . فقير وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اپنے اوراپنے اہل وعيال کے لئے سال بهر کے اخراجات نہ ہوں. ١
 . سے بهی سے زیادہ سختی ميں زندگی بسر کرتا ہےمسکين کو دے، مسکين وہ شخص ہے جو فقير . ٢
اس شخص کو دے جو امام یا نائب امام کی طرف سے زکات اور جمع کرنے پر مامور ہو اور اس کی دیکه بهال کرے اوراسے                              . ٣

 . امام یا نائب امام یا فقراء تک پہنچائے
 . ل ہو جائيں یا جنگ ميں مسلمانوں کی مدد کریںان کفار کو جن کو زکات اگر دی جائے تو وہ دین اسالم کی طرف مائ. ٤
 . غالموں کوخریدنا اورآزاد کرنا. ٥
 . اس مقروض کو جو اپنا قرض نہيں ادا کر سکتا. ٦
خدا کی راہ ميں یعنی ان کاموں پر خرچ کرنا جو مسجد کی طرح عمومی فائدہ رکهتے ہوں مثًال پل بنانا، راستہ صحيح                             . ٧

 . ں کو فائدہ پہنچے اور اس جگہ جہاں اسالم کے لئے فائدہ ہو چاہئے وہ کسی بهی صورت ميں ہوکرنا جس کا سارے مسلمانو
 . ابن سبيل، یعنی وہ مسافر جو سفر ميں محتاج ہو جائے. ٨
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جس چيز کو انسان زکات کی بابت فقير کو دے رہا ہے ضروری نہيں ہے کہ اس سے کہے یہ زکات ہے بلکہ اگر فقير                            . ٣٦٦مسئلہ  
 . ہ ہو تو مستحب ہے اس طرح کہ جهوٹ نہ ہو پيشکش کے نام سے دے ليکن زکات کی نيت کرےشرمند

 
 مستحقين زکات کے شرائط 

 
جو زکات لے رہا ہو اسے چاہئے شيعہ اثنا عشری ہو اگر زکات دینے والے کے لئے خصوصًا طریقہ سے کسی کا شعيہ                         . ٣٦٧مسئلہ  

 ہو جانے کے بعد معلوم ہو کہ شيعہ نہيں تها تو ضروری نہيں ہے کہ دوبارہ زکات ادا                      ہونا ثابت ہو تو اسے زکات دے اور زکات تلف          
 . کرے

 
اگر کوئی شعيہ بچہ یا دیوانا فقير ہو تو انسان اس کے ولی کو زکات اس قصد سے دے سکتا ہے کہ جو زکات دے                            . ٣٦٨مسئلہ  

 . رہا ہے ہو بچہ یا دیوانا کی ملکيت ہے
 

خرچ اوالد کی طرح انسان پر واجب ہے اسے وہ زکات نہيں دے سکتا ليکن دوسرے انهيں زکات دے                       جن افراد کا    . ٣٦٩مسئلہ  
 . سکتے ہيں

 
 . عورت اپنے فقير شوہر کو زکات دے سکتی ہے چاہے وہ شوہر اس زکات کو خود اس بيوی پر خرچ کرے. ٣٧٠مسئلہ 

 
 نيت زکات 

 
داوند عالم کے حکم کو بجا النے کی نيت سے ادا کرے اور جس مال کو انسان کو چاہئے زکات کا قصد قربت یعنی خ    . ٣٧١مسئلہ  

دے رہا ہو معين کرے کہ مال کی زکات ہے یا زکات فطرہ ہے ليکن اگر اس پر جو اور گندم کی زکات واجب ہو تو ضروری نہيں ہے                                 
 . کہ جو چيز دے رہا ہے اسے معين کرے کہ وہ گندم کی زکات ہے یا جو کی زکات ہے

 
 ے دیگر مسائل زکات ک

 
جب گندم وجو کو بهوسے سے جدا کر ليں نيز کهجور اور انگور سوکه جائے تو انسان کو چاہئے کہ اس کی زکات                          . ٣٧٢مسئلہ  

فقير کو دیدے اور سونے، چاندی، گائے، بهيڑ اور اونٹ بارہویں مہينے کے تمام ہونے کے بعد فقير کو دیدے یا اپنے مال سے جدا کر دے                             
نے کے بعد اگر کسی خاص فقير کا منتظر ہو یا کسی ایسے فقير کو دینا چاہے جو کسی جہت سے برتری رکهتا ہے                         ليکن جدا کر  

 . تو اس کے انتظار ميں چند ماہ زکات کو اپنے پاس رکه سکتا ہے
 

 زکات فطرہ
 

م نہيں ہے اسے چاہئے     جو سخص شب عيد فطر غروب کے وقت بالغ، عاقل اور باہوش ہے نيز فقير اور کسی کا غال                   . ٣٧٣مسئلہ  
گندم، جو، خرما، کشمش،     )جو تقریبًا تين کلو کے برابر ہے        (کہ اپنے اور اپنے پاس کهانے والوں ميں سے ہر ایک کے لئے ایک صاع                  

 . چاول، جوار یا اس طرح کی کوئی چيز مستحق کو دے اور اگر ان ميں سے کسی ایک کا پيسہ دےدیا تو کافی ہے
 

خود اس کا اس کے بچوں کا خرچ نہيں ہے اور کوئی ذریعہ معاش بهی نہيں ہے کہ جس سے اس                        جس کے پاس    . ٣٧٤مسئلہ  
 . کے اور اس کے گهر والوں کے پورے سال کا خرچ پورا ہو سکے فقير ہے اس پر زکات فطرہ واجب نہيں ہے

 
مار ہوتے ہيں چهوٹے ہوں یا      انسان کو چاہئے کہ شب عيد فطر غروب کے وقت جو لوگ اس کے کهانے والوں ميں ش                   . ٣٧٥مسئلہ  

بڑے، مسلمان ہوں یا کافر ان کا خرچ دینا اس پر واجب ہو یا نہ خود اس کے شہر ميں ہوں یا کسی دوسرے شہر ميں سب کا                              
 . فطرہ ادا کرے

 
ہيں اگر کسی کے یہاں شب عيد فطر غروب کے بعد والدت وہ یا کوئی اس کے یہاں کهانے واال شمار ہو تو واجب ن                        . ٣٧٦مسئلہ  

ہے کہ اس کا فطرہ ادا کرے اگرچہ مستحب ہے ان افراد کا فطرہ جو غروب کے بعد اور روز عيد فطر ظہر سے پہلے اس کے یہاں                                  
 کهانے والوں ميں شمار ہوں ان کا فطرہ ادا کرے 

 
 جو مہمان شب عيد فطر آئے اس کا فطرہ کس کے ذمہ ہے؟. ٣٧٧سوال
اس لئے کہ ایک شب افطار اور        )تو بهی اسی کے ذمہ ہے      (ب سے پہلے بهی وارد ہو      خود مہمان کے ذمہ ہے حتی اگر غرو        : جواب

کهانا کهانے سے اس کا شمار ميزبان کے یہاں کهانے والوں ميں نہيں ہوتا اور اس پر کنبہ ميں ہونا صادق نہيں آتا اور مہمان کی                           
 . اجازت ورضایت سے ميزبان اس کا فطرہ دے سکتا ہے

 
  صاصب خانہ کی اجازت سے شب عيد فطر اور غروب سے پہلے وارد ہو اس کا فطرہ کس کے ذمہ ہے؟وہ مہمان جو. ٣٧٨سوال
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خود مہمان کے ذمہ ہے مگر یہ کہ وہ کئی روز وہاں رہنا چاہتا ہو اس طرح کہ صاصب خانہ کے یہاں کهانے والوں ميں                                  : جواب
 . شمار ہو

 
 اور سرکاری کهانا کهاتے ہيں خود ان کے ذمہ ہے یا حکومت کے ذمہ                  ان سپاہيوں کا فطرہ جو بيرکوں ميں رہتے ہيں         . ٣٧٩سوال  

 ہے؟کيا یہ سپاہی حکومت کا کنبہ شمار ہوں گے؟
حکومت کے ذمہ نہيں ہے اگر وہ خود ادا کرنے کی قوت رکهتے ہيں اور کهانے کا پيسہ دیتے ہيں انہيں چاہئے کہ اپنی زکات                           : جواب

ا جاتا ہے اس طرح کہ حکومت کا کنبہ شمار ہوتے ہيں تو بهی احتياط الزم کی بنا پر زکات                      فطرہ ادا کریں اور اگر کهانا ان کو دی         
 . فطرہ خود ان کے ذمہ ہے گرچہ ان پر فطرہ کا واجب نہ ہونا خالی از قوت نہيں ہے

 
 زکات فطرہ کا مصرف

 
 کو خرچ کرے تو کافی ہے ليکن احتياط مال کی زکات کے جو آٹه مصرف بتائے گئے ہيں اگرانهيں جگہوں پر زکات فطرہ     . ٣٨٠مسئلہ

 . مستحب یہ ہے کہ شيعہ فقير کو دیا جائے
 

 کيا فقير سادات کو زکات فطرہ دی جا سکتی ہے؟اور دئيے جانے کی صورت ميں انهيں کس طرح دی جائے؟. ٣٨١سوال 
 . ہيں دے سکتاسيد اپنی زکات فطرہ سادات کو دے سکتا ہے ليکن غير سيد اپنی زکات فطرہ سيد کو ن: جواب

 
 جس نے مدتوں اپنی زکات فطرہ اد انہيں کيا وہ گزشتہ سالوں کا فطرہ کس طرح حساب کرے؟. ٣٨٢سوال 
 . اسے موجودہ قيمت کے لحاظ سے حساب کرنا چاہئے: جواب

 
 صدقات 

 
 صدقہ کے متعلق توضيح فرمایئے؟. ٣٨٣سوال 
 ہو وہ صدقہ ہے اور اس کا کوئی نصاب نہيں ہے صدقہ انسان               ہر عطيہ اور بخشش جو بال عوض قربت خدا کی نيت سے            : جواب

کو مختلف بالؤں مثًال امراض، آگ لگنے، ایکسيڈنٹ، ڈوبنے، جنون، ناگوار موت وغيرہ سے بچاتا ہے اور انهيں انسان سے دفع کرتا                       
یں وہ ہيں جو اخروی اور       یہ ساری چيز  » صدقہ ستر قسم کی بالؤں کو دور کرتا ہے          «ہے اس کے متعلق رسولخدا نے فرمایا ہے         

 . معنوی ثواب کے عالوہ ہيں اور صدقہ سے حاصل ہوتی ہے
پروردگار عالم ان دیگر تمام چيزوں کو کہ جن کو لينے کے لئے دوسروں کو وکيل اور مامور کيا ہے کہ بر خالف صدقہ اپنے ہاتهوں                               

 . »ات وان اللہ هو التواب الرحيمالم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبة عن عبادہ ویاخذ الصدق«سے ليتا ہے
 

 صدقہ کے صحيح ہونے کے شرائط بيان فرمایئے؟. ٣٨٤سوال 
اگر صدقہ کی حقيقت ميں قصد قربت کو جزء ماہيت اور شرط داخل نہ جانيں تو بهی اس کا صحت کے لئے شرط ہوںا                          : جواب

 . بال شبہ اور قطعی ہے
 . »تق اال ما ارید بہ وجہ اللہ عزوجلال صدقة وال ع«امام صادق عليہ السالم نے فرمایا

اصحاب نے گرچہ ایجاب اور قبول کو شرط صحت جانا ہے ليکن اس کے کوئی قانع کرنے والی دليل نہيں ہے اور اطالعات و                                     
 . عمومات کی اقتضاء کے مطابق بلکہ اصل قربت کا شرط نہ ہونا ہے اور خاص روایتيں بهی اسی پر داللت کرتی ہيں

فليعبيها غيرہ وال یردها فی     : للہ عليہ السالم فی الرجل یخرج بالصدقہ ليعطيها السائل فيجدہ قد ذهب، قال              عن ابی عبدا  «
 . »مالہ

اس شخص کے متعلق جو صدقہ کے ساته نکلتا ہے کہ فقير کو دے ليکن دیکهتا ہے وہ                     : ابی عبداللہ عليہ السالم سے روایت ہے       
 . سے اپنے مال ميں نہ مالئےپس دوسرے کو دیدے اور ا: فرمایا. چال گيا

مالنے کے نہ ہونے کا ذکر ہوا       )اپنے مال ميں  (واضح ہے کہ روایت ميں نہ ایجاب ہے نہ قبول نہ قبض ہے نہ اقباض اسے دینے کا حکم اور                   
 . . ہے جو صدقہ کا الزمہ ہے

ہ فال یجوزا کلها و ال لہ اال انفاقها         من تصدق بصدقة فردت علي    : عن ابی عبداللہ عليہ السالم ان عليًا عليہ السالم کان یقول           «
انما منزلتها بمنزلة العتق للہ فلوان رجًال اعتق عبداللہ فردذلک العبد لم یرجع فی االمر الذی جعلہ اللہ فکذلک ال یرجع فی                           

 . »الصدقة
 صدقہ اس کی    اگر کوئی شخص صدقہ دے اور وہ       : حضرت ابا عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی عليہ السالم فرماتے تهے               

طرف پلٹ جائے تو جائز نہيں ہے کہ وہ خود کهائے مگر یہ کہ وہ اس کو انفاق کر دے اس کی منزلت اس کی راہ ميں غالم آزاد                               
کرنے کی طرح ہے یعنی اگر کوئی خدا کے لئے بندہ آزاد کرے اور وہ غالم اس کی طرف پلٹ آئے تو پهر اس کی ملکيت ميں داخل   

 .  صدقہ ہے جو اللہ کی راہ ميں دیا گيا ہو اگر واپس آجائے تو پهر بهی صدقہ ميں داخل ہوتا ہےنہيں ہوتا ایسے ہی وہ
اس روایت کا مورد بهی پہلی روایت کی طرح ہے جہاں ان دو شرطوں ميں سے کوئی ایک موجود نہيں ہے چونکہ ظاہرًا با وجود                         

يکن پهر بهی اس کا استمال جائز نہيں قرار دیا گيا اور اپنے اموال              اس کے کہ اس نے قبول نہ کيا اور لينے سے پہلے واپس کر دیا ل               
نيز یہ روایت ان دیگر روایتوں کی       )٢(کا جز بنانے سے روکا گيا ہے ورنہ صدقہ ميں کسی کو خدا کا شریک نہ بنانے کے خالف ہو گا                    

ئی ہے اور چونکہ عنق ایقاع ہے        سے تشبيہ دی گ   )آزاد کرنے (طرح عدم شرطيت پر داللت کرتی ہے کہ جن ميں صدقہ کو عنق               
 . لہذا قبض واقباض کا وہاں تصور نہيں ہے
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 :منجملہ دیگر روایتيں جن سے استدالل کيا جا سکتا ہے محمدبن مسلم کی صحيحہ ہے
ذلک فليمضها و   : ان کان، قال  : هی عليک صدقہ، فقال   : قال سئلت ابا جعفر عن رجل کانت لہ جاریة فاذتہ فيها امراتہ، فقال             «
 . » لم یقل فليرجع فيها ان شاءان

اس صحيحہ ميں کيفيت استدالل اس طرح ہے کہ صدقہ کو واپس لينے کے عدم جواز کا مکمل معيار دو چيزیں قرار دی گئی                             
انشاءصدقہ اور صدقہ کی نيت اس کے عالوہ ظاہرًا روایت کے متعلق قبض و اقباض کا وقوع نہيں ہے ليکن اس کے ساته                              :ہيں

ز کا نہ ہونا قصد قربت ہونے کے فرض کی وجہ سے ہے لذا صحيحہ مورد اور قاعدہ کے لحاظ سے عدم شر طيت پر                              پلٹانے کے جوا  
 . داللت کرتی ہے

 
 صدقات ميں سب سے افضل کيا ہے؟. ٣٨٥سوال 
لعيال والتوسعة علی ا  «اپنے عيال کے لئے وسعت دینا سب سے بڑا صدقہ ہے اس لئے شہيدرح نے دروس ميں فرمایا ہے                     . ١:جواب

 » من اعظم الصدقات
 . »افضل الصدقة من ظهر غنی«اس شخص کا صدقہ دینا جس کی مالی حالت روبراہ ہے. ٢
وہ صدقہ جو خود اس شخص کے ایثار کے ساته نہ ہو کہ اس کی بيوی بچوں کی طرف سے اس لئے کہ بيوی بچوں کے                                   . ٣

ضل صدقہ ہے اور بنيادی طور پر جن جگہوں پر ایثار کا حکم               متعلق کہا گيا ہے ان کی طرف سے ایثار و کشادگی نہ کرے یہ اف                 
اور انهيں مشقت   ) جيسے اس کے بيوی بچے اور گهر کے دیگر افراد         (دیا گيا ہے اس کا مخاطب خود ایثار کرنے واال ہے نہ کہ دوسرے             

 . و تکليف ميں مبتال کرنا نا قابل مذمت امر ہے بلکہ بعض جگہوں پر حرام ہے
 . انداری کرنادعوت اور مہم. ٤
اپنے اقربا کو صدقہ دینا کيونکہ اقرباء ميں محتاج ہونے کی صورت ميں دوسروں کو صدقہ دینا مکروہ ہے بلکہ امام محمد باقر                         . ٥

اور حاجتمند اقرباء ہونے کے باجود دوسروں کو صدقہ دینا شمار نہيں ہوتا                    »ال صدقہ وذورحم محتاج    «عليہ السالم نے فرمایا    
جبکہ عام صدقہ دینا    )٢(ثواب رکهتا ہے    (لہ عليہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے اپنے اقرباء کو صدقہ دینا ستر گنا                 رسولخدا صلی ال  

 . من جاء بالحسنة فلہ عشر امثالها)ثواب رکهتا ہے(دس گنا
 ہے چونکہ صدقہ    نا گفتہ نہ رہ جائے اپنے اقرباء کو صدقہ دینا صلہ رحم کے مصادیق ميں سے ہے جو عمر کے طوالنی ہونے کا باعث                        

بهی اپنی جگہ پہنچے تو بہتر ہے اس لئے کہ صدقہ دینے واال صدقہ لينے والوں کی نسبت شناخت رکهتا ہے اور وہ بهی ناراحتی                          
اور اگر ناراحتی کا احساس بهی کریں تو           )چونکہ مدد اور تعاون اپنے اقرباء اور اعزاء سے پا رہے ہيں               (کا احساس نہيں رکهتے    

لينے کے ناراحتی کے احساس سے کمتر ہے ان سب کے عالوہ چونکہ وہ اعزا و اقارب ہيں لہذا ان کی                               دوسروں سے صدقہ     
 . خوشی و دعا کا انسان کی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے

اس جگہ اعزاواقرباء کو صدقہ دینے کی اہميت اور معنویت سے مذید آشنائی اور زیادہ توجہ کے لئے صرف ایک روایت پر اکتفا                             
 . يںکرتے ہ

و من مشی الی ذی      : فی حدیث المناهی قال    )ص(عن الحسين بن زید، عن الصادق عن آبائہ عليهم السالم عن النبی               «
قرابة بنفسہ وما لہ ليصل رحمہ اعطاہ اللہ عزوجل اجر شهيد مائة شهيد ولہ بکل خطوة اربعون الف حسنة و محی عنہ                               

 . » کانما عبداللہ عزوجل مائة سنة صابرًا محتسبًااربعون الف سيئة ورفع لہ من الدرجات مثل ذلک و کان
جو : حسين بن زید حضرت صادق سے اور آنحضرت رسول اللہ سے ایک حدیث ميں فرماتے ہيں کہ حضرت رسول نے فرمایا                             
 عطا  شخص اپنے قرابت دار تک اپنے یا اپنے مال کو پہنچائے تا کہ صلہ رحم کر سکے خدا وند متعال اس کو سو شہيدوں کا ثواب                          

کریگا اور اس کے ہر ایک قدم پر چاليس نيکياں لکهے گا اور اس کی چاليس برائيوں کو پاک کریگا اور اس کو چاليس درجہ بلند                            
 . کرےگا اس حال ميں کہ بندہ خدا سو سال سے صابر ہے اور اس کا حساب ہو رہا ہے

اگر وہ عزیز و رشتہ دار دشمن بهی ہو تو اسے صدقہ دینا              اپنے اقرباء کو صدقہ دینا اس درجہ مطلوب اور اہميت کا حامل ہے کہ                
 . مستحب ہے اور بہترین صدقہ ہے

 . دانشوروں، علماء اور طالبعلم کو صدقہ دینا. ٦
 . کو صدقہ دینا) آل(رسول خدا کی ذریت. ٧
 . پانی دینا. ٨
 . ميت کی طرف حج کرنا. ٩
يں کهچه نہيں کر سکتے اور زندہ افراد کے اعمال خير کے شدت سے                مر جانے والوں کی طرف سے صدقہ دینا جو اب دنيا م            . ١٠

 . محتاج ہيں
 ). یعنی مظلوم کے لئے واسطہ بنناا(آبرو، شخصيت اور منصب کو بخش دینا. ١١
 . دینی بهائيوں کے لئے ہدیہ لے جانا. ١٢
 . وہ صدقہ جو کسی کے مانگنے سے پہلے اسے دے دیا جائے. ١٣
 .  بغير جلدی دے دیا جائےجو صدقہ تاخير کئے. ١٤
 . وہ صدقہ جس کو دینے واال اسے کم شمار کرے اور کسی کو نہ بتائے. ١٥
وہ برم گفتگو جو انسان کی ہدایت کا باعث ہو اور دشمنی کو دور کرنے یا کسی دوسری بهالئی کا باعث ہو آخر ميں                              . ١٦

زمين کے کيڑوں مکوڑوں اور دریا کی مچهليوں کو           : یا ہے اس بات پر توجہ رکهنی چاہئے کہ شہيدرح نے کتاب دروس ميں فرما                
صدقہ دینے کے ساته منعم کا شکر واجب ہے اور اس کی بہ                 :چارہ دینا بهی عظيم ثواب رکهتا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا ہے                

 . نسبت کفر کرنا حرام ہے
 

 کيا سادات کو صدقہ دینا جائز ہے؟. ٣٨٦سوال 
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 .  مطلقًا ممنوع ہے اور کفارہ، رد مظالم بهی سادات کو نہ دینا احتياط مستحب ہےجائز ہے، البتہ زکات دینا: جواب
 

  احکام حج 
 

حکم دیا ہے کو حج کہتے ہيں اور یہ          ) شریعت نے (مکہ ميں خانہ خدا کی زیارت اور ان اعمال کو انجام دینا جن کا              . ٣٨٧مسئلہ  
 . اں ذیل ميں بيان ہونے والی شرطيں پائی جائيںپوری عمر ميں ایک مرتبہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کے یہ

 . بالغ ہو. ١
 . عاقل وآزاد ہو. ٢
حج ميں جانے کے ذریعے کسی ایسے حرام کام کو انجام دینے پر مجبور نہ ہو کہ جس کی اہميت شرع مقدس ميں حج سے                           . ٣

 . زیادہ ہے یا کسی ایسے واجب عمل کو ترک کرنا پڑے جو حج سے زیادہ اہم ہے
 . ستطيع ہوم. ٤

 . انسان چند چيزوں کے ہونے سے مستطيع ہو جاتا ہے
زاد راہ اور جو چيزیں اس کی شان کے مطابق سفر ميں ضروری ہيں اور مفصل کتابوں ميں بيان ہوئی ہيں اس کے پاس ہوں              . ١

 . نيز سواری یا وہ مال جس کے ذریعے وسيلہ فراہم ہو سکے اس کے پاس ہو
 . ج کے لئے قدرت ہونا تا کہ وہ مکہ جا سکے اور حج بجا الئےمزاج سالم ہونا اور ح. ٢
راستے ميں جانے سے کوئی مانع نہ ہو اور اگر راستہ بند ہو یا انسان کو خوف ہو کہ راستے ميں اس کی شان یا آبرو چلی                              . ٣

 تو چاہئے وہ زیادہ طوالنی      جائے گی یااس کا مال لٹ جائے گا اس پر حج واجب نہيں ہے ليکن اگر دوسرے راستے سے جا سکتا ہے                     
 . ہو اگر زیادہ مشقت نہ ہو اور بہت زیادہ متروک نہ ہو تو پهر اسی راستے سے جائے

 . اعمال حج کو بجا النے کے برابر اس کے پاس وقت ہو. ٤
ا ہے ان   ان لوگوں کے مخارج جن کا خرچ اس پر واجب ہے جيسے بيوی بچے اور جن لوگوں کو انسان خرچ دینا ضروری سمجهت                       . ٥

 . کا بهی خرچ اس کے پاس ہو
واپسی کے بعد زندگی گزارنے کے لئے تجارت، زراعت، منافع ملکيت یا پهر کوئی اور ذریعہ معاش اس کی گزر اوقات کے لئے                           . ٦

 . ہوتا کہ واپسی پر زحمت سے زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو
 

 ہو جائے چنانچہ وہ حج کر لے تو بهلے ہی کحچه مال اس کے                اگر کهچه مال کسی کو دیدیں اور اس پر حج واجب          . ٣٨٨مسئلہ  
 . پاس ہو جائے اس پر حج واجب نہيں ہے

 
 استطاعت 

  
جن لوگوں نے کئی سال پہلے حج کے لئے نام لکهوایا ہے ليکن جب ان کی نوبت پہنچی تو ان کے پاس جانے آنے اور                             . ٣٨٩سوال  

تو کيا اس دليل کی بنا پر کہ ان کے پاس پہلے استطاعت تهی حج کے لئے                     دیگر مخارج کے لئے مالی استطاعت نہيں رہی تو            
 جانا واجب ہے؟یا وہ قوانين کی رعایت کرتے ہوئے اپنی رسيد بيچ سکتے ہيں؟

اس طرح کے افراد کے لئے استطاعت پيدا نہيں ہوئی ہے لذا حج کے لئے خریدا گيا ٹوکن بيچنا جائز ہے ليکن اگر کسی وقت                         : جواب
ر جسمی استطاعت ہو اور انهيں حج کے لئے لے جائيں اور وہ بهی جا سکتا ہو تو حج اس کے ذمہ باقی ہے اور انہيں                               مالی او 

 . چاہئے کہ حج کریں چاہئے مشکل و زحمت کے ساته ہو
 

مشرف ایک عورت کے پاس کحچه سونے چاندی وغيرہ کے زیور ہيں اگر انهيں بيچ دے تو وہ خانہ خدا کی زیارت سے       . ٣٩٠سوال  
 ہو سکتی ہے تو کيا وہ مسطيع ہے یا یہ کہ زیورات مستثنی ہيں؟

 . زیورات کا ہونا استطاعت کا باعث نہيں ہے: جواب
 

 حج کی نيابت اور اس کے اجير ہونا 
 

جو افراد ميت کے حج کے ٹوکن سے اس کی نيابت ميں حج کرنے جاتے ہيں اگر خود ان ميں حج کی                          . ٣٩١سوال  
اور وہ بهی ميت کے حج کے ٹوکن کے ذریعے          (تطاعت پائی جائيں تو سوائے راستہ کهال ہونے کے        تمام شرطيں اور اس   

ميت کے لئے کسی کو نائب کر سکيں اور خود اپنا واجب حج             )ميقات سے پہلے  (اگر وہ مثًال مدینہ یا جدہ     )کهل گيا ہے  
 انجام دیں تو وظيفہ کيا ہے؟ 

ا ٹوکن استمال کئے بغير راہ نہ کهلے گی اور استطاعت حاصل نہ ہو گی               اس فرض کے ساته کہ اس کے سوائے دوسرے ک         :جواب
چونکہ استطاعت ميں مال، بدن اور طاقت کے عالوہ راستہ کهال ہونا بهی شرط ہے مگر یہ کہ اس ٹوکن کا مالک یا جن لوگوں                           

کرنے کی بهی اجازت دی ہو اس       نے اسے ٹوکن دیا ہے اسے حج بجا النے کی اجازت دی ہو نيز مدینہ یا جدہ سے کسی کو اجير                        
صورت ميں نہ صرف ایسا کام جائز ہے بلکہ اسےچاہئے کسی کو نائب بنائے اور وہ خود اس کی جگہ پر نيابت کرے اور حج بجا                              

 . الئے تو اس کی نيابت صحيح نہيں ہے اس لئے کہ مستطيع کی نيابت باطل ہے
 

 امر بالمعروف ونهی عن المنکر 
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عروف ونهی عن المنکر کے آئندہ بيان ہونے والے شرائط کے ساته واجب ہے اور اس کا ترک کرنا حرام ہے اور                        امر بالم . ٣٩٢مسئلہ  
 . مستحبات ومکروہات ميں امرونهی، مستحب ہے

 
نيکی کی دعوت دنيا اور برائی سے روکنا واجب کفائی ہے اور جب کچه بالغ و عاقل افراداسے انجام دے رہے ہوں تو              . ٣٩٣مسئلہ  
روں سے ساقط ہے اور اگر یہ عمل بعض بالغ اور سمجهدار لوگوں کے باہمی تعاون واجتماع پ موقوف ہو تو ان پر واجب ہے                           دوس

 . کہ اس کے لئے جمع ہوں
 

 امر بالمعروف ونهی عن المنکر کے شرائط 
 

 . کچه چيزیں امر بالمعروف ونهی عن المنکر کے واجب ہونے ميں شرط ہيں. ٣٩٤مسئلہ 
ونهی کرنا چاہتا ہے اسے اس بات کا علم ہونا چاہئے کہ جس چيز کو بالغ وعاقل شخص انجام نہيں دے رہا وہ واجبات                          جو امر . ١

کو نہيں جانتا اس پر امر      )برائی(منکر)نيکی(ميں سے ہے اور جو انجام دے رہا ہے، وہ منکرات ميں سے ہے اور جو شخص معروف                    
 . نهی کرنا واجب نہيں ہے

 . نهی کی تاثير کا احتمال ہو لذااگر اسے علم ہو کہ اس کے کہنے کا کوئی اثر نہ ہو گا تو واجب نہيں ہےاسے اپنے امر و. ٢
اسے علم ہو کہ گناہ کرنے واال شخص اس گناہ کی تکرار کرنا چاہتا ہے پس اگر اسے علم ہو یا گمان کرے یا درست احتمال ہو                   . ٣

 . کہ اس کی تکرار نہ کرے گا تو واجب نہيں ہے
امرونهی ميں کوئی اہم فساد نہ ہو لہذا اگر علم ہو یا گمان کرے کہ اگر امر یا نهی کرے گا تو اس کی یا اس کے رشتہ                                    . ٤

 . داروں یا بعض مومنين کی جان، مال، ناموس اور آبرو کو قابل توجہ نقصان پہنچ سکتا ہے تو واجب نہيں ہے
 

جن کو شارع مقدس نے زیادہ اہميت دی ہے مثًال اصول دین یا مذہب یا                   اگر معروف یا منکر ان امور ميں سے ہو            . ٣٩٥مسئلہ  
قرآن کی حفاظت اور مسلمانوں کے عقائد کو جاننا یا ضروری احکام ميں سے ہو تو اہميت کا لحاظ کيا جانا چاہئے اور صرف ضرر                          

 کی قربانی پر موقوف ہو تو قربانی        کا ہونا واجب نہ ہٍونے کا سبب نہ ہو گا پس اگر مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت جان مال                    
 . دینا واجب ہے

 
اگر اسالم ميں کوئی بدعت واقع ہو جيسے منکرات اور وہ غلط باتيں جو دینی اور سياسی قدرت رکهنے والے                          . ٣٩٦مسئلہ  

کا اظہار اور   افراد اور حکومتيں عام طور پر دین مبين اسالم کے نام پر انجام دے رہی ہوں تو بالخصوص علمائے اسالم پر حق                            
باطل کا انکار واجب ہے اور اگر علمائے اعالم کا سکوت ان کے علمی مقام کی بر حرمتی اور علمائے اسالم کی بہ نسبت سوء                          

 . ظن کا باعث ہو تو جس طرہ بهی ممکن ہو حق کا اظہار واجب ہے اگرچہ انهيں تاثير ہونے کا علم بهی ہو
 

ظالم تقویت کا باعث ہو یا اس کی تائيد کا باعث ہو یا دیگر تمام محرمات پر عمل                     اگر علمائے اسالم کا سکوت      . ٣٩٧مسئلہ  
 . کی جرات پيدا ہونے کا باعث ہو تو اگرچہ فی الوقت مؤثر نہ ہو اظہار حق وانکار باطل واجب ہے

 
 طالم لوگوں کے ساته     اگر علمائے اسالم کا سکوت ان کی بہ نسبت عوام کے بد گمان ہونے کا باعث ہو اور ان پر                      . ٣٩٨مسئلہ  

ساته مالنے کا الزام لگایا جائے تو اظہار حق اور انکار باطل واجب ہے بهلے ہی انهيں علم ہو کہ حرام فعل سے روکا نہ جا سکے                               
 . گا اور ان کے اس اظہار کا ظلم کے ختم ہونے پر کوئی اثر نہ پڑے گا

 
اس ميں بهی فقيہ کی اجازت شرط        )(مور مثًال خمس وغيرہ   حساب کتاب والے ا   (جن لوگوں کے پاس امور حسبيہ     . ٣٩٩سوال  

 تو کيا فقيہ کے نمائندے کے بطور امربالمعروف ونهی عن المنکر کا بهی حق رکهتے ہيں؟)ہے
گرچہ امور حسبيہ کا اجازہ اسے بهی اپنے اندر شامل کر ليتا ہے ليکن چونکہ جمہوری اسالمی ایران ميں امربالمعروف                      : جواب

کر کے خاص قوانين ہيں اس کے لئے افراد معين ہيں لذا انسان کو خود اپنے لئے زحمت اور درد سر پيدا نہيں کرنا                           ونهی عن المن  
چاہئے چونکہ واجب کفائی ہے اور کچه افراد حکومت کی طرف سے اس کام کو اپنا وظيفہ سمجهتے ہيں لہذا دوسروں پر وجوب                       

 . عث ہے لذا اس ميں وارد نہ ہوںمشکوک ہونے کے عالوہ چونکہ نقصان اور ضرر کا با
 

 امربالمعروف اور نهی عن المنکر کے مراتب 
 

امربالمعروف اور نهی عن المنکر کے مراتب ہيں اور جب نچلے مرتبہ کے ذریعہ مقصود کے حاصل ہو جانے کا احتمال                      . ٤٠٠مسئلہ  
 . ہو تو دیگر مراتب پر عمل کرنا جائز نہيں ہے

 
 پہال مرتبہ یہ کہ گنہگار شخص کے ساته ایسے پيش آجائے کہ اسے اس بات کا احساس ہو جائے                      امربالمعروف کا . ٤٠١مسئلہ  

کہ اس نے چونکہ گناہ کيا ہے اس لئے اس کے ساته ایسا رویہ برتا گيا ہے مثًال اس سے چہرہ موڑ لے یا ترش روی کے ساته اس                                  
رے ليکن اس طرح کہ اسے احساس ہو جائے کہ یہ ساری              سے مالقات کرے یا اس سے ملنا جلنا بند کر دے اور اس سے پرہيز ک                  

 . باتيں صرف اس وجہ سے ہيں کہ وہ گناہ ترک کر دے
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امربالمعروف اور نهی عن المنکر کا دوسرا مرتبہ زبان سے امرونهی کرنا ہے لہذا اثر ہونے کا احتمال اور گذشتہ                         . ٤٠٢مسئلہ  
ہ کرنے والے کو روکے اور واجب ترک کرنے والے کو اسے انجام دینے کے لئے                ساری شرطيں مہيا ہونے کی صورت ميں واجب ہے کہ گنا          

 . امر کرے
 

مارنے پيٹنے، قيد کرنے، توہين کرنے اور اس سے بهی سخت مراتب اختيار کرنے اور جس بات سے اشخاص اور                             . ٤٠٣مسئلہ  
 . دوں کے تصویب شدہ قانون کی ضرورت ہےتو ایسے مواقع پر عوامی نمائن)کہ محترم شمار ہوتے ہيں(نفوس پر تصرف ہوتا ہو

 
 امربالمعروف کے مختلف مسائل 

 
جسمانی اذیتيں پہنچانا یا نہایت سختی سے پيش آنا اگر عدل وانصاف کے قيام اور امربالمعروف ونهی عن                           . ٤٠٤سوال  

 المنکر کے لئے ہو تو کيا حکم ہے؟
 . یہ عوامی نمائندوں کے تصویب شدہ قانون کے تابع ہے: جواب

 
دین اسالم ميں زنا کرنا شراب پينا جوا کهيلنا وغيرہ حرام ہے تو کيا شرعًا انهيں دیکهنے کی صورت ميں ان سے                          . ٤٠٥سوال  

 متعلق اداروں کو اطالع دی جا سکتی ہے؟
جاتی ہے ہاں   خبر دینا الزم نہيں ہے اگر نہ کہيں تو مذموم اور برا ہے چونکہ حدود الہی ميں شبہ کی بنا پر تخفيف ہو                             : جواب

مگر یہ کہ نهی عن المنکر کے عنوان سے ہو جو اپنے کچه شرائط کے ساته مشروط ہے یا پهر دوسروں پر بهی فساد کا اثر ہونے                              
 . کا خطرہ ہو تو اس صورت ميں خبر دینا ضروری ہے

 
 منکرات ميں شمار ہو گا؟)ئےلڑکيوں کے ل(آیا جذاب اور نظروں کو حيرت ميں ڈالنے والے رنگين کپڑوں کا استمال. ٤٠٦سوال 
جوانوں اور غير مردوں کی نظروں کو جذب اور انهيں تحریک کرنے ميں منکر ہونے کا معيار یہ ہے کہ وہ لباس ان کے گناہ                            : جواب

 ميں آلودہ ہونے کا موقع فراہم کرے لہذا رنگوں، عورتوں، مردوں، وقت اور جگہ کے اعتبار سے اختالف ان کے منکر ہونے ميں بهی                          
اختالف کا باعث ہے یعنی ایک عورت کا لباس کسی جگہ تحریک کرنے واال نہ ہو ليکن وہی لباس ایک دوسری عورت کے لئے                              

 . دوسرے شرائط ميں تحریک کرنے واال ہو
 

 خریدوفروخت کے احکام 
 

 باطل معامالت 
 

 . چند جگہوں پر معاملہ باطل ہے. ٤٠٧مسئلہ 
، پاخانہ اور مست کرنے والی چيزوں کی خرید وفروخت صحيح نہيں ہے مگر یہ کہ اس                 بنا بر اقوی عين نجس جيسے پيشاب      . ١

 . ميں کوئی حالل فائدہ مضمر ہو اس صورت ميں اس کی فروخت قوت سے خالی نہيں ہے
 . غصبی مال خریدنا اور بيچنا مگر یہ کہ اس کا مالک معاملہ کی اجازت دیدے. ٢
 ). جسيے چنے کا ایک دانہ(ئی ماليت نہ ہوایسی چيز کی خرید وفروخت جس کی کو. ٣
 . ایسی چيزوں کا معاملہ جن کا عمومی فائدہ حرام ہو جيسے جوئے کے وسائل. ٤
وہ معاملہ جس ميں ربا ہو اور معاملہ ميں دهوکہ دهڑی بهی کرنا حرام ہے یعنی ایسی چيز بيچنا کہ جس ميں کوئی                              . ٥

ر نہ ہو اور بيچنے واال خرید دار کو نہ بتائے مثًال ایسا گهی بيچنا جس ميں                   دوسری مخلوط ہو اس طرح کہ وہ دوسری چيز ظاہ          
 . دهوکہ کہتے ہيں)غش(چربی ملی ہوئی ہو اس عمل کو

پيغمبر اسالم سے منقول ہے وہ مجه سے نہيں ہے جو مسلمانوں کے ساته معاملہ ميں غش یعنی دهوکہ دهڑی کرے یا انهيں                          
لہ سے کام لے، جو بهی اپنے مسلمان بهائی کو دهوکہ دے پرودگار عالم اس کی روزی سے                     نقصان پہنچائے یا فریب دے اور حي       

 . برکت اٹها ليتا ہے اور اس کے معاش کے راستے بند کر دیتا ہے اور اسے خود اس کے حال پر چهوڑ دیتا ہے
 

 . رام ہےمست کرنے والی چيز کی خرید وفروخت حرام اور ان کا معاملہ بهی باطل اور ح. ٤٠٨مسئلہ 
 

کوئی چيز خریدنا باطل اور اس مال ميں تصرف کرنا          )رقم سے (قمار یا چوری یا باطل معاملہ سے حاصل کی گئی         . ٤٠٩مسئلہ  
 . حرام ہے اور اگر کوئی اس چيز کو خرید لے تو اسے اس چيز کو اصلی مالک کو واپس کر دینا چاہئے

 
 اسے اس نيت سے فروخت کيا جائے کہ اس کا استمال حرام کام ہو               جس چيز سے حالل استفادہ کيا جا سکتا ہے        . ٤١٠مسئلہ  

 . مثًال اگر کوئی انگور اس قصد سے بيچے کہ اس سے شراب بنائی جائے تو اس کی خرید وفروخت حرام وباطل ہے
 

جس جنس کی ارزش اور قيمت زیادہ ہو اگر اس کو اس جنس کے عوض فروخت کریں کہ جس کی ارزش و                            . ٤١١مسئلہ  
 کمتر ہے اور اس صورت ميں کہ اس قسم کے معاملہ سے اضافی مقدار ادا کرنے والے پر ظلم ہو اور اس کے اقتصادی بندے                            قيمت

ميں برائی وباطل کام محسوب ہو تو ربا حرام ہے اور ایک ربا کا گناہ،                 )عام(اور اس کے مالی دیواليہ پن کا باعث بنے اور یہ عرفاً            
 . نسان ستر مرتبہ اپنی محرم سے زنا کرےاس بات سے کہيں بڑه کر ہے کہ ا
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یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟اس کا         )جنس سے جنس کا معاملہ     (ایک چيز کو دوسری چيز سے خریدوفروخت کرنا         . ٤١٢سوال  
 شرع اور تعيين شدہ قانون ميں حکم کيا ہے؟

جنس سے  (یک مدت ہواس کو معاملہ    ایسا معاملہ کہ جس ميں خریدی اور بيچی جانے والی چيز ادهار ہو اور اس کی ا                : جواب
کہتے ہيں ایسا معاملہ محل اشکال اور مورد تامل ہے گرچہ اس کا صحيح ہونا وجہ سے خالی نہيں ہے اور                             )جنس کا معاملہ  

یعنی خود قرض سے ایسی چيز کو          )بيع الدین بالدین   (جس معاملہ کا بطالن مسلم ہے وہ قرض کا قرض سے معاملہ کرنا                  
کی صورت ميں معاملہ کرتے وقت بالفعل کوئی قرض نہيں ہے بلکہ                 )جنس سے جنس  (قرض تهی اور     فروخت کرنا جو پہلے       

معاملہ تمام ہونے کے بعد قرض وجود ميں آتا ہے قرض سے قرض کی صورت ميں جو معاملہ کرنے سے منع کيا گيا ہے وہ بالفعل                              
 . قرض سے متعلق ہے نہ کہ بعد ميں ہونے والے قرض سے

 
کے زیور ميں کوئی چيز بنانے کی اجرت کے عنوان سے اضافہ کر کے، غير ساختہ خالص سونے کو اس کے                            سونے  . ٤١٣سوال  

 معاوضہ ميں قرار دینا صحيح ہے یا نہيں؟
جس جنس کی قيمت زیادہ ہے اسے اگر کم قيمت جنس کے بدلے فروخت کيا جائے تو اس قسم کا معاملہ اضافی مقدار                       : جواب

صادی جمود اور مالی دیواليہ پن اور عرف عام ميں برائی اور ظلم وستم کا باعث بنتا ہو تو یہ سود ربا                        ادا کرنے والے کے لئے اقت     
ہے اور حرام ہے اور ایک درہم سو ربا کا گناہ کسی محرم عورت کے ساته ستر مرتبہ زنا کے گناہ سے بڑا گناہ ہے ميں فرق نہيں                               

 . ی ميں ہو یا ایک جنس مثًال فقط سونا ميں ہوہے کہ سودی معاملہ دو اجناس مثًال سونا اور چاند
 

 بيچنے والے اور خریدار کے شرائط 
 

 . بيچنے والے اور خریدار کے لئے سات چيزیں شرط ہيں. ٤١٤مسئلہ 
 بالغ ہوں. ١
 عاقل ہوں . ٢
 حاکم شرع نے انهيں اپنے مال ميں تصرف سے روکا نہ ہو . ٣
 ذا اگر کوئی مثًال مذاق ميں کہے ہم نے اپنا مال بيچ دیا تو معاملہ باطل ہے خریدنے اور بيچنے کا قصد رکهتے ہوں لہ. ٤
 . انهيں کسی نے مجبور نہ کيا ہو. ٥
جو مال اور قيمت بعنوان عوض لے اور دے رہے ہيں اس کے مالک ہوں یا اس باپ یا دادا کے مانند ہوں جن کے پاس بچہ کا                                     . ٦

 . اختيار ہے
 معامالت کی صورت سے واقف ہوںرشيد ہوں اور ایک حد تک . ٧
 

 اہل کتاب تاجروں کے ساته معمول اور روز مرہ کے معامالت انجام دینا صحيح ہے یا نہيں؟. ٤١٥سوال 
 . جن کے اموال کو اسالمی حکومت محترم سمجهتی ہے ان کے ساته معامال کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے: جواب

 
 جنس اور اس کے عوض کی شرطيں 

 
 .  جس چيز کو بيچ رہے ہوں اور اس کے عوض ميں جو چيز لے رہے ہوں اس کی پانچ شرطيں ہيں.٤١٦مسئلہ 

 . اس کی مقدار یا پيمانے یا عدد وغيرہ کے لحاظ سے معلوم ہو
اسے احوالہ کيا جا سکے یا مشتری خود اسے اپنی تحویل ميں لے سکتا ہو یا معاملہ عقالئی ہو جائے لہذا ایسا گهوڑے کو                             . ٢

 جو بهاگ گيا ہو صحيح نہيں ہے جبکہ مشتری اسے نہ پکڑ سکتا ہو ليکن اگر مشتری کو احتمال ہو کہ مال کو تالش کر                              بيچنا
 . لے گا اور اسے کم قيمت پر خرید لے تاکہ معاملہ عقالئی ہو جائے تو اس صورت ميں صحيح ہے

لہ ميں عوام کی رغبت ميں فرق آجاتا        ایسی خصوصيات جو جنس اور اس کی عوض ميں ہوں اور جن کی وجہ سے معام                . ٣
 . ہے ان کو مشخص کرے

یہ کہ جنس یا اس کے عوض ميں کوئی دوسرا حق نہ رکهتا ہو لذا جو مال انسان نے کسی دوسرے کے پاس گروی رکها ہے                            . ٤
 . اس کی اجازت کے بغير اس کو نہيں بيچ سکتا

 کا جائز ہونا قوت سے خالی نہيں ہے مثًال کسی نے اپنے                خود جنس کو فروخت  کریں نہ کہ اسکی منفعت کو اگرچہ اس               . ٥
گهر کی منفعت کو ایک سال کے لئے بيچ یا تو صحيح ہے چنانچہ خریدار پيسہ کی جگہ پر اپنی ملک کی منفعت دے مثًال                                   

ج کسی سے کوئی قالين خریدے اور اس کے عوض ميں اپنے گهر کی ایک سال کی منفعت اس کے حوالے کر دے تو کوئی حر                             
 . نہيں ہے

 
 خرید و فروخت کا صيغہ 

 
ہم نے اس مال    «خرید و فروخت ميں ضروری نہيں ہے صيغہ عربی ميں پڑها جائے مثًال اگر بيچنے واال اردو ميں کہے                   . ٤١٧مسئلہ  

ر کے  تو معاملہ صحيح ہے ليکن بيچنے والے اور خریدا         »ميں نے قبول کيا   «اور خریدار کہے    »کو اس پيسہ کے عوض ميں خروخت کيا        
 . یہاں انشاء کا قصد ہونا چاہئے یعنی ان دونوں جملوں سے ان کا مقصود خرید و فروخت ہو

 



 )اردو(منتخب االحکام  116
 

WEBSITE: www.saanei.org/ur E-MAIL: info@saanei.org Code : H/0011 
 

اگر معاملہ کے وقت صيغہ نہ پڑهيں ليکن بيچنے واال جو مال خریدار سے لے رہا ہے اس کے عوض اپنا مال اس کی                           . ٤١٨مسئلہ  
 . مالک ہو جائيں گے)قيمت اور مال کے(دونوںملکيت ميں دیدے اور وہ اس کو قبول کر لے تو معاملہ صحيح ہے 

 
 کے اعتبار کی شرعًا کيفيت کيا ہے؟کيا معاملہ انجام پانے کے لئے کفایت کرے گا؟)اگریمنٹ(معاہدہ. ٤١٩سوال 
اگر معاہدہ کی صورت ميں معاملہ انجام پائے اور قيمت وجنس معلوم ہو، معاملہ کے سارے شرائط بهی پائے جائيں اور                         : جواب
 . ميں کوئی دهوکہ یا ال علمی نہ ہو تو چونکہ خرید وفروخت پر عمل ہو گيا لہذا اس معاہدہ پر عمل ضروری ہےاس 

 
 نقد، ادهار اور پيشگی

 
اگر کسی چيز کو نقد بيچيں تو خریدار اور بيچنے والے دونوں پيسے اور جنس کا مطالبہ کر کے لے سکتے ہيں اور                            . ٤٢٠مسئلہ  

حویل دینا اس طرح ہے کہ اسے خریدار کے اختيار ميں دے دیں اور وہ اس ميں تصرف کر سکے اور فرش،                        گهر و زمين وغيرہ کو ت     
کپڑے وغيرہ کو حوالہ کرنا اس طرح ہے کہ اسے اس طرح خریدار کے اختيار ميں دیں کہ وہ اگر اسے دوسری جگہ لے جانا چاہے تو                            

 . لے جائے اور بيچنے واال نہ روکے
 

عاملہ ميں مدت پوری طرح واضح ہونی چاہئے لہذا اگر کوئی کسی جنس کو اس طرح بيچے کہ جب                          ادهار م . ٤٢١مسئلہ  
زراعت تيار ہو جائے گی تو اس کا پيسہ اسے مل جائے گا تو چونکہ اس ميں مدت پوری طرح معين نہيں ہے لہذا معاملہ باطل                               

 . ہے
 

 ادا کر دے اور ایک مدت کے بعد جنس کو اپنی تحویل ميں               پيشگی واال معاملہ اس طرح ہے کہ خریدار پيسہ پہلے          . ٤٢٢مسئلہ  
لے اور کہے ميں اس پيسہ کو ادا کر رہا ہوں تاکہ مثًال چه ماہ بعد فالں جنس بيچنے والے سے لے لونگا اور بيچنے واال کہے ميں نے                                

عد حوالہ کروں گا تو معاملہ صحيح       قبول کيا یا خروخت کرنے واال پيسہ لے لے اور کہے فالں جنس ميں نے بيچ دی ليکن چه ماہ ب                     
 . ہے
 

کی صورت ميں بيچے اور اس کے عوض ميں کوئی دوسری چيزیا                 )یعنی پيشگی (اگر کسی جنس کو سلف      . ٤٢٣مسئلہ  
 . کوئی دوسرا پيسہ لے تو معاملہ صحيح ہے

 
پر کهچه فی صد اضافہ کر ميں پهٹکر سامان بيچتا ہوں اور جن چيزوں کو قسط کی صورت ميں بيچتا ہوں اور اس                 . ٤٢٤سوال  

 کے حساب کرتا ہوں اس کا حکم کيا ہے؟
قسطی سامان، قيمت ميں اضافہ کر کہ بيچنا بهلے ہی فی الوقت فائدہ شمار ہو معاملہ کے باطل ہونے کا سبب نہيں                        : جواب

 . ہے اور معاملہ صحيح ہے
 

کی تاریخ سے چار یا پانچ ماہ گزرنے کے بعد معاہدہ             کيا چاول کو مثًال کسی ایک تاریخ ميں بيچے اور پهر فروخت                . ٤٢٥سوال  
البتہ یہ بهی پيش نظر رہے کہ ان پانچ مہينوں کے درميان چاول کی                (کی شرط کے مطابق اس کی قيمت دریافت کر سکتا ہے            

 ؟)قيمت ميں بهی قابل توجہ اضافہ ہوا ہے
اس طرح نہيں بيچا جا سکتا کہ اس کی            بيچنے کے وقت جنس کی قيمت معلوم ہونی چاہئے کسی چيز کو کبهی                   : جواب

 . قيمت بعد ميں معلوم ہو اسطرح کا معاملہ دهوکہ واال اور باطل ہے
 

اگر کوئی کسی سے ایک سامان پچاس ہزار ميں خریدے اور پهر اس سامان کو اسے ساٹه ہزار ميں بيچ دے اور                           . ٤٢٦سوال  
 پيسہ چار مہنہ بعد لے تو اس کی کيا صورت ہے؟

ن کو بطور نقد خریدنا اور پهر اسی پہلے بيچنےوالے شخص کو ادهار کی صورت ميں بيچ دینا اگر پہال معاملہ کرتے                         ساما: جواب
وقت معاملہ کے ضمن ميں پہلے بيچنے والے سے شرط نہ ہوئی ہو تو کوئی حرج نہيں ہے اس صورت ميں خریدار بغير کسی قيد                           

 . ميں زیادہ قيمت کے ساته بهی بيچنا چاہے تو بيچ سکتا ہےوشرط کے سامان کو اپنے اختيار سے ادهار کی شکل 
 

 جن جگهوں پر انسان معاملہ کو توڑ سکتا ہے
 

 . معاملہ کے توڑنے کے حق کو خيار کہتے ہيں خریدار اور بيچنے واال گيارہ صورتوں ميں معاملہ کو توڑ سکتے ہيں. ٤٢٧مسئلہ 
 . کہتے ہيں»خيار مجلس« اس کوابهی معاملہ ہونے کی جگہ پر دونوں موجود ہوں. ١
 . کہتے ہيں» خيار غبن«یہ کہ دونوں کے ساته غبن ہوا ہو اس کو. ٢
 )خيارشرط(معاملہ ميں معاہدہ کریں کہ ایک معين مدت تک دونوں یا ان ميں سے ایک معاملہ کو توڑ سکتا ہے. ٣
اور اسطرح سامنے الئے کہ اس کی قيمت لوگوں کی           بيچنے واال یا خریدار اپنے مال کو جو ہے اس سے بہتر بنا کر پيش کرے                    . ٤

 )خيار تدریس(نظر ميں زیادہ ہو جائے
بيچنے واال یا خریدار جنس ميں کسی کام کو انجام دینے کے لئے شرط کرے یا شرط کرے کہ جو مال دے وہ مخصوص طرح کا                             . ٥

 ). خيار تخلف شرط( سکتا ہےہو اور پهر اس شرط پر عمل نہ ہو تو اس صورت ميں دوسرا شخص معاملہ کو توڑ
 ). خيار عيب(کوئی عيب ہو)دی جانے والی چيز ميں(سامان یا اس کے عوض ميں. ٦
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انهيں پتہ چلے کہ جو سامان بيچا ہے اس ميں کچه مقدار کسی دوسرے شخص کی بهی موجود ہے لہذا اگر اس کا مالک                           . ٧

بيچنے والے سے پيسہ لے سکتا ہے نيز اگر معلوم ہو جائے جس چيز کو               راضی نہ ہو تو خریدار معاملہ کو توڑ سکتا ہے اس مقدار کا              
خریدار نے بطور عوض قرار دیا ہے اس ميں کچه حصہ دوسرے کا مال اور اس کا مالک راضی نہ ہو بيچنے واال معاملہ کو توڑ سکتا                       

 ). خيار شرکت(ہے یا اس مقدار عوض کو خریدار سے لے سکتاہے
چه ایسی معين خصوصيات بيان کرے جس کو خریدار نے نہيں دیکها اور بعد ميں معلوم ہو کہ جس                    بيچنے واال سامان کی ک    . ٨

طرح بيان کيا اس طرح نہيں ہے اس صورت ميں خریدار معاملہ کو توڑ سکتا ہے نيز خریدار جو معين عوض دے رہا ہے اس کی                                 
خيار (ہا تها تو بيچنے واال معاملہ کو توڑ سکتا ہے            خصوصيات بتائے بعد ميں معلوم ہو کہ اس طرح نہيں ہے جيسا کہ اس نے ک                    

 ). ررؤیت
خریدارنے جس سامان کو نقد خریدا ہے اس کا پيسہ تين دن تک اد انہ کرے اور بيچنے واال بهی سامان حوالہ نہ کرے اس                                . ٩

 شرط نہ ہوئی ہو تو بيچنے       صورت ميں اگر خریدار نے پيسہ تاخير سے دینے کے لئے شرط نہ کيا ہو اور سامان ميں بهی تاخير کی                     
واال معاملہ کو توڑ سکتا ہے ليکن جس سامان کو خریدا ہے اگر وہ ميوہ جات ميں سے ہو جو کہ ایک روز رہ جائے تو بيکار ہو جاتا                               
 ہے چنانچہ رات تک اس کا پيسہ نہ دے اور شرط نہ کيا ہو کہ پيسہ دینے ميں تاخير کرے گا اور سامان دینے ميں بهی تاخير کی                            

 ). خيار تاخير(شرط نہ ہوئی ہو تو بيچنے واال معاملہ کو توڑ سکتا ہے
 )خيار حيوان(کسی جانور کو خریدا ہو تو تين روز تک معاملہ کو توڑ سکتا ہے. ١٠
کے حوالہ نہ کر سکے مثًال جس گهوڑا کو بيچا ہو وہ بهاگ جائے اس صورت                    )خریدار(بيچنے واال جس سامان کو بيچے اسے        . ١١

 ). خيارتعذرتسليم(دار معاملہ اس صورت ميں خریدار معاملہ کو توڑسکتا ہےميں خری
 
 

 مالکيت
 

جيسا کہ معمول ہے معامالتی دالل معاملہ ہو جانے کے بعد خریدار اور بيچنے والے سے کثير رقم کميشن کے بطور                          . ٤٢٨سوال  
شرعًا کيا حکم ہے؟اگر معاملہ باطل ہو تو کيا           ليتے ہيں جبکہ معاملہ کے دونوں فریق اس سے راضی نہيں ہيں اس مسئلہ کا                    

 حکم ہے؟
چونکہ وہ جو پيسہ ليتے ہيں وہ داللی اور ان کے کام کا عوض ہے اس لئے وہ جائز ہے اور مسلمان کا عمل محترم ہے ہاں                             : جواب

 قيمت حالل ہے نہ حق      وہ معائدہ نہ ہونے کی صورت ميں اجرت سے زیادہ لينے کے حقدار نہيں ہيں ليکن باطل معاملوں ميں نہ                     
 . عمل حالل ہے

 
کاشت کی جانے والی زمين ميں جس پر ایک مدت سے کاشت ہوتی رہی ہے کسَاوں کے پاس اس کی سند ہے                          . ٤٢٩سوال  

کوئی معدن نکل آئے تو کيا اس طرح کے معدن کا نکل آنا زمين کو کسانوں کی ملکيت سے خارج کر دیتا ہے اور دوسروں کی                               
 ہو جاتا ہے یا کسان کی ملکيت اس وقت بهی ہے؟ملکيت سے متعلق 

کے تابع نہيں ہوتے البتہ مذکورہ فرض ميں ملک     )زمين(زمين مالک کی ملکيت سے خارج نہيں ہوتی ليکن بڑے معدن ملک           : جواب
 . کو کرایہ پر لينا چاہئے

 
 خرید و فروخت کے متفرق مسائل

 
ان تمام چيزوں کو بتائے جن کی وجہ سے سامان کی قيمت کم یا زیادہ               اگر بيچنے واال سامان کی قيمت بتائے تو         . ٤٣٠مسئلہ  

 . ہوتی ہے اور اس کے بعد چاہے اسی قيمت پر بيچے یا اس سے کم پر بيچے مثًال بتائے کہ اس نے نقد خریدا ہے یا ادهار
 

ئل منجملہ ڈاکٹر کی گواهی     ميں گرفتار رہا ہے اور یقينی دال      )کينسر(ایسا مریض جو ایک مدت تک العالج بيماری       . ٤٣١سوال  
اور دیگر کچه محترم افراد کی گواہی کی بناپر وہ انتقال سے پہلے چاليس روز تک بيہوش رہا ہے کيا ایسا شخص معاملہ انجام                         
دے سکتا ہے؟اور اگر دعوی کيا جائے کہ ایسے آدمی نے انتقال سے پہلے کوئی معاملہ انجام دیا ہے تو کيا شرعی لحاظ سے                                  

 یا نہيں؟صحيح ہے 
ایسی بيماری اور مرض جو موت سے متصل ہو اگر مریض شخص معاملہ انجام دے تو اس صورت ميں اگر اس نے اختيار                        : جواب

 . اور عقل کی سالمتی کے ساته انجام دیا ہو تو نافذ ہے
 

بهی شرط  )توڑنے کا اختيار  معاملہ کو   (دو آدميوں نے کوئی معاملہ انجام دیا ہے اور معاملہ کے ضمن ميں خيار فسخ               . ٤٣٢سوال  
کيا ہے ليکن خيار فسخ کے لئے مدت تعين نہيں کی ہے اور طرفين نے ایک دوسرے کے ساته طے کيا ہے کہ کوئی بهی معاملہ سے                            
عدول کا حق نہيں رکهتا ہے چنانچہ خریدار اس معائدہ پر دستخط کے بعد معاملہ کرنے سے منصرف ہو جائے تو دس الکه بيعانہ                           

دیا ہے اس کے مطالبہ کا حق نہيں رکهتا اور اگر بيچنے واال معادہ پر دسخط کرنے کے بعد معاملہ انجام دینےسے                                جو اس نے     
منصرف ہو جائے تو دس الکه بيعانہ واپس کرنے کے عالوہ تين الکه تومان ضرر اور گهاٹے کے عنوان سے خریدار کو ادا کرے گا آپ                               

يں مدت معين نہ ہو تو اسی قرار داد کی رسيد دکهانے کی صورت ميں یہ                  سے استدعا ہے اس صورت ميں جب خيار فسخ م          
 معاملہ صحيح ہے یا نہيں؟

خيار شرط ميں اگر مدت معين نہ ہو تو چونکہ عوضين ميں دهوکہ اور جہل ہے معاملہ کے باطل ہونے کا سبب ہے اور                                : جواب
اگر یمنٹ ميں کسی طرح خيار شرط کی مدت          جہل کی برگشت شرط ميں جہل مطلق کی طرف ہے ليکن اگر معاملہ اور                  
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معلوم ہو جائے جس کی وجہ سے جہل مطلق سے خارج ہو جائے تو شرط اور عقد دونوں صحيح ہے مثًال قانونی سند کو مرتب                            
کرنے کی آخری مدت معين ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کو توڑنے اور ضرر ونقصان کی شرط مدت دار اور معلوم ہے                                   

 واضع ہے کہ قانونی سند کو مرتب کرنے کے بعد معاملہ توڑنے کا حق نہيں دیا جاتا لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سند                                   چونکہ
 . مرتب ہونے سے پہلے معاملہ توڑنے کا حق ہے

 
ں آج کل جيسا کہ رائج ہے معائدوں ميں پشيمانی یا معاملہ کو قطعی طور پر پختہ کرنے کے لئے عقد کے ضمن مي                         . ٤٣٣سوال  

 ایک رقم کو شرط کرتے ہيں تو کيا اس پيسہ کو شرعی لحاظ سے لينا حالل ہے یا نہيں؟کس صورت ميں عمل ہونا چاہئے؟
اس طرح کی شرطيں در حقيقت گهاٹے کا جبران یا عقد کو مستحکم کرنے کے لئے ہوتی ہيں اور عقالنی غرض کی                             : جواب

 . نہيں ہيں لہذا صحيح اور انهيں وفا کرنا ضروری ہےحامل ہيں چونکہ خالف شرع اور عقد کے مقضی کے خالف 
 

 بعض محرمات اور حرام تجارتيں
 غنا اور موسيقی

 
 حضرت عالی کی نظر ميں غنا سننے کا کيا حکم ہے اور غنا کی کونسی قسم حرام ہے؟. ٤٣٤سوال 
ے اور وہ آواز، غنا اور موسيقی کہ        بعض اعلم فقہاء کی اتباع کرتے ہوئے ميری نظر موسيقی وغنا کی حرمت محتوائی ہ               : جواب

جس ميں بے عفتی اور اوارہ پن کی ترویج ہوتی ہے یا الپرواہ اور خود خواہ عياشوں کی عياشی اور ہوس پرستوں کی ہوس                           
یا رانی کے لئے ہو یا باطل کی تزویج اور اور افکار کو خراب کرنے اور انسانوں کو فکری انحراف ميں مبتال کرنے کے معنی ميں ہو                              

چہرہ دکهانا مقصود ہو اسی طرح دیگر بلکہ سب ہی جگہوں پر              . . . . . اسالم کا غير مطلوب، بر خالف سہولت و عدالت و           
غنا اور موسيقی حرام ہے اسے انجام دینے والے، گانے والے اور سننے والے پر دو حرام کے مرتکب ہوئے ہيں حتی قرآن مجيد کی                                

ی ترغيب کے لئے غنا کے ساته پڑهی جائے تو اس کا غنا کے ساته پڑهنا حرام ہے دیگر                         کوئی آیت بهی حرام اور باطل کام ک         
 . اسالمی مسائل وسنت کی بہ نسبت غنا و موسيقی تو دور کی بات ہے

 
 مشکوک غنا کا کيا حکم ہے؟. ٤٣٥سوال 
 . مشکوک غنا مورد برائت ہے اور حرام نہيں ہے: جواب

 
 ميں اس سے تحریک نہ ہو اور صرف وقت کاٹنے کے لئے سنے تو کيا حکم ہے؟موسيقی سننا جبکہ انسا . ٤٣٦سوال 
 . جو موسيقی حرام ہے اس ميں وقت کاٹنے یا کسی اور وجہ سے ہونے ميں کوئی فرق نہی ہے: جواب

 
 نظم  مذکورہ ذیل جگہوں پر عورت کی آواز سننے کا کيا حکم ہے؟تالوت قرآن، مرثيہ خوانی، قصيدہ، اشعار اور                        . ٤٣٧سوال  

 پڑهنا، مقالہ، شعر خوانی، عادی گفتگو، ہنسنا اور گریہ وغيرہ؟
عورت کی آواز سننا فی نفسہ حرام نہی ہےليکن پردہ اور عفت کی رعایت الزمی ہے اور ہر وہ امر جو عورت کے پردے                            : جواب

حاظ سے مذکورہ امور ميں اور جن       اور عفت کوختم کرنے کا باعث ہو انجام نہيں دینا چاہئے اس کا ترک کرنا الزمی ہے پس اس ل                    
کے متعلق سوال کيا گيا ہے کوئی فرق نہيں ہے گرچہ ان ميں سے بعض کا عفت اور پردے کے ختم کا سبب ہونا بقيہ سے اقوی                              

 . ہے
 

 بانسری اور اس کے بجانے کا کيا حکم ہے؟. ٤٣٨سوال 
ی تہذیب کی ترویج، اسالم کے متعلق عوام کے            اگر کسی فساد جيسے آوارہ پن، دوسروں کو تکليف پہنچانا، مغرب              : جواب

عقائد کو ضعيف کرنا، نا محرم عورت ومرد کا ایک جگہ اکٹها ہونا وغيرہ کا باعث نہ ہو تو خود بانسری بجانے کو حرام نہيں کہا                            
ائط کی  جا سکتا ليکن اگر کوئی فساد اس کی وجہ سے ہو تو قطعًا حرام ہے اور اس سے نہی عن المنکر کے عنوان سے شر                             

 . رعایت کے ساته روکنا واجب ہے
 

جو گونگی تعریف لہو و لہب کی پيش کی جاتی ہے اس کے پيش نظر ًآپ سے استدعا ہے کامل اور واضع مثال کے                          . ٤٣٩سوال  
 ساته اس طرح کی نشست کے متعلق بيان فرما دیں؟

ب وغيرہ لہوی نشست ہے اور اس ميں        عياشی کی نشستيں جس ميں محرمات کا ارتکاب کيا جائے جيسے جوا وشرا             : جواب
 . شرکت حرام ہے

 
 ناچنا اور تالی بجانا 

 
 کسی بهی طرح تالی بجانے کا کيا حکم ہے؟شادی اور محفلوں ميں تالی بجانے کا کيا حکم ہے؟. ٤٤٠سوال 
ر نزاکت کے خالف ہے اور      خود تالی بجانے ميں کوئی حرج نہيں ہے ليکن اس ميں افراط اور زیادہ روی پسندیدہ نہيں ہے او                   : جواب

 . دیگر محرمات بهی اس کے ساته ہو جائيں تو قطعًا اس کا مرتکب حرام کا مرتکب ہے
 

 شادی وغيرہ کی محفلوں ميں ناچنے کا کيا حکم ہے؟ . ٤٤١سوال 
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کے اگر کوئی دوسرا حرام جيسے سرکشی و باطل کی ترویج اور عورت ومرد کے اختالط کا باعث نہ ہو تو شادی                                 : جواب
 . پروگرام ميں تالی بجانے کی طرح ناچنے کو بهی حرام نہيں کہا جا سکتا

 
 ہار اور جيت

 
کسے کہا جاتا ہے؟کيا تاش آلہ قمار ہے؟شطرنج کيسا ہے؟ کيا ممکن ہے آلہ قمار آلہ ہونے                    )جوئے کے وسائل  (آلہ قمار . ٤٤٢سوال  

 سے خارج ہو جائے؟
 عوام کے درميان ہار اور جيت کے لئے استمال ہوتے ہيں اگ کوئی چيز پہلے آلہ قمار                  آالت قمار ایسے وسائل ہيں جو معموالً      : جواب

شمار ہوتی تهی اور اسے شک ہے کہ اس وقت بهی آلہ قمار ہے یا نہيں تو وہ آلہ قمار کے حکم ميں ہے ليکن اگر کوئی چيز فی                             
 کا جزء تهی اس سے ہار جيت کے بغير کهيلنے ميں            کے وسائل ) جوئے(الحال آلہ قمار شمار نہيں ہوتی تو چاہے گذشتہ ميں قمار          

 . کوئی حرج نہيں ورنہ مطلقًا حرام ہے
 

 تصویر اور پتلے بنانا
 

پتلہ بنانے اور اس کے خریدنے اور بيچنے کے متعلق حضرت عالی کی کيا نظر ہے؟ تصویر اور ڈرائنگ کے متعلق                                 . ٤٤٣سوال  
 مجموعی طور پر کيا حکم ہے؟

بنانا حرام نہيں ہے اور تصویر بنانا، ڈرائنگ کرنا اگر فساد کا باعث نہ ہو بے حيائی                    )مجسمہ(کے لئے پتلہ  منطقی مقاصد   : جواب
 . اور آوارہ پن کی ترویج نہ کرے تو جائز ہے اور کوئی حرج نہيں ہے

 
 رشوت

 
 ہے؟ اور کيا رشوت دینے      کيا اسالمی فقہ کی نگاہ ميں حق کے ثابت کرنے اور پانے کے لئے رشوت ادا کی جا سکتی                   . ٤٤٤سوال  

 والے کو بهی سزا ہے یا نہيں؟ دليل کيا ہے؟
رشوت دینا اور لينا حرام ہے ہاں مگر اس جگہ جہاں انسان اپنا حق نہيں پا سکتا سوائے اس کے کہ وہ رشوت دے اس                             : جواب

ئے حرام ہے اور باطل کے ذریعہ مال         صورت ميں رشوت دینے والے کے لئے کوئی حرج نہيں ہے اور وہ معذور ہے ليکن لينے والے کے ل                        
 . کهانا اور ایک حرام عمل کا مرتکب ہونا کہ جس ميں کوئی عذر نہ ہو اس پر تعزیز کی سزا ہے

 
اگر کوئی ہدیہ یا زحمت کے عوض کوئی چيز کسی افسر یا اس کے ماتحت کو اپنے نقصان سے بچانے یا کام ميں                           . ٤٤٥سوال  

 تو کيا یہ رشوت شمار ہو گی؟تيزی پيدا کرنے کے لئے ادا کرے 
رشوت مطلقًا حرام ہے ليکن سوال ميں جو صورت فرض کی گئی ہے اس پر رشوت کا صادر آنا مشکل ہے اور پيسہ دینا                         : جواب

صحيح نہيں ہے کيونکہ آفس ميں کام کو انجام دینے والے نے اپنا وقت کرایہ پر دیا ہے لہذا اس وقت پيسہ لينا اس کے لئے جائز                                  
 . ے ليکن بہر حال جو اس طرح کے پيسوں کو ادا کرنے پر مجبور ہے اس کا دینا حرام نہيں ہے اگرچہ لينے والے کے لئے حرام ہےنہيں ہ

 
 حق التأليف

 
کيا مؤلفوں، مترجموں اور دیگر صاحبان ہنر افراد جو آثار کی تخليق ميں زحمت برداشت کرتے ہيں، پيسہ اور وقت                    . ٤٤٦سوال  

  وہ کوئی پيسہ حق زحمت یا حق التاليف کے عنوان سے ليں تو کيا صحيح ہے؟صرف کرتے ہيں اگر
حق زحمت یا حق لتاليف لينا تا کہ کتاب یا اصل نسخہ یا ہنری اثر کو اس کے حوالہ کر دے اس ميں کوئی حرج نہيں ہے                            : جواب

 . چونکہ مسلمان کو عمل محترم ہے اور اس کے عمل ميں بغير اجازت تصرف حرام ہے
 

کتب یا آثار جيسے پينٹنگ، ڈرائينگ، خوشنویسی اور کمپيوٹری سافٹ ویئر جو کہ ہنر مند کے ذوق اور ذہن کی                        . ٤٤٧ال  سو
تخليق ہے کيا ہنر مند اور صاحب اثر ہميشہ کے لئے اس کی طباعت پر پابندی یا اس کی طباعت سے ممانعت کا حق رکهتا ہے؟                          

 اگر منع نہ کرے تو پهر کيا حکم ہے؟
وہ ہميشہ کے لئے سافٹ وئير کی کاپی کرنے سے روک سکتا ہے چونکہ انسان اپنے مال پر تصرف رکهتا ہے اوراس کے مال                         : جواب

زضایت کے بغير حرام ہے اور مسلمانوں کا          )جيسے طباعت جو کہ اس طرح کے تصرف کا الزمہ ہے             (ميں دوسروں کا تصرف کرنا     
 والے یا اس کے مالک اثر کی ارزش یا اس کتاب کو کسی فرد ميں منحصر                  عمل محترم اور با قيمت ہے اور ممکن ہے حق رکهنے           

کرنا چاہتے ہوں اور اگر وہ منع نہ کرے تو بهی بنا عدم اور کاپی نہ کرنے پر ہے اور یہ جائز نہيں ہے ہميں خود سے اپنے لئے حق                                     
 . ایجاد نہيں کرنا چاہئے

 
 داڑهی مونڈنا

 
 کے اجرت لينا جائز ہے یا نہيں؟کيا داڑهی مونڈنا اور اس . ٤٤٨سوال 
اس کی حرمت ميری نظر ميں معلوم نہيں ہے اور حرمت کے آثار اس پر مرتب نہيں ہوتے گرچہ اس کو ترک کرنے کی                              : جواب

 . احتياط مطلوب ہے
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 غيبت اور تجسس
 

رنا، محفل و مجلس    غيبت ک «جو مومن کی غيبت ميں مشغول ہے اور نہی عن المنکر کے وقت جواب ميں کہتا ہے                 . ٤٤٩سوال  
کيا اسالمی اقدار کا قائل اور مقيد نہ ہونا جو کہ عدالت سے خارج ہونے کا باعث ہے اس فرد پر صادق                       » کی تفریح کا سامان ہے    

 ہے؟
لوگوں کی غيبت سے نہ بچنا حرام ہے اور اسے عمومی طور پر انجام اور رواج دینا اور اس طرح جواب دینا کہ غيبت                                : جواب

کا سامان ہے اگر یہ عمدًا اور توجہ کے ساته ہو نہ ہنسی اور مذاق وغيرہ کی نيت سے تو اس صورت ميں یہ                                محفل تفریح   
 . اسالمی اقدار کا پابند نہ ہونا ہے

 
 کيا غيبت سننے والے کا گناہ غيبت کرنے والے کی طرح ہے؟. ٤٥٠سوال 
 . سننے واال بهی گنہگار ہے اور اس نے معصيت کی ہے: جواب

 
 کيا فاسق کی غيبت ہر اعتبار سے جائز ہے یا صرف اس کے فسق کے متعلق جائز ہے؟. ٤٥١سوال 
کی غيبت وہ بهی صرف گناہ کے متعلق جس کو وہ اعالنيہ انجام دیتا ہے حرام                  ) اعالنيہ گناہ کرنے واال   (متجاہر بالفسق : جواب

 .  کوئی فرق نہيں ہےنہيں ہے وگرنہ بقيہ جگہوں پر غيبت کی حرمت ميں فاسق اور غير فاسق ميں
 

اخالقی مفاسد اور گناہ جو بعض افراد کے ذریعہ خود ان کے گهروں ميں انجام دیا جاتا ہے شرعی لحاظ سے اس کے         . ٤٥٢سوال  
 متعلق جستجو اور تجسس کس حد تک جائز ہے؟

 . تجسس حرام اور ناجائز ہے: جواب
 

 ميں فساد اور فساد کے اسباب موجود ہيں کيا اسے ثابت کرنے کے              اگر ہميں ٹيلی فون سے اطالع دیں کہ فالں گهر         . ٤٥٣سوال  
 لئے پوليس کے ذریعہ اس گهر کو کنٹرول کيا جا سکتا ہے؟

حرام ہے اور جب تک مجموعی طور پر گناہ اعالميہ دیدو مشائدہ نہ ہو اسے سزا، تحقيق اور جستجو کا مورد قرار نہيں                        : جواب
 . دیا جا سکتا

 
 ہتک حرمت

 
جو مدیر اسالمی خالق کی رعایت نہيں کرتا قانون کے خالف عمل کرتا ہے اس کے کالم ميں حيا نہيں ہوتی اور                          . ٤٥٤سوال  

اپنے برے اخالق کے ذریعہ اسالمی اخالقيات کو مورد سوال قرار دیتا ہے اور لوگوں کے درميان ہتک حرمت کرتا ہے طالبعلموں کو                           
يا شرعی لحاظ سے کوئی دوسرے کی توہين کر سکتا ہے؟ اور توہين ہونے والے کے                       مارتا پيٹتا ہے کيا وہ نمونہ بن سکتا ہے؟ک           

 اعتراض اور یاددہانی پر اسے مار پيٹ سکتا ہے؟
لوگوں کی توہين کرنا چاہے چهوٹے ہوں یا بڑے چاہے ثقافتی مراکز پر ہوں یا کسی اور جگہ حرام اور نا جائز ہے اور توہين                              : جواب

 کہ وہ چهوٹا ہو یا بڑا اسی طرح جسمانی تنبيہ حرام ہونے کے عالوہ اگر بدن کی حالت ميں تغير                     کی حرمت ميں فرق نہيں ہے     
کا باعث ہو تو دیت کا بهی موجب ہے اور اسطرح کے امور سے روکنے کے لئے چاہے کہ اس سے متعلق افسران سے رابطہ قائم                                 

 . کریں
 

 کفار کے مشابہ ہونا
 

نوں کے درميان لباس اور بال کے ایسےاسٹائل پائے جاتے ہيں جو مغربی ہيں اور اجنبی                     حاليہ دنوں ميں بعض جوا     . ٤٥٥سوال  
شہروں سے آئے ہيں اس بات کے پيش نظر کہ اس طرح کے لباسوں کو پہننا اور اس طرح سنورنا عرف ميں کفار کے مشابہ بننا                            

 ہے کيا شرعًا حرام ہے یا حالل؟
 . سر پيکار افراد کی تہذیب کی ترویج ہو تو حرام اور جائز ہےاگر اسالم کے دشمنوں اور اس سے بر : جواب

 
 متفرق مسائل

 
اس کے پيش نظر کے مرد کے لئے سونا حرام ہے تو کيا مردوں کے لئے استمال ہونے والے سونے کے زیورات کو بنانا اور                             . ٤٥٦سوال  

 بيچنا بهی یہی حکم رکهتا ہے؟
 طور سے اور معمول کے مطابق اس سے حرام استفادہ کرتے ہيں اسے بيچنا حرام                سونے کے مردانہ زیورات جيسے مرد عام      : جواب

اور باطل ہے ہاں اگر کسی سماج ميں یہ رواج ہو کہ اس طرح کے زیورات خرید کر مرد کو صرف یادگار کے طور پر دیا جاتا ہے اور                                
کے متعلق اسے علم ہو کہ وہ بهی صرف          وہ بهی اسی جهت سے لے تو اس کو بيچنا جائز ہے یا پهر مخصوص خریدار ہو جس                      

 . اسی غرض سے خرید رہا ہے
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نشيلی چيزوں کا استمال جيسے بهنگ، چرس، ہروئين، مارفين، ماری جوانا وغيرہ کے مختلف صورتوں ميں                         . ٤٥٧سوال  
 استمال کا کيا حکم ہے؟

هنگ تو یہ نشہ آور کے عنوان سے حرام          ان کا استمال چاہئے کسی بهی طرح ہو حرام ہے ليکن جو نشہ آور ہے جيسے ب                  : جواب
ہے اور اس کے عالوہ دوسری چيزیں چونکہ عرف اور عقالء کے نزدیک نقصان پہنچانے والی اور مضر شمار ہوتی ہے اس لئے حرام                         

 . ہيں
 

 شرکت کے احکام 
 

ے یا اس کے بعد ہر ایک اگر دو آدمی کسی چيز ميں مشارکت رکهنا چاہتے ہيں چنانچہ عقد شرکت پڑهنے سے پہل         . ٤٥٨مسئلہ  
اپنا کچه مال کسی دوسرے کے مال سے مخلوط کرے جس کو دوسرے سے تشخيص نہ دی جا سکے اور عربی یا کسی                                   
دوسری زبان ميں شرکت کے صيغہ کو پڑها جائے یا کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے معلوم ہو کہ ایک دوسرے کے ساته                                 

 . ہےشریک ہونا چاہتے ہيں تو ان کی شرکت صحيح 
 

اگر کچه افراد جو اپنے کام کی مزدوری پاتے ہيں ایک دوسرے کے ساته شراکت کریں جيسے بعض دالل جن ميں                        . ٤٥٩مسئلہ  
طے ہوتا ہے کہ جتنا بهی کميشن ملے گا اسے آپس ميں تقسيم کریں گے تو ان کی شرکت صحيح نہيں ہے اور ان ميں سے ہر                                

 . ایت کے ساته ملی ہوئی مزدوری کو آپس ميں تقسيم کرنا چاہتے ہيں تو صحيح ہےایک اپنی مزدوری کا مالک ہے ليکن اگر رض
 

اگر کچه شریک آپس ميں طے کر ليں کہ سارا فائدہ ایک آدمی لے تو صحيح نہيں ہے ليکن اگر یہ طے کر ليں کہ                             . ٤٦٠مسئلہ  
 . صحيح ہےپورا نقصان یا زیادہ نقصان ان ميں سے ایک آدمی دے تو شرکت اور معائدہ دونوں 

 
جب بهی کوئی ایک شریک تقاضا کرے کہ شراکت کے سرمایہ کو تقسيم کيا جائے تو دوسروں فریقوں کو قبول                       . ٤٦١مسئلہ  

کرنا چاہئے مگر یہ کہ اس صورت ميں کسی دوسرے فریق کے ضرر کا باعث ہو یا شراکت کی ایک مدت ہو تو تقسيم کرنے کا                              
 . مطالبہ نہيں کر سکتے

 
ک آدمی پانچ الکه روپے کے سرمایہ کے ساته دوسرے شخص کے پچاس ہزار کو لگا کر عقد شرکت پڑهتا ہے اس                         ای. ٤٦٢سوال  

طرح کہ پہال شخص ہر طرح کا کام کرنے سے معاف ہے اور کام صرف دوسرے شخص کے ذمہ ہے اور اس سے جو فائدہ حاصل ہو                              
ميں شرعی حکم کيا ہے؟ اگر دوسرا فرد تين آدميوں کی             گا وہ ان دونوں کے درميان بطور مساوی تقسيم ہو گا اس مسئلہ                 

 طرف سے جہنوں نے پيسہ ساته لگایا ہے پہلے شخص کے ساته عقد شرکت پڑه لے تو کيا صورت ہے؟
شراکت دونوں صورت ميں صحيح ہے اس دليل کی بنا پر کہ گرچہ شرکت کا اس بات کا مقتضی ہے کہ حاصل شدہ                             : جواب

سيم ہو ليکن عامل کے فائدہ اٹهانے کی شرط کی صورت ميں چاہے وہ کتنا بهی ہو مال اشکال اور                      فائدہ مال کی بہ نسبت تق     
اس کی صحت مورد خالف نہيں ہے خالف اس جگہ ہے جہاں غير عامل کا حصہ اس کے مال سے زیادہ ہو گرچہ اس طرح کی                              

قد کی اقتضا کے خالف ہے بلکہ اطالق کے          بهی شرط کرنا ممکن ہے کہ صحيح ہو چونکہ شرط نہ خالف شرع ہے اور نہ ذات ع                     
 . خالف ہے

 
کہ جو قانون تجارت کے تحت عمل          (کچه لوگ مختلف کمپنيوں کے شيئير زاسی کمپنی کے معائدے کے مطابق                . ٤٦٣سوال  

کے لئے نا معلوم ہوتی      ) شرکت کرنے والوں  (اور اس کی نوعيت ان     ) کام(خریدتے ہيں ليکن اس کے شرکاء اہل عمل         ) کرتی ہے 
) یعنی اس ميں دهوکہ نہ ہو     (عذری نہ ہو  ) معاملہ(عرفًا اتنا ہی کافی ہے کہ یہ      ) کيا اس کمپنی کے ساته معائدہ کرنے کے لئے        (ےہ

 خود وہ اپنے شرکاء کو نہ پہنچانے اور تجارت کی نوعيت سے آگاہ بهی نہ ہو؟
معلوم ہو کفایت کا باعث ہے اس طرح کے          کفایت کرے گا اور عمل ميں شراکت کی رضایت چاہے قانون تجارت کے ساته                  : جواب

 . دهوکے شراکت کو نقصان نہ پہنچائيں گے بلکہ ان کا نقصان پہنچانا، بيع جيسے بعض عقود اور معامالت سے مخصوص ہے
 

 مضاربہ کے احکام
 

ی ایسے ہی   جس طرح بينک لوگوں کے ساته پيش آتے ہيں اور فيکس ڈیپازٹ پيسہ پر منافع دیتے ہيں اگر ہم به                        . ٤٦٤سوال  
اس پيسہ  (معاملہ کریں مثًال ایک تجارت کرنے والے کو پيسہ دیں اور طے کر ليں کہ وہ ہر مہينہ ہم کو ایک رقم منافع کے بطور یا                          

 کام کرنے کے عوض ميں دیا کرے تو کيا جائز ہے اگر نہيں تو کس صورت ميں ہم تاجر کو پيسہ دے سکتے ہيں؟) سے
 . ا چاہے اور اس کے سرائط جو کہ عبارت ہيںمضاربہ کی صورت ميں ہون: جواب

 . مدت معلوم ہو. ١
 . در آمد کا تقسيم ہونا کسر مشاع کی صورت ميں ہو. ٢
جس راستہ کی پيشکش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ            ) خرید و فروخت کرے   (عامل اور پيسہ کو لينے واال اس سے تجارت کرے          . ٣

نقصان ہو تو عامل اور پيسہ کو لينے واال اپنے پاس سے دینے والے کے نقصان                  عقد مضاربہ کے ضمن ميں شرط کر ليں اگ رکوئی            
 . کو پورا کریں اور ضمنًا ایک رقم ہر مہينہ بغير حساب کئے اسے ادا کریں اور مدت ختم ہو جانے پر حساب کریں

 



 )اردو(منتخب االحکام  122
 

WEBSITE: www.saanei.org/ur E-MAIL: info@saanei.org Code : H/0011 
 

ر یا کارخانہ والے کو دیا       ایک شخص کے پاس رقم جمع ہے اس سے فائدہ اٹهانے کے لئے اس نے وہ پيسہ کسی تاج                     . ٤٦٥سوال  
جبکہ قرائن کے ذریعہ سرمایہ لگانے والے کے لئے فائدہ              (اور وہ سرمایہ کے مالک کو ایک رقم منافع کے عنوان سے ادا کرتا ہے                     

کيا اس طرح فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یا نہيں؟ اگر کوئی دوسرا آسان راستہ شرع مقدس ميں موجود ہو تو                      ) مشخص ہوتا ہے  
 ے بيان فرما دیجئے؟ہمارے لئ
مضاربہ کی صورت ميں اور اس کے شرائط کی رعایت کے ساته یا پهر شرکت کی صورت ميں اپنے سرمایہ کی بہ                               : جواب

 . نسبت فائدہ حاصل کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے
 

کسی شخص کو   بچہ کے تمام نقد سرمایہ کو مال المضاربہ کے عنوان سے               ) جو خود ولی بن گيا ہو      (قہری ولی . ٤٦٦سوال  
 . مذکورہ عقد کو توڑ دیا ہے اس وقت سوال یہ ہے) ولی نے(دیدے اور چونکہ مضارب نے اپنے عہد کو وفا نہ کيا اس لئے

ایک سال سے زیادہ ہو گيا ہے کہ مضارب نے بچہ کے سرمایہ کا فائدہ نہيں دیا اور اس مذکورہ مدت ميں سرمایہ کی حقيقی                 . ١
 مذکورہ نقصان کو جو کہ مضارب کے عمدًا ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے قہری ولی مضارب سے                     قيمت آدهی ہو گئی ہے تو کيا      

 طلب کر سکتا ہے کيا اس امر کے لئے جواز کی ضرورت ہے؟
جب مذکورہ باال طرح کے امور حاکم کے پاس لے جائے جائيں عدالت کے رائج اصول کے مطابق مطلوبہ شرع سے دو فيصد                                . ٢

ے بطور عدالت طلب کرتی ہے کيا محکوميت اور مذکورہ رقم کو حاصل کر لينے کے بعد قضاوت اور فيصلہ کے لئے                       قضاوت کے خرچ ک   
 سے لے سکتاہے؟) مضارب(جوخرچ آیا ہے اسے محکوم عليہ

چونکہ مذکورہ فسخ کے ذریعہ تمام موجودہ مال، صغير کا حق ہے نہ کہ ان کی قيمت                   : پہلی صورت کا جواب یہ ہے کہ       : جواب
س اگر اصل مال باقی ہے یا وہ فروخت ہو گيا ہے اور اس سے دوسرے معامالت انجام دے دئيے گئے ہيں تو اب چونکہ وہ تمام                                  پ

معامالت اس سر پرست کی اجازت سے انجام پائے ہيں اور اس اعتبار سے جو منافع حاصل ہو وہ بچہ کا حق ہے اور اگر                                      
اس ) اس صورت ميں  ( کرنے کی قدرت رکهتا ہو اور ادا کرنے ميں تاخير کرے تو              خسارت تاخير کی شرط لگائی جائے یا یہ کہ ادا          

وصول کيا جا سکتا ہے اور اس کی          ) عدالت کا تمام خرچ    :(سے خسارت کا پيسہ ليا جا سکتا ہے اور دوسرے سوال کا جواب                
 . استناد مرقوم شدہ قواعد کی طرف ہو گی

 
 احکام صلح

 
سرے کے ساته توافق کر لے کہ اپنے مال یا فائدہ کا کچه حصہ اس کی ملکيت ميں دیدے                     صلح یہ ہے کہ انسان دو     . ٤٦٧مسئلہ  

 . یا پهر اپنا حق طلب کرنے سے صرف نظر کر لے وہ چاہئے صوض کے مقابلے ميں ہو یا بدون عوض ہو
 

ہونا چاہئے اور انهيں    دو آدمی جو کسی چيز کے بارے ميں ایک دوسرے کے ساته صلح کرتے ہيں انهيں بالغ وعاقل                     . ٤٦٨مسئلہ  
 . کسی نے مجبور نہ کيا ہو صلح کا قصد رکهتے ہوں اور حاکم شرع نے انهيں ان کے مال ميں تصرف سے نہ روکا ہو

 
استدعا ہے کہ ایک ملک جس کے متعلق صلح کرنے والوں کے درميان ایک عام سند کے تحت قطعی مصالحہ ہو چکا                      . ٤٦٩سوال  

کو )مصالح لہ (عيين اور اس کے ایک حصہ کو ادا کرنے کے بعد صلح کرنے واال صلح کو قبول کرنے والے                    ہو تو کيا مال المصالحہ کی ت      
 اس ميں تصرف سے روک سکتا ہے؟ اس کے متعلق حکم شرعی بيان فرما دیجيئے؟

ابل نہيں ہے اور صلح     صلح اگر قطعی ہو یعنی سارے خيار کو طرفين نے ساقط کر دیا ہو تو الزم اور نافذ ہے اور پلٹانے کے ق                        : جواب
کے لئے مصالحت کی جانے والی شئے ميں تصرف شرعًا جائز ہے چونکہ اس کا یہ تصرف خود اپنی                    ) مصالح لہ (کو قبول کرنے والے   

ملکيت ميں ہے جس طرح قيمت اور مال مصالحہ صلح کرنے والے کی ملکيت ہے اگر مد مقابل مکمل طور پر یا کچه ادا کرنے ميں                           
س کو ادا کرنے کے لئے مجبور کيا جا سکتا ہے اور حق مطالبہ ثابت ہے اور ادا کرنے ميں تاخير ناجائز، معصيت اور                             تاخير کرے تو ا   

 . گناہ ہے
 

اگر کوئی باپ اپنی زندگی ميں اپنی زمين کو اپنے بچوں سے مخصوص کرتے ہوئے مصالحہ کر لے کہ اس کے مرنے کے                        . ٤٧٠سوال  
ه اس نے اپنے مخارج کے چهوڑ رکها ہو تو کيا اس طرح مصالحہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور کيا باپ اپنے                        بعد ان کے حوالے ہو جائے اور کچ        

 کسی فرزند کو اپنے مال سے محروم کر سکتا ہے؟
اگر شرعی مصالحہ انجام پایا ہے ليکن اپنی حيات ميں فائدہ اٹهانے کے حق کو صرف خود سے مخصوص کيا ہو تو                                  : جواب

 . ر مرنے کے بعد مصالحہ کرنے والے مال کے متعلق کوئی کسی طرح کا حق نہيں رکهتامصالحہ صحيح ہے او
 

 کرایہ کے احکام
 

کرایہ پر دینے واال اور جو کسی چيز کو کرایہ پر لے رہا ہے ان دونوں کو چاہئے کہ بالغ عاقل اور اپنے اختيار سے کرایہ                           . ٤٧١مسئلہ  
جو اپنے مال بيہودہ کاموں ميں خرچ کرتا ہے         ) نادان( بهی رکهتے ہيں پس وہ سفيہ      کو انجام دیں نيز اپنے مال ميں تصرف کا حق         

 . اگر کوئی چيز ولی کی اجازت کے بغير کرایہ پر لے یا کرایہ پر دے تو صحيح نہيں ہے
 

و کوئی  اگر بچہ کا ولی یا سرپرست اس کے مال کو کرایہ پر دے یا خود اسے کسی دوسرے کے لئے اجير بنا دے ت                          . ٤٧٢مسئلہ  
حرج نہيں ہے اور اگر اس کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کی عمر کے کسی حصہ کو کرایہ کی مدت کا جز قرار دے تو بچہ بالغ ہونے                               
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کے بعد کرایہ کی بقيہ مدت کو ختم کر سکتا ہے ليکن اگر ایسا ہو کہ ولی اس کے بلوغ کے حصہ کو اگر کرایہ ميں شامل نہ                                  
 . ف تها اس صورت ميں وہ کرایہ کی مدت کو ختم نہيں کر سکتاکرتا تو اس کی مصلحت کے خال

 
یہ (کرایہ کی مدت تمام ہونے کے بعد مالک کی رضایت کے بغير دکان یا گهر ميں تصرف کرے                  ) کرایہ دار (اگر مستاجر . ٤٧٣سوال  

 کو ذاتی طور پر ضرورت نہ ہو         کرایہ پر دینے والے   ) مؤجر(بهی پيش نظر رہے کہ اسالمی جمہوریہ ایران کے مدنی قانون ميں اگر              
 تو کيا حکم ہے؟) تو حق مستاجر کو دیتے ہيں چاہئے مالک زاضی نہ ہو

جيسے ہی کرایہ کی مدت ختم ہوئی اس کا کرایہ پر لينا بهی ختم ہو گيا اور مالک کی رضایت کے بغير کرایہ دار تصرف                          : جواب
 .  کے مطابق ہوں تو اس کی پيروی ہونی چاہئےکرے تو یہ تجاوز ہے ہاں مگر یہ کہ خاص قوانين شرعی اصول

 
ایک شخص نے کسی کو کام کرنے کے لئے مزدوری پر ليا اور اس کی العلمی سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی طرح                       . ٤٧٤سوال  

 کے کام کرنے والوں کی آدهی مزدوری اسے ادا کی تو کيا وہ کام کرانے واال ادا نہ کی گئی آدهی مزدوری کا مقروض ہے؟
کرایہ وغيرہ لہذا وہ مزدور جس کی          ) فروخت کرنا (چونکہ خيار غبن ہر طرح کے معاوضوں ميں جاری ہے جيسے بيع                 : جواب

مزدوری غبن کی گئی ہے اور اپنی مزدوری سے کم پر اس نے کام کيا ہے معاملہ کو توڑنے کا حق رکهتا ہے اور معاملہ کو توڑنے کے                  
ی تهی اس کا مستحق ہو گا یا در ہے بچی ہوئی مزدوری اس اجرت کے ضامن                  بعد اس عمل کی جس اس وقت صحيح مزدور        

 . ہونے کے حکم کی تابع ہے
 

 اس مال کے شرائط جسے کرایہ پر دیتے ہيں
 

 . جس مال کو اجارہ پر دیتے ہيں اس کی کچه شرطيں ہيں. ٤٧٥مسئلہ
 . و کرایہ پر دے دیا تو صحيح نہيں ہےمعين ہو لہذا اگر کوئی کہے کہ ميں نے اپنے گهروں ميں سے کسی ایک ک. ١
 . خصوصيات کو بيان کرے کہ پوری طرح واضح ہو) مثًال گهر کی(کرایہ دار خود اسے دیکهے یا جو اسے کرایہ پر دے رہا اس طرح. ٢
نا باطل ہے اس    مؤجر کے لئے اسے تحویل دینا یا مستاجر کے لئے تحویل ميں لينا ممکن ہو پس بهاگے ہوئے گهوڑے کا کرایہ پر دی                        . ٣

 . کا تحویل ميں لينا اگرچہ مستاجر کے ذریعہ ہی ممکن ہو
مال استفادہ کرنے کی وجہ سے تمام نہ ہو جائے لہذا روٹی، پهل اور دیگر کهانے پينے کی چيزوں کو کرایہ پر دینا صحيح نہيں                          . ٤
 . ہے
ين کو کرایہ پر دینا جسکے لئے بارش کا پانی کفایت           جس استفادہ کے لئے مال کو کرایہ پر دیا گيا ہے وہ ممکن ہو پس اس زم                . ٥

 . نہ کرے اور نہر سے بهی آبياری نہ ہو سکے تو صحيح نہيں ہے
جس چيز کو کرایہ پر دے رہا ہے خود اس کا مال ہو اگر کسی دوسرے کا مال کرایہ پر دے تو اس صورت ميں صحيح ہے کہ                                  . ٦

 . جب اس کا مالک رضایت دیدے
 

 رائط کہ جس کی وجہ سے مال کو کرایہ پر دیا جاتا ہےاس استفادہ کے ش
 

 . جس استفادہ کی وجہ سے مال کو کرایہ پر دیتے ہيں اس کی چار شرطيں ہيں. ٤٧٦مسئلہ 
جانور ) ایسے ہی کسی  (یہ کہ حالل ہو لہذا بطور مثال دکان کو شراب بيچنے کے لئے یا شراب رکهنے کے لئے کرایہ پر دینا اور                        . ١

 . ے لے جانے کے لئے کرایہ پر دینا باطل ہےکو شراب الن
 . اس استفادہ پر کرایہ دینا لوگوں کی نظر ميں بيہودہ نہ ہو. ٢
جس چيز کو کرایہ پر دے رہے ہوں ا سکے کئی استفادے ہوں تو جو استفادہ کرایہ کرنے واال اس سے چاہتا ہو اسے معين کریں                           . ٣

ان بهی اٹهاتا ہے کرایہ پر دیں تو کرایہ پر دینے کے وقت معين کریں کہ اس پر                         مثال جو جانور سواری کے کام آتا ہے اور سام             
 . سواری کرنا یا اس پر سامان لے جانا کرایہ دار کا حق ہے یا ہر طرح کا استفادہ کرایہ دور کا حق ہے

زی سے طے کریں کہ ایک      استفادہ کی مدت کو معين کرے اور اگر مدت معلوم نہ ہو تو کام کو معين کر دیں مثًال کسی در                       . ٤
 . معين لباس کو مخصوص طریقہ سے سی دے تو کافی ہے

 
 کرایہ کے متفرق مسائل 

 
جس نے کسی چيز کو کرایہ پر دیا ہے جب تک اس چيز کو تحویل ميں نہ اس کا کرایہ مانگنے کا حق نہيں رکهتا                           . ٤٧٧مسئلہ  

 .  کو انجام دینے سے پہلے اجرت کے مطالبہ کا حق نہيں رکهتانيز اگر کسی کام کو انجام دینے کے لئے اجير ہوا ہو تو کام
 

لوگوں کے درميان معروف ہے کہ کچه پيسہ رہن کے عنوان سے صاحب خانہ کو دیتے ہيں اور پهر وہ مالک اس پيسے                         . ٤٧٨سوال  
 ہے اس عمل کا شرعی حکم کيا        سے استفادہ کرتا ہے تو کرایہ اصًال نہيں ليتا ہے یا پهر بہت تهوڑی مقدار ميں کرایہ وصول کرتا                   

 ہے؟
آج کل جو رہن متعارف ہے طرفين کے فائدہ ميں ہيں اور یہ رہن کا لينااور دینا صاحب خانہ کی ناداری و تنگدستی کی                            : جواب

 . وجہ سے نہيں ہے لہذا بندہ کو نظر ثانی کرنے پر معلوم ہوا کہ اس ميں کوئی حرج نہيں ہے اور جائز ہے
 

 پگڑی
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 جو افراد گهر یا دکان یا کوئی دوسری چيز ان کے مالکوں سے کرائے پر ليتے ہيں جب کرایہ کی مدت تمام ہو جائے                           .٤٧٩مسئلہ  
تو ان کے لئے حرام ہے کہ اس جگہ مالک کی اجازت کے بغير قيام کریں مالک کی رضایت نہ ہونے کی صورت ميں چاہئے کہ فورًا                              

شرعًا کوئی ) کرایہ داروں کے لئے(ر کرایہ مثل اور ضامن اور غاصب ہيں اور ان کے لئےتخليہ کر دیں اور اگر نہ کریں تو اس محل او      
بهی حق نہيں ہے چاہئے ان کے کرایہ کی مدت کم ہو یا زیادہ یا چاہئے کرایہ کی مدت ميں ان کے رہنے کی وجہ سے اس جگہ                                  

 صورت ميں ان کی تجارت کو نقصان پہنچے یا نہ             کی قيمت زیادہ ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو یا چاہئے ان کے وہاں سے جانے کی                     
 . پہنچے ہاں مگر یہ عقد کے ضمن ميں شرط کر ليا ہو

 
کے ضمن ميں شرط کر لے کہ ایک مدت تک کرایہ            ) کرایہ(اگر کرایہ دار صاحب خانہ کو پيسہ کے ساته عقد اجارہ           . ٤٨٠مسئلہ  

 بهی نہ رکهتا ہو اور اسے یہ حق ہو کہ جتنا اس نے کرایہ معين          کے پيسے ميں اضافہ نہ کرے اور اسے اس جگہ سے نکالنے کا حق             
پر الزم ہے کہ اسے کرایہ دے تو وہ ایک مبلغ اس سے یا               ) کرایہ دینے والے  (کيا ہے آنے والے سالوں ميں اتنا ہی کرایہ رکهے اور مؤجر            

 . ہے اس طرح کی پگڑی حالل ہےکسی غير سے اپنے حق کو ساقط کرنے کے لئے یا جگہ کو خالی کرانے کے لئے لے سکتا 
 

تاریخ ميں ایک دکان اس کے اصلی مالک سے اس وقت کرایہ کے ریٹ کے مطابق ایک                   )  ه ش  ١٣٦١/٢/٢١(ميں نے . ٤٨١سوال  
الکه ستر ہزار روپے پگڑی اور مذید مبلغ بجلی، گيس، دکان اور دکان کے سامنے کے فرش اور پروانہ کسب وغيرہ کے اخراجات پر                         

حاصل کی ہے ليکن جبکہ مالک اصلی کو فوت کئے ہوئے دس سال سے زیادہ ہو گئے ہيں اس کے وارث اس ملک کو                            خرچ کر کے    
واپس لينا چاہتے ہيں آیا دکان پر شرعًا ميرا حق ہے یا پهر ورثاء کا حق ہوتا ہے؟ اگر ورثاء کا حق ہے تو پگڑی کی رقم آج کل کے                                   

 یا نہيں؟ریٹ کے مطابق انهيں مجه کو ادا کرنا چاہئے 
کيونکہ مالک اصلی سے پگڑی کو خریدنا ظاہرًا دکان اور عين کی مالکيت کے حق کو خریدنے کے معنی ہے مالک اور اس                         : جواب

کے ورثاء کو کسی دوسرے کو دکان دینے یا خود اپنے لئے لينے کے لئے کوئی حق نہيں ہے کرایہ دار کو اس کی مرضی کے بغير                                  
 .  البتہ کرایہ کی بابت، متعارف و مقرر اصول کے مطابق عمل ہونا چاہئےدکان سے نہيں نکال سکتے ہيں

یاد رئے کہ جو کچه بيان ہوا خدا کا حکم ہے اس کے بارے ميں حکم کرنا اور قضاوت کرنا ایک ایسا امر ہے جو ایران کی عدليہ اور                                
 . قوانين کی طرف رجوع کرنے کا محتاج ہے

 
 جعالہ، مزارعہ، مساقات

 ہاحکام جعال
 

جعالہ یہ کہ انسان کے لئے جو کام انجام دیا جا رہا ہے اس کے مقابل کوئی معين مال دینے کا وعدہ کر لے کہے جو                             . ٤٨٢مسئلہ  
بهی ميری گمشدہ چيز ڈهونڈے گا اس دس روپے دونگا جو اس طرح وعدہ کرتا ہے اسے جاعل اور جو اس کام کو انجام دیتا ہے                            

سی کو کسی کام کے لئے اجير کرنے ميں فرق یہ ہے کہ اجارہ ميں صيغہ پڑهنے کے بعد اجير کو                     اسے عامل کہتے ہيں جعالہ اور ک      
چاہئے کہ عمل کو انجام دے اور جس نے اسے اجير کيا ہے وہ اس کی اجرت کا مقروض ہو گا ليکن جعالہ ميں عامل عمل کو                                  

 . يں ہےترک کر سکتا ہے اور وہ جب تک عمل کو انجام نہ دے جاعل کے ذمے کچه نہ
 

 احکام مزارعہ
 

مزارعہ یہ ہے کہ مالک زراعت کرنے والے کے ساته اس طرح معاملہ کرے کہ اپنی زمين اس کے اختيار ميں زراعت                          . ٤٨٣مسئلہ  
 . کی غرض سے دے تا کہ وہ فصل کا کچه حصہ مالک کو ادا کرے

 
 . مزارعہ کی چند شرطيں ہيں. ٤٨٤مسئلہ 

ين تيرے حوالے کی اور کاشتکار بهی کہے ہم نے قبول کيا یا بغير اس کے کوئی بات کہے                        صاحب زمين کاشتکار سے کہے زم      . ١
 . مالک کاشتکار کو زمين حوالہ کر دے اور کاشتکار بهی قبول کر لے

ی صاحب زمين اور زارع دونوں ہی بالغ و عاقل ہوں اور اپنے ارادہ واختيار سے مزارعہ کو انجام دیں اور بے وقوف نہ ہوں یعن                             . ٢
 . اپنے مال کو بيہودہ چيزوں ميں صرف نہ کرتے ہوں

 . کسی ایک سے مخصوص نہ ہو)فصل(زمين سے حاصل. ٣
جيسے آدها یا ثلث وغيرہ کی صورت ميں، پس         ) یعنی ان کے درميان مشترک ہو اور معين نہ ہوا ہو          (ایک حصہ بطور مشاع ہو    . ٤

وسرے کهيت کی فصل دوسرے کا مال ہو تو صحيح نہيں ہے نيز اگر               اگر طے کر ليں کہ ایک کهيت کی فصل ایک کا مال ہو اور د                
 . مالک کہے اس زمين پر زراعت کرو اور جو کچه چاہتے ہو مجهے دو تو بهی صحيح نہيں ہے

جتنی مدت تک زمين زراعت کرنے والے کے اختيار ميں رہے اسے معين کرے اور چاہئے کہ مدت اتنی ہو کہ اس ميں ایک فصل کا . ٥
 . و جانا ممکن ہوتيار ہ
زمين قابل زراعت ہو اگر اس ميں زراعت ممکن نہ ہو ليکن کوئی ایسا کام کرے کہ زراعت اس ميں ممکن ہو جائے تو مزارعہ                   . ٦

 . صحيح ہے
اگر کسی ایسی جگہ ہوں جہاں مثًال کسی ایک طرح کی زراعت کرتے ہيں تو اگر اس کا نام بهی نہ ليں تو وہی زراعت                             . ٧

اور اگر کئی طرح کی زراعت کرتے ہوں تو جس زراعت کو کرنا چاہتے ہيں اسے معين کریں مگر یہ کہ اس کی                              معين ہو گی     
 . شکل معمولی ہو اور اسی طرح سے انجام دی جائے
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مالک زمين کو معين کرے جس کے پاس زمين کے کئی ٹکڑے ہوں جن ميں فرق بهی ہو اگر زراعت کرنے والے سے کہے ان ميں                           . ٨

 . ک ميں زراعت کرو اور اسے معين نہ کرے تو مزارعہ باطل ہےسے کسی ای
جو خرچ دونوں ميں سے ہر ایک کو کرنا چاہئے معين کریں لکين جو خرچ ان ميں سے ہر ایک کو کرنا چاہئے اگر معلوم ہو تو                                 . ٩

 . ضروری نہيں ہے معين کریں
 

 احکام مساقات
 

 کرے کہ وہ پهلدار درخت جو خود اس کے ہيں یا اس سے حاصل فائدہ اگر انسان کسی کے ساته اس طرح معاملہ     . ٤٨٥مسئلہ  
اس کا ہے یا اس کا اختيار اس کے پاس ہے ایک معين مدت تک اس شخص کے حوالہ کر دے تا کہ وہ اس کی دیکه بهال کرے                                    

 . پانی دے اور جتنے پر طے ہوا ہے اس کا پهل لے لے اس معاملہ کو مساقات کہتے ہيں
 

 درخت جو پهل نہيں دیتے جيسے بيد، چنا وغيرہ ان کے متعلق مساقات کی صورت ميں معاملہ کرنا صحيح                         وہ. ٤٨٦مسئلہ  
نہيں ہے ليکن جيسے مہندی کا درخت جس کا پتہ استمال ہوتا ہے یا جس درخت کا پهول استمال ہوتا ہے اس ميں کوئی حرج                           

 . نہيں ہے
 

گر اس کے شروع کو معين کریں اور اس کے آخر کو اس وقت قرار دیں                 مساقات کی مدت معلوم ہونی چاہئے اور ا       . ٤٨٧مسئلہ  
 . جب اس سال کا پهل آتا ہے تو صحيح ہے

 
 کلو پهل کا    ٣٠٠مساقات ميں طرفين سے ہر ایک فائدہ کا ادها یا ایک تہائی وغيرہ کا حصہ دار ہو اگر طے ہو مثالً                     . ٤٨٨مسئلہ  

 . انجام دے رہا ہے تو معاملہ باطل ہےمالک ہے اور بقيہ اس کا ہو گا جو ان امور کو 
 

 جو اپنے مال ميں تصرف نہيں کر سکتا 
 

جو بچہ بالغ نہيں ہوا ہے یا بالغ ہو گيا ليکن اس ميں سوجه بوجه نہيں ہے وہ شرعًا اپنے مال ميں تصرف نہيں کر                           . ٤٨٩مسئلہ  
 . سکتا

 
 . وں ميں خرچ کرتا ہے اپنے مال ميں تصرف نہيں کر سکتادیوانہ اور سفيہ یعنی وہ جو اپنے مال کو بيہودہ کام. ٤٩٠مسئلہ 

 
 وکالت کے احکام

 
وکالت یہ ہے کہ انسان جس کام ميں دخالت کر سکتا ہے اسے دوسرے کے حوالہ کر دے تا کہ وہ اس کی طرف سے انجام دے                                

آدمی جو )نادان( پس وہ سفيہ مثًال کسی کو وکيل بنا دے کہ وہ اس کا گهر بيچ دے یا کسی عورت کو اس کے عقد ميں ال دے                      
 . اپنا مال بيہودہ کاموں ميں خرچ کرتا ہے اپنے مال کو بيچنے کےلئے کسی کو وکيل نہيں بنا سکتا

 
اگر انسان کسی دوسرے آدمی کو جو دوسرے شہر ميں ہے وکيل بنا لے اور اس کے لئے وکالت نامہ بهجيے اور وہ                         . ٤٩١مسئلہ  

 . ہ ایک مدت کے بعد پہنچے وکالت صحيح ہےقبول کر لے تو اگرچہ وکالت نام
 

جس کام کو انسان انجام نہيں دے سکتا یا شرعًا انجام نہيں دینا چاہئے تو اسے انجام دینے کے لئے کسی دوسرے                      . ٤٩٢مسئلہ  
 وہ  کی طرف سے وکيل نہيں بن سکتا مثًال جو حج جے احرام ميں ہے چونکہ وہ شادی کے لئے صيغہ عقد نہيں پڑه سکتا لہذا                           

 . صيغہ پڑهنے کے لئے کسی دوسرے کی طرف سے وکيل نہيں بن سکتا
 

جس کام کو انجام دینے کے لئے اسے وکيل بنایا گيا ہے اس کے لئے وہ کسی دوسرے کو وکيل نہيں بنا سکتا ليکن                          . ٤٩٣مسئلہ  
رح عمل کر سکتا ہے پس      اگر موکل نے اسے کسی کو وکيل بنانے کی اجازت دی ہو تو جس طرح بهی اسے حکم دیا ہے اس ط                        

اگر اس نے کہا ہو ہمارے لئے وکيل بناؤ تو چاہئے کہ اس کی طرف سے کسی کو وکيل بنائے اور اپنی طرف سے کسی کو وکيل                               
 . نہيں بنا سکتا

 
اگر انسان اپنے موکل کی اجازت سے اس کی طرف سے کسی کو وکيل بنا دے تو وہ اس وکيل کو معزول نہيں                          . ٤٩٤مسئلہ  
 .  اور اگر پہال وکيل مر جائے یا موکل اسے معزول کر دے تو دوسری وکالت باطل نہيں ہوتیکر سکتا

 
اگر موکل مر جائے یا دیوانہ ہو جائے تو وکيل کی وکالت باطل نہيں ہوتی بالخصوص اگر موکل نے اسے موت کے بعد                        . ٤٩٥مسئلہ  

ہ کی اجازت کے بغير وکالت کے عوض ثلث مال ميں تصرف             بهی وکيل بنایا ہو وکيل مالی امور ميں موکل کی موت کے بعد ورث               
 . کر سکتا ہے اور ثلث سے زیادہ ميں تصرف ورثہ کے عدم ضرر سے مشروط ہے

 
 قرض کے احکام
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قرض دینا مستحبی کاموں ميں سے ہے جس کے متعلق احادیث اور آیات ميں بہت زیادہ تاکيد ہوئی ہے پيغمبر اکرم صلی اللہ                          
ے روایت بيان ہوئی ہے کہ جو بهی اپنے مسلمان بهائی کو قرض دے اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے اور مالئکہ                           عليہ وآلہ وسلم س   

اس پر رحمت بهيجتے ہيں اور اگر اپنے مقروض شخص سے مہربانی سے پيش ائے تو حساب کے بغير تيزی کے ساته پل صراط پر                           
 . چاہئے اور وہ نہ دے تو بہشت اس پر حرام ہو جاتی ہےسے گزر جائے گا اور جس شخص سے اس کا مسلمان بهائی قرض 

 
اگر قرض ميں شرط کر ليں کہ ایک معين وقت ميں اسے ادا کرے تو وقت آنے سے پہلے ضروری نہيں ہے قرض دینے                          . ٤٩٦مسئلہ  

هی دیدے تو   واال قبول کرے ليکن اگر وقت معين کرنا صرف مقروض شخص کے ساته ہمراہی کے لئے ہو تو اگر وقت سے پہلے ب                            
 . قبول کر لينا چاہئے

 
اگر مقروض شخص کے پاس سوائے اس گهر کے جس ميں وہ رہتا ہے اور جو اثاثہ اس کی ضرورت کا اس گهر ميں                 . ٤٩٧مسئلہ  

ہے اس کے عالوہ کوئی چيز اس کے پاس نہ ہو تو صاحب قرض مقروض شخص سے اپنے قرض کا مطالبہ نہيں کر سکتا                                       
هر اور اپنی ضرورت کا سامان صاحب قرض کے مال سے نہ خریدا ہو یا یہ کہ اس کے مال کی وجہ                           بشرطيکہ مقروض نے یہ گ     

سے ہی وہ یہ چيزیں بنا نہ سکا ہو اور اس کا فقر بهی تجارت اور معامالت ميں افراط وتفریط کی وجہ سے نہ ہو بلکہ قرض                                 
 . خواہ کو چاہئے کہ صبر کرے تا کہ وہ اس کا قرض ادا کر سکے

 
ایک شخص کچه لوگوں کا مقروض ہے اور اس کے پاس کچه مال بهی ہے اور صاحبان قرض نے اپنے مال کا مطالبہ                          . ٤٩٨ہ  مسئل

بهی کيا ہے تو یہ مال صاحبان قرض ميں سے کسی کو دیدے کوئی حرج نہيں ہے ليکن اگر ان کے درميان تقسيم کرے تو بہتر ہے                            
رے جو مال اس کے پاس ہے وہ جس صاحب قرض کو بهی دیدے کوئی                اسی طرح مفلس جب تک حاکم شرع اسے مجبور نہ ک           

حرج نہيں ہے ليکن ان دونوں صورتوں ميں بقيہ صاحبان قرض کو نقصان پہنچانے کا قصد نہيں ہونا چاہئے ورنہ اسکی مالکيت                            
 . قاعدہ الضرر کے تحت محکوم ہے

 
موجود ہے  ) مقروض کے پاس  ( ليکن اس کا عين مال     جو شخص دیواليہ ہو گيا ہے اس سے کوئی شخص طلبگار ہے            . ٤٩٩مسئلہ  

تو وہ شرعًا عين مال کو مقروض شخص سے واپس لے سکتا ہے یا اپنے قرض کی بہ نسبت بقيہ قرض داروں کے ساته حصہ لے                            
 . سکتا ہے اور جب بهی بہانہ سے اپنے مال کو مقروض کے چنگل سے باہر نکال لے تو دیگر قرض داروں کا مقروض نہ ہو گا

 
اگر کوئی شخص مضاربہ کے پيسہ کا فائدہ دینے کی وجہ سے دیواليہ ہو جائے اور اس سے قرض کے طلبگار وہی                           . ٥٠٠سوال  

افراد ہوں جہنوں نے اس سے فائدہ ليا ہے اور ان ميں سے اکثر افراد نے جتنا پيسہ مضاربہ کے طور پر دیا ہو اس کے برابر یا اس                                   
تو دیواليہ شخص کے قرض کے ادا        ) اس کے کہ عامل نے اس پيسہ سے کوئی تجارت کی ہو              بغير  (سے زیادہ فائدہ لے چکے ہوں      

 کرنے کی کيا صورت ہے؟
اس شخص کا قرض اپنی جگہ پر باقی ہے اور ادا کيا گيا پيسہ قرض کی جگہ پوری نہ کرے گا دليل اس کی یہ ہے جو                              : جواب

 . دے دینے ميں کوئی ضمانت نہيں ہے) قبضہ(طکچه اس نے ادا کيا رضایت کی بنا پر تها اور مفت ميں تسل
 

اگر کوئی پيسہ قرض لے اور ادا کرنے کے وقت مہنگائی کی وجہ سے پيسہ کی قيمت ميں کمی آجائے اس طرح                         . ٥٠١سوال  
کہ صاحب قرض کو نقصان ہو جائے تو کيا صاحب قرض کو یہ حق ہے کہ جتنا پيسہ کی قيمت ميں کمی آگئی ہے اس کا                                    

ے مطالبہ کرے اگر ایسا ہے تو کيا پيسہ کی ارزش کے لئے سونے کی موجودہ قيمت کو معيار قرار دے سکتا                          مقروض شخص س  
ہے؟ اگر نہيں تو اس صورت ميں جب مقروض شخص نے قرض ادا کرنے ميں کوتاہی کی ہو اور معين مدت ميں قرض نہ ادا کيا                             

 ہو تو کيا حکم ہے؟ کيا پيسہ کی ماليت کا ضامن ہے یا نہيں؟
استنتاجی قرضوں ميں قرض دیتے وقت اس کی ماليت کو سونے یا کسی دوسری چيز سے معلوم کر سکتا ہے اور پهر                       :  جواب

یہ رقم جس کی ماليت نصف مثقال سونا ہے ميں تمہيں              «اس کی ماليت کو قرض کے بطور دے سکتا ہے مثًال اس طرح کہے                 
اگر اس کے ادا کرنے ميں اس نے        »سکہ کی صورت ميں ہميں واپس کرو      قرض دے رہا ہوں کہ ادا کرتے وقت اتنی ہی ماليت رائج              

تاخير کی ہو تو شرط کے ساته اپنے نقصان و گهاٹے کو لے سکتا ہے مثًال اس سے کہے کہ اگر معين وقت پر تم نے ادا نہ کيا تو                                      
ں تساہل کرے تو نقصان اور       نقصان کے ضامن ہو اور اگر مقروض سخص شرط کے بغير قدرت ہونے کے باوجود قرض ادا کرنے مي                        

 . گهاٹا لينا بعيد نظر نہيں آتا ہے
 

 سودی قرض
 

سود دینا حرام ہے اور جيسا کہ صحيح اور معتبر احادیث ميں آیا ہے کہ سود کا ایک درہم خانہ کعبہ کے پاس                               . ٥٠٢مسئلہ  
 طور پر خدا اور رسول کے ساته جنگ کی           مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے اور قرآن مجيد نے سود خور کو قانونی               ٧٠محارم کے ساته    
 . حالت ميں بتایا ہے

 
اگر کوئی پيسہ لينا چاہتا ہے اور حرام سود دینا چاہتا ہے یا قرض دے کر حرام سود لينا چاہتا ہے تو وہ ان راہوں پر                             . ٥٠٣مسئلہ  

لئے کوئی راستہ ڈهونڈنا اس کے      جو بعض مسائل کی کتابوں ميں درج ہيں عمل کر کے فرار نہيں ہو سکتا اور حرام سود کے                        
لئے کسی بهی صورت ميں جواز نہيں بن سکتا جيسا کہ امام خمينی نے فرمایا ہے عرف ميں جو سود حرام ہے اس کی                                  
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حرمت کسی چاالکی اور بہانہ کے ساته سازگار نہيں اور سود کی حرمت ميں تقویت کا باعث ہے اور جب کوئی بهی عاقل                           
 متعلق اس قدر شدید حکم بيان ہوا ہو اس کو کسی چاالکی اور بہانہ کے ذریعہ جائز نہيں کر                          ایک ایسا قانون کہ جس کے      

 حکيم اس کام کو کيسے کر سکتا ہے؟) خداوند(سکتا تو
 

) مصرفی(بعض اسالمی ممالک ميں قرض کو دو حصوں ميں تقسيم کر دیا گيا ہے استہال کی                                          . ٥٠٤سوال   
فی سے بهی تعبير کيا جا سکتا ہے یعنی کوئی بهی شخص اپنی زندگی گزارنے                  جسے توليدی اور مصر   ) توليدی(واستنتاجی

کے لئے یا اپنے لئے روٹی مہيا کرنا یا دیواليہ پن اور مجبوری کے لئے قرض نہيں کرتا بلکہ یہ کہ اس سے نتيجہ حاصل کرے تجارت                              
 یا اپنے سرمایہ کو زیادہ کرنے کے لئے قرض           )کہ جس سے ایک نتيجہ حاصل کرنا ہے        (کرے یا گهر بنائے یا اس طرح کی کوئی چيز          

کے باب ميں تمام کے تمام وارد شرعی دالئل استہال کی قرض کی طرف متوجہ ہيں اور استنتاجی قرض                    ) سود(کرے تو کيا ربا   
 کو شامل نہيں ہيں اس کے متعلق جناب عالی کا نظریہ کيا ہے؟

 صرف عام طور سے تجارت اور کاروبار کے لئے مانع نہيں ہے بلکہ ایک               جو کہ نہ  (استنتاجی قرض ميں سود کا حرام نہ ہونا       : جواب
قوت سے خالی نہيں ہے گرچہ سود کی اس قسم ميں کوئی حيلہ و بہانہ بنانے                 )سالم معشيت اور بازار ميں رونق کا باعث ہے        

کے ادلہ اپنے اندر    ) سود(باميں احتياط کرنا زیادہ مطلوب ہے اور اس طرح استنتاجی اضافہ کو دیگر اضافوں کی طرح حرمت ر                      
شامل نہيں کرتے ہيں اور ربا کے لغوی اصطالحی اور روانی معنی مطلق زیادتی کے ہيں اور یہ معنی قطعًا حرمت کی دليلوں                          
کا مقصود و مراد نہيں ہے بلکہ مراد خاص اضافہ ہے وہ بهی سود کی حرمت کے حکم، علل، قرائن اورشواهد جو کہ روایات اور                           

بيان ہوا ہے اور اس کی طرف اشارہ کيا گيا ہے ان سب کی مدد سے سمجها جا سکتا ہے کہ یہ سب اسی استہال                             آیات ميں   
کی سود سے مختص ہے جو بعض اوقات ایسا بهی ہوتا ہے کہ مقروض حضرات اپنے قرض کی ادئيگی کے لئے نعوذ باللہ اپنی                              

مجبور ہو جاتے ہيں جس کے متعلق معروف اور صحيح حدیث ميں آیا ہے              ماں بہنوں اور بيٹيوں سے ناجائز کاموں کو انجام دالنے پر            
 . کہ سود کا ایک درهم محارم کے ساته ستر مرتبہ زنا سے بدتر ہے ظاہرًا اسی مناسبت سے ایک تاریخ ہے

ہو اس  خالصہ یہ کہ قرض ميں شرط اضافہ اور سود جو حرام اور ربا ہے وہ حرام سود ہے کہ جو معاشی کوشش کے لئے مانع                             
لئے روایات ميں سود کی حرمت کی یہی علت بتائی گئی ہے علت جس طرح عموميت بخشی ہے اسی طرح تخصيص بهی                        
دیتی ہے اور اضافہ کی شرط کے ساته قرض دینا جو مقروض کے لئے معاشی لحاظ سے امور کی بہبودی اور سماج کی                                    

دی قرض کے بر عکس جو نياز اور زندگی کی ضرورت کو            معشيت کو حرکت ميں رکهتا ہے اس علت سے خارج ہے بالکل اس سو             
رفع کرنے کے لئے جو کہ سود خوار کے لئے ثروت جمع کرنے اور سود دینے والے کے لئے بد بخت ہونے کا راستہ ہے اسی لئے سود دینے                             

ی شرط کے ساته ہے      والے کو صدقہ و خيرات دیا جائے تا کہ وہ سود ميں گرفتار نہ ہو اس طرح کا سود قرض جو کہ اضافہ ک                             
 . حرام ہے اور خدا اور رسول کے ساته جنگ کے حکم ميں ہے

 
بعض افراد گهر کے لئے قرض لينے کی غرض سے بعض بينکوں ميں کچه رقم قرض الحسنہ کے طور پر رکه دیتے ہيں                        . ٥٠٥سوال  
کہ طرفين نے بنا سی پر رکهی        کے عموم کے تحت حرمت کا موجب ہے جب         » ہر قرض جو منفعت کا باعث ہو وہ سود ہے           «تو کيا 
 ہے؟

حرام نہيں ہے اور عموم مرقوم نبوی عامی ہے اور قرض ميں اضافہ کر کے دینے کی حرمت استہال کی قرضوں سے                                : جواب
 . مخصوص ہے اور وہ عموم جو اپنے تمام افراد کی حرمت پر داللت کرے وجود نہيں رکهتا

 
  ہے کيا سود شمار ہو گا؟چند فيصد فائدہ جو بينکوں سے ملتا. ٥٠٦سوال 
 . اگر جمہوری اسالمی ایران کے بينکی آئين نامہ کے مطابق عمل کریں تو سود نہيں ہے: جواب

 
 کے ساته قرض دینا جائز ہے؟) کہ کل آپ کو بهی مجهے قرض دینا ہو گا(کيا قرض کی شرط. ٥٠٧سوال 
کے ساته قرض کی حرمت کے ادلہ سے اپنے اندر شامل           قرض کی شرط کے ساته قرض دینا جائز ہے اور اضافہ کی شرط               : جواب

 . نہيں کرتے
 

 لينا جائز ہے؟ باپ اور بيٹے کے درميان کيا حکم ہے؟) ربا(کيا رشتہ داروں اور اقرباءسے سود. ٥٠٨سوال 
 . استہال کی ربا حرام ہے اور اس سلسلے ميں باپ و بيٹے اور رشتہ داروں کے درميان کوئی فرق نہيں ہے: جواب

 
 بينکی معامالت

 
جو شخص بينکوں سے معاملہ کے عنوان سے کوئی چيز بطور قرض یا غير قرض ليتا ہے اس صورت ميں اگر                               . ٥٠٩مسئلہ  

معاملہ شرعی طریقہ سے انجام پائے تو حالل ہے اور کوئی حرج نہيں ہے اگرچہ علم ہو کہ بينکوں ميں حرام پيسہ ہے اور                                    
ام ہے ليکن اگر علم ہو جو پيسہ اس نے ليا ہے خود وہ عين حرام ہے یا اس کا کچه حصہ                         احتمال دے جو پيسہ اس نے ليا ہے حر         

حرام ہے تو اس ميں تصرف جائز نہيں ہے اور اگر اس کے مالک کو ڈهونڈ نہ سکے تو فقيہ کی اجازت سے اس کے ساته مجہول                               
 .  سرکاری بينکوں ميں کوئی فرق نہيں ہےالمالک واال معاملہ کرے اور اس مسئلہ ميں ملکی، غير ملکی سرکاری اور غير

 
بينک ميں جو پيسہ رکها جاتا ہے اگر بعنوان قرض ہو اور بينک کے لئے اس ميں تصرف کرنا جائزہے اور بينک کے نفع                          . ٥١٠مسئلہ  
رتے ہيں اور   اور بٍينک ان پيسوں سے دوسروں کو قرض دینے کے لئے کاروبار اور تجارت ک                    ) کہ معموًال ایسا ہی ہوتا ہے       (ميں ہو 

اقتصادی نظام چالتے ہيں اور قرض لينے واال یعنی بينک یا وہ شخص کہ جس نے بينک سے قرض ليا ہے ناداری، فقر وفاقہ سے                             
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بچنے کے لئے نہ ہو کہ جو ترحم وصدق و انفاق کا مورد ہے تو اس نفع اور اضافہ کے ساته قرض کی حرمت محل تامل ہے بلکہ                                  
 .  کی بحث ميں اس مسئلہ پر بحث ہو گیمنع ہے اور انشاءاللہ ربا

 
وہ انعامات جو بينک یا غير بينک قرض دینے والے کی حوصلہ افزائی کے لئے دیتے ہيں یا دوسری کمپنياں خریدار اور              . ٥١١مسئلہ  

لئے اپنے سامان   بيچنے والے کو قرعہ کشی کے ذریعہ دیتی ہيں حالل ہے اور جو چيزیں دکاندار، گاہکوں کو جذب اور زیادہ کرنے کے                        
 . کے اندر بنڈلوں ميں رکهتے ہيں جيسے گهی کے ڈبے ميں سونے کا سکا رکهنا، حالل ہے اور کوئی اشکال نہيں رکهتا

 
مدد کرنے والے اور قرض دینے والے ادارے یا بينک جو پورے ملک ميں موجود ہيں کيا انهيں حق حاصل ہے کہ قرض دینے                        . ٥١٢سوال  

 رض واپس کرنے کا پيسہ دریافت کریں؟کا خرچ اور تاخير سے ق
جيسے پرونوٹ اور   (اگر سارے قرضوں کی بہ نسبت اجرت وہ چاہے کم ہو یا زیادہ ایک طرح کا ہو یاکام کے کم یا زیادہ ہونے                       : جواب

ف کی وجہ سے کم وزیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہيں ہے ليکن اگر قرض کی رقم ميں اختال                     ) دیگر کاغذات وغيرہ کی زیادتی    
کی وجہ سے اجرت ميں اختالف پيدا ہو جائے جيسے دس ہزار روپے قرض کی اجرت ایک الکه روپے قرض کی اجرت سے کم ہو تو                           
حرام ہے اور باطل مال کهانے کے مترادف ہے یہ نہ اجرت ہے نہ مزدوری وگرنہ واضح ہے کہ قرض کی رقم ميں اختالف کی وجہ                                

ر سے اداکرنے کی صورت ميں نقصان اور عقد معاملہ کی عبارت ميں شرط قرار دی                  سے اجرت ميں اختالف نہيں ہوتا ہاں تاخي        
 . گئی ہو تو شرط کے حکم کے حکم کے مطابق عمل کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے

 
اگر منافع کی غرض سے کوئی اتنا پيسہ بينک ميں فيکس ڈپازٹ کر دے یا سيونگ اکاؤنٹ ميں رکهے تو کيا حکم                        . ٥١٣سوال  
 ہے؟

اگر بينک کے پاس پيسہ جمع کرنے والوں کی طرف سے جو وکالت حاصل  ہے اس کے تحت پيسہ سے مضاربہ یا کوئی                             : جواب
 . دوسرا شرعی معاملہ انجام دے تو جو پيسہ بينک سے حاصل ہو وہ انسان کی دیگر در آمدوں کی طرح ہے

 
کن اس کی شکل سود کی جيسی ہے اس طرح کے           آج کل کچه بينک اسالمی معاملہ کے نام پر قرض دیتے ہيں لي            . ٥١٤سوال  

قرض کا لينا کيسا ہے؟ کيا مجبوری کے وقت اس طرح کا قرض ليا جاسکتا ہے اس کے پيش نظر کہ بينک خاص شرائط کے                                    
قرض دیتا ہے اگر کسی شخص ميں اس طرح کے شرائط نہيں             ) مثًال کوئی مال، جانور یا زراعت کی زمين وغيرہ کے لئے           (ساته

 تو کيا دکهاوے کے لئے شرائط پيدا کر کے یا کسی وسيلہ سے یا بعض وقت بينک ميں کسی کام کرنے والے کو کچه                                پائے جاتے 
پيسہ دے کر اس قرض سے فائدہ اٹها سکتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص جس چيز کے لئے قرض دیا گيا ہے اس کے معائدہ کے خالف                            

ض لےلے اور دوسرے کے حوالہ کرے تا کہ وہ جس چيز کے لئے قرض دیا                  کسی دوسری جگہ صرف کرے تو کيا جائز ہے یا یہ کہ قر              
 گيا ہے اس کے عالوہ کسی دوسری جگہ صرف کرے کيا اس ميں اشکال ہے؟

جمہوری اسالمی ایران کے بينکوں کے معاملہ ميں اگر اس کے معامالت کے قوانين پر عمل نہ ہو تو لينے واال پيسہ کا                              : جواب
ليل یہ ہے کہ قوانين کی خالف ورزی کی بازگشت شرعی عقد کے عمل ميں نہ آنے کی طرف ہوتی                       مالک نہ ہو گا اس کی د       

ہے مثًال بينک خریداری کی رسيد کے ساته پيسہ دیتا ہے یعنی در حقيقت بينک مد مقابل سے سامان کو نقد خرید رہا ہے اور                              
قيمت پر بيچتا ہے لذا اگر وہ اصًال کوئی سامان نہ             پهر پيسہ کے ضرورت مند کو قرض سے مشابہ صورت ميں ادهار اور زیادہ                   

خریدے اور خریداری کی رسيد دکهاوے کے لئے ہو تو وہ اس پيسہ کا کس طرح مالک ہو سکتا ہے جو اسے بينک سے ليا ہے ليکن                             
رف کرے تو بظاہر    جو پيسہ قرار داد کے عالوہ اس نے ليا ہے اگر اسے لئے گئے پيسہ کی مقدار کے مطابق قرار داد کے خرچ پر ص                              

 . کوئی حرج نہيں ہے
 

 نوٹ خریدنے اور بيچنے کا کيا حکم ہے؟ چک اور پرونوٹ کا کيا حکم ہے؟. ٥١٥سوال 
اگر ناچاری اور مجبوری کی وجہ سے ہے سود اور حرام ہے اور کوئی حيلہ اس کے لئے جواز کا باعث نہيں بن سکتا، ليکن                     : جواب

رہ کے لئے ہو جس کی معشيت ميں حرکت پيدا ہو اور قرض دینے والے کو بهی فائدہ ہو                    اگر کسب معاش، تجارت اور کهتی وغي      
اور قرض لينے والے کو بهی ان جگہوں پر اس طرح کے سود سے بچنے کے لئے نوٹ یا چک اور پرونوٹ کی خرید وفروخت احتياط کے       

 . لکہ منع ہےمطابق ہے اگرچہ اس طرح کے اضافہ کے ساته قرضوں کی اصل حرمت مورد تامل ب
 

کوئی شخص ایک مدت تک بينک ميں بچت کرتا ہے بعد ميں بطور امتياز اسے کچه قرض دیا جاتا ہے کيا وہ اس                             . ٥١٦سوال  
 امتياز کو قرض کی مقدار سے زیادہ کسی دوسرے کو فروخت کر سکتا ہے؟

 . کوئی حرج نہيں ہے یہ حق تحجير وغيرہ کی طرح ہے کہ جو قابل معاملہ ہے: جواب
 

 پرو نوٹ
 

 :پرونوٹ کی دو قسميں ہيں. ٥١٧مسئلہ 
 . حقيقی پرونوٹ کہ مقروض شخص اپنے قرض کے مقابل پرونوٹ دے. ١
 . دوستی کی بنا پر پرونوٹ دینا یہ پرونوٹ شخص اپنے مد مقابل کو بغير اس کے کہ اس کا مقروض ہو دیتا ہے. ٢
 

 دوسرے کے ساته اس سے کم رقم پر معاملہ کرے تو حرام اور                  حقيقی پرونوٹ اگر کوئی مقروض سے لے تا کہ           . ٥١٨مسئلہ  
 . باطل ہے چونکہ خود پرونوٹ کی کوئی قيمت نہيں ہے
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پرونوٹ پيسہ نہيں ہے اور خود اس کے ذریعہ معاملہ ميں عمل نہيں آتا بلکہ پيسہ نوٹ ہے اور اس سے معاملہ                            . ٥١٩مسئلہ  
اور گارنٹيڈ چک جو کہ ایران ميں رائج ہے نوٹ کی طرح پيسہ ہے اور اس کی                    واقع ہوتا ہے البتہ پرونوٹ اس طرح کی رسيد ہے             

 . نقد خرید وفروخت اوراس ميں مدت کے بغير کمی یا زیادتی ميں کوئی حرج نہيں ہے
 

 حوالہ کرنے کے احکام
 

ے قبول کر لے تو حوالہ      اگر انسان اپنے طلبگار کو حوالہ دے کہ اپنے قرض کو فالن شخص سے لے لے اور طلبگار اس                     . ٥٢٠مسئلہ  
انجام پا جانے کے بعد جس شخص کا حوالہ دیا گيا ہے وہ مقروض ہو جائے گا اور پهر طلبگار اس پہلے والے مقروض شخص سے                               

 . اپنی طلب کا مطالبہ نہيں کر سکتا
 

نی مردد نہ ہو پس اگر کوئی         حوالہ کيا جانے واال مال حوالہ دینے والے اور طلبگار کے درميان معين ہونا چاہئے یع                    . ٥٢١مسئلہ  
تيس کلو گيہوں اور دس روپے کا کسی کا مقروض ہو اور طلبگار سے کہے اپنے دونوں قرضوں ميں سے کوئی ایک فالں شخص                           

 . سے لے لے اور اسے معين نہ کرے تو حوالہ صحيح نہيں ہے
 

 گيا ہے وہ فقير نہ ہو اور حوالہ کو ادا کرنے              طلبگار چاہئے تو حوالہ قبول نہ کرے، اگرچہ جس شخص کا حوالہ دیا               . ٥٢٢مسئلہ  
 . ميں کوتاهی بهی نہ کرے

 
 رهن کے احکام 

 
رهن یہ ہے کہ مقروض اپنے مال کا کچه حصہ طلبگار کے پاس رکه دے تا کہ قرض واپس نہ کرنے کی صورت ميں وہ                  . ٥٢٣مسئلہ  

 . اپنے قرض کو اس کے اس مال سے لے لے
 

 گروی رکه سکتا ہے جس ميں شرعی طور پر اس کا تصرف کرنا صحيح ہو اگرکسی دوسرے                    انسان اس مال کو   . ٥٢٤مسئلہ  
 . مال کو گروهی رکهے تو یہ اس صورت ميں صحيح ہے کہ صاحب مال کہے کہ ميں اس کے گروهی رکهنے سے راضی ہوں

 
 کی کوئی چيز گروهی جس چيز کو گروهی رکهيں اس کی خرید وفروخت صحيح ہو لہذا اگر شراب یا اس طرح               . ٥٢٥مسئلہ  

 . رکهی جائے تو صحيح نہيں ہے
 

 . جس چيز کو گروهی رکها گيا ہے اس سے استفادہ کرنا اس شخص کا حق ہے کہ جس نے مال گروهی رکها ہے. ٥٢٦مسئلہ 
 

 ادارہ  کو لينے ميں جيسا کہ اس وقت رواج ہے یعنی اسناد کو درج کرنے والے                 ) رہن رکهی ہوئی چيز   (عين مر ہو نہ   . ٥٢٧سوال  
 کی طرف سے روک دیا جاتا ہے کيا یہ کافی ہے؟

 . کے رہن ہونے کی دليل ہے اور صحيح ہے) رہن رکهی ہوئی چيز(سند کا روک دینا عين مر ہو نہ: جواب
 

 کيا پيسہ اور نوٹ رہن لينا صحيح ہے؟. ٥٢٨سوال 
 . کوئی حرج نہيں ہے: جواب

 
س معاہدہ کے ضمن ميں سودی قرض کے ادا کرنے کی ضمانت کے بطور                  اگر مقروض اپنی ملک کو طلبگار کے پا         . ٥٢٩سوال  

گروهی اور رہں رکهے اور معينہ مدت پر قرض ادا نہ کر سکے تو کيا طلبگار مقروض کی پوری ملک ميں مالک ہونے یا بيع کی                               
 ا ہو گا؟صورت ميں تصرف کا جواز رکهتا ہے یا ملک مقروض کی ملکيت ميں ہے اور صرف اسے اپنا قرض ادا کرن

 . سے لے سکتا ہے) رہن رکهی ہوئی چيز(طلبگار اپنے قرض کے برابر عين مر ہو نہ: جواب
 

 ضامن ہونے کے احکام
 

اگر انسان کسی کے قرض کی ادئيگی کے لئے ضامن ہونا چاہئے تو اس کا ضامن ہونا اس صورت ميں صحيح ہے کہ                       . ٥٣٠مسئلہ  
سے کہے ميں تمہارے قرض کے ادا کرنے کے لئے ضامن ہو گيا ہوں اور طلبگار بهی                 کسی بهی لفظ ميں اگرچہ عربی نہ ہو طلبگار          

 . اپنی رضایت کا اظہار کر دے ليکن مقروض کا راضی ہونا شرط نہيں ہے
 

جب بهی کوئی اپنے ضامن ہونے کے لئے شرط قرار دے مثًال کہے اگر مقروض نے تمہارے قرض کو ادا نہ کيا تو ميں                             . ٥٣١مسئلہ  
 . تو ضمانت صحيح ہےدوں گا 

 
جس کے قرض کے لئے انسان ضامن ہوا ہے تو ضروری نہيں ہے وہ مقروض ہو لہذا اگر کوئی دوسرے سے قرض لينا                          . ٥٣٢مسئلہ  

 . چاہتا ہے تو انسان اس کا ضامن ہو سکتا ہے
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ا اور اگر اس کا کچه      اگر طلبگار اپنے قرض کو ضامن کو بخش دے تو ضامن مقروض سے کوئی چيز نہيں لے سکت                    . ٥٣٣مسئلہ  
 . حصہ معاف کرے تو اس حصہ کا مطالبہ نہيں کر سکتا

 
 . ضامن اور طلبگار شرط کر سکتے ہيں کہ جب بهی چاہيں ضامن کی ضمانت کو ختم کر دیں. ٥٣٤مسئلہ 

 
 کفالت کے احکام

 
ہ اس کو اس کے حوالہ کر دے         کفالت یہ ہے کہ انسان اس بات کا ضامن ہو کہ جب طلبگار مقروض کو چاہے تو و                     . ٥٣٥مسئلہ  

اسی طرح اگر کوئی کسی دوسرے کے اوپر کوئی حق رکهتا ہو یا کسی ایسے حق کا دعوی کرے کہ اس کا دعوی قبل قبول                           
ہو چنانچہ انسان ضامن ہو کہ جب بهی صاحب حق یا مدعی مد مقابل کو چاہيں تو وہ اس کے حوالہ کر دے تو اس عمل کو                               

 . س طرح ضامن ہو اسے کفيل کہتے ہيںکفالت کہتے ہيں اور جو ا
 

کفيل کو چاہئے کہ مکلف اور عاقل ہو اور اسے کفالت کے لئے مجبور نہ کيا گيا ہو اور جس کے لئے ہوا ہو اسے حاضر                            . ٥٣٦مسئلہ  
 . کر سکے

 
 :سات چيزیں کفالت کو ختم کر دیتی ہيں. ٥٣٧مسئلہ 

 . کفيل مقروض کو طلبگار کے حوالہ کر دے. ١
 . ار کا قرض ادا کر دیا جائےطلبگ. ٢
 . طلبگار اپنا قرض معاف کر دے. ٣
 . مقروض مر جائے. ٤
 . کفيل مر جائے. ٥
 . طلبگار کفيل کو کفالت سے آزاد کر دے. ٦
 . صاحب حق، حوالہ کے ذریعہ یا کسی دوسری طرح اپنا حق دوسرے کے سپرد کر دے. ٧
 

چاہئے کہ مقروض کو اس کے حوالہ       ) کفيل( کے ہاته سے آزاد کر دے تو اسے        اگر کوئی زبر دستی مقروض کو طلبگار      . ٥٣٨مسئلہ  
 . کرے

 
کو پيش کرنے سے عاجز ہو تو کفالت کرنے والے          ) مقروض(کيا عقد کفالت ميں شرط کی جا سکتی ہے کہ کفيل اگر            . ٥٣٩سوال  

 قرض اداکرنے پر مجبور نہ ہو؟جس کی کفالت اس نے کی ہے اس کے ) مکفول یعنی(کی کوئی ذمہ داری نہ ہو اور باالخر
 . شرط مقتضائے عقد کے خالف ہے اور صحيح نہيں ہے: جواب

 
 کے احکام) امانت(ودیعہ

 
اگر انسان اپنا مال کسی کو دیدے اور کہے تمہارے پاس امانت رئے اور وہ بهی قبول کر لے یا بغير اس کے کہ کچه                           . ٥٤٠مسئلہ  

 کے لئے دوسرے کو دے رہا ہے اور وہ بهی حفاظت کی نيت سے قبول کر لے تو                     کہے صاحب مال اسے سمجها دے مال کو حفاظت         
 . کے احکام پر جو کہ بعد ميں بيان ہونگے عمل کرے) امانتداری(اسے چاہئے کہ ودیعہ اور

 
کر اگر کوئی شخص بچہ یا دیوانہ سے کوئی چيز بطور امانت قبول کرے تو اسے چاہئے کہ اس کے مالک کے حوالہ                          . ٥٤١مسئلہ  

دے اور اگر وہ چيز خود بچہ یا دیوانہ کا مال ہو تو اس کے ولی کے حوالہ کر دے اور اگر مال تلف ہو جائے تو چاہئے کہ اس کا عوض                                 
ادا کر دے ليکن برباد ہونے کےخوف سے بچہ سے لے لے تو اس صورت ميں اگر اس کی حفاظت ميں کوتاهی نہ کی ہو تو ضامن                              

 . نہيں ہے
 

مانت کی حفاظت نہيں کر سکتا تو اسے قبول نہيں کرنا چاہئے ليکن اگر صاحب مال اس کی حفاظت ميں                       جو ا . ٥٤٢مسئلہ  
 . اس سے زیادہ عاجز ہو اور کوئی دوسرا بهی نہ ہو کہ بہتر حفاظت کرے تو کوئی حرج نہيں ہے

 
قًا وہ مال تلف ہو جائے تو ضامن         جو امانت کو قبول کرتا ہے اگر ہو اس کی حفاظت ميں کوتاهی نہ کرے اور اتفا                    . ٥٤٣مسئلہ  

نہيں ہے ليکن اگر اپنے اختيار سے اسے کہيں رکه دے جہاں کسی ظالم کے سمجه جانے اور پهر اس کے لے جانے کا گمان ہو                                    
چنانچہ تلف ہو جائے تو اسے چاہئے کہ اس کے مالک کو اس کا عوض ادا کرے ہاں مگر یہ کہ اس سے محفوظ جگہ اس کے پاس                                

 اور مال کو اس کے مالک یا کسی دوسرے کے پاس جو اس سے بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہو پہنچا نہ سکتا ہو                             کوئی نہ ہو  
 . اس صورت ميں ضامن نہيں ہے

 
اگر جس نے امانت کو قبول کيا ہے مر جائے یا دیوانہ ہو جائے تو اس کے وارث یا ولی کو چاہئے جتنی جلدی ہو سکے                           . ٥٤٤مسئلہ  

 . دیدے یا امانت اس کے حوالہ کر دےصاحب مال کوخبر 
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اگر مجور کا ولی یا سرپرست اس سے متعلق مال کو کسی کے پاس امانت رکه دے اور ایک مدت کے بعد وہ ولی                         . ٥٤٥سوال  
اور سرپرست مقروض ہوں جائيں اور امين سے محجور سے مال کو تقاضا کریں تا کہ اس سے اپنا قرض ادا کر سکيں یا پهر ان                            

 لينا امانت ميں خيانت کی غرض سے ہو اور یہ بات امين کی نظر ميں پوری طرح واضح ہو تو کيا امين محجور کے مال                           کا واپس 
 کو ان کے شرعی نمائندے کو دینے سے گریز کر سکتا ہے یا اس کو حاکم شرع کی تحویل ميں دے سکتا ہے؟

نت کے قصد سے یا بدون مصلحت تصرف جيسے اپنے             ان کے حوالہ نہيں کر سکتا چونکہ ولی یا سرپرست یقينی خيا               : جواب
قرض کو ادا کرنے کی وجہ سے سرپرستی اور مطلق والیت سے خارج ہو جاتا ہے اور امانت کو حاکم شرع کے اختيار ميں دے                               

 . دینا چاہئے تا کہ وہ مسئلہ حل کرے
 

اور اس کی بيوی دو مہينہ استمال کرنے         ہزار روپے کی ارزش کا سونا اپنی بيوی کو بخش دیا              ٢٠ایک شخص نے    . ٥٤٦سوال  
کے بعد اسے اپنی ماں ماں پاس بطور امانت کے رکه دیتی ہے کہ ضرورت کے وقت لے سکے اور دو مہينے بعد سونے کی                                          

مر گئی اور اس کی ماں نے اس سونے کو اپنے لڑکے کو دے دیا ہو اور اس نے بهی اپنی زندگی کی مشکالت کو                              ) بيوی(مالک
 لئے بيچ ڈاال اور پيسہ خرچ کر ڈاال اب وہ لڑکا پندرہ سال گزرنے کے بعد اس سونے کے مالکين کو اس کی قيمت ادا                            دود کرنے کے  

 کرنا چاہتا ہے تو کيا وہ تصرف کرنے کے روز کی قيمت ادا کرے گا یا ادا کرنے کے وقت کی قيمت دے گا؟
 ادا کرنے کے وقت کی قيمت کے لحاظ سے دیگا: جواب

 
 کے احکام)رادها(عاریہ

 
 

اس سے  ) ادهار دینے واال  (یہ ہے کہ انسان اپنا مال دوسرے کو دیدے تا کہ وہ اس سے فائدہ اٹهائے اور                 ) ادهار(عاریہ. ٥٤٧مسئلہ  
 . کوئی چيز بهی نہ لے

 
ن اگر کرایہ   جس چيز کی منفعت انسان کا مال ہے مثًال اسے کرایہ پر ليا ہے تو وہ اس کو ادهار پر دے سکتا ہے ليک                        . ٥٤٨مسئلہ  

 . ميں شرط کيا ہو کہ صرف اس کو خود استمال کرے تو وہ دوسرے کا ادهار نہيں دے سکتا
 

جس چيز کو انسان نے ادهار ليا ہے اگر اس کی حفاظت ميں کوتاهی نہ کرے اور اس کے استمال ميں بهی زیادہ                       . ٥٤٩مسئلہ  
 ضامن نہيں ہے ليکن اگر شرط کر ليں کہ ادهار لينے واال ضامن ہو گا یا                    روی نہ کرے اور اتفاقًا وہ تلف ہو جائے تو ادهار لينے واال              

 . جس چيز کو ادهار ليا ہے سونا اور چاندی ہے تو اس کا عوض ادا کرے
 

اگر کوئی کسی نجس چيز کو کهانے یا پينے کے لئے ادهار دے تو اس کے نجس ہونے کے بارے ميں ادهار لينے والے کو                           . ٥٥٠مسئلہ  
 . اہئےبتا دینا چ

 
جس چيز کو کسی نے ادهار ليا ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغير اسے کسی دوسرے کو ادهار یا کرایہ پر نہيں               . ٥٥١مسئلہ  
 . دے سکتا

 
 احکام نکاح

 
دائمی اور غير دائمی عقد دائمی وہ ہے کہ جس          : عقد نکاح کے ذریعہ عورت مرد پر حالل ہو جاتی ہے عقد کی دو قسميں ہيں               

کہتے ہيں اور غير دائمی وہ ) بيوی(يت کی مدت معين نہ ہو اور جس عورت سے اس طرح کی شادی کرے اسے دائمی    ميں زوج 
ہے کہ جس ميں زوجيت کی مدت معين ہوتی ہے مثًال اس عورت سے ایک سال یا ایک ماہ یا ایک گهنٹہ کے لئے عقد کيا جائے                                

 . کہتے ہيں) والی بيوی(اسے متعہ یا صيغہ
 

 معقد کے احکا
 

عقد چاہئے دائمی ہو یا غير دائمی صيغہ پڑها جانا چاہئے اور صرف عورت ومرد کا زاضی ہونا کافی نہيں ہے اور                            . ٥٥٢مسئلہ  
 . صيغہ عقد یا خود عورت ومرد پڑهيں یا پهر کسی دوسرے کو اپنا وکيل بنا دیں تا کہ وہ پڑه دے

 
 . عورت بهی صيغہ پڑهنے کے لئے دوسرے کی وکيل بن سکتی ہےوکيل کے لئے ضروری نہی ہے کہ وہ مرد ہو یا . ٥٥٣مسئلہ 

 
ایک آدمی صيغہ عقد چاہئے وہ دائم ہو یا غير دائم پڑهنے کے لئے دونوں کا وکيل بن سکتا ہے اسی طرح مرد عورت                        . ٥٥٤مسئلہ  

اط مستحب یہ ہے کہ عقد      کی طرف سے وکيل بن کر اسے اپنے لئے دائمی یا غير دوئمی طور پر عقد ميں ال سکتا ہے ليکن احتي                      
 . کو دو آدمی پڑهيں
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نکاح ميں عقد معاطاتی کے متعلق جناب عالی کا کيا نظریہ ہے؟ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ کيا نکاح ميں حليت                         . ٥٥٥سوال
کہنا ہے یا صرف نيت، قصد، انشاء اور طرفين کی قلبی رضایت کافی ہے؟ اگر معيار پہلی قسم ہو تو                             » انکحت«صرف لفظ 

کا زباں پر جاری کر دینا حليت کا سبب ہو جاتا ہے؟ اگر معيار روح تو افق                   » انکحت«حضرت عالی کی نظر ميں کيا صرف کلمہ        
اور طرفين کا قصد انشاء ہے تو اس صورت ميں مخصوص لفظ کو ادا کرنے کی کيا ضرورت ہے؟ مذید یہ کہ مخصوص الفاظ کی                              

 ضایت وقصد سے آگاہ ہوا جا سکتا ہے؟جگہ حرکات واشارے کے ذریعہ بهی طرفين کی ر
شادی ميں طرفين کی رضایت اور صيغہ عقد پڑها جانا شرط ہے اور معاطاتی صحيح نہيں ہے اور اس کا صحيح نہ ہونا                          : جواب

اجماعی ہے بلکہ ارتکاز اور ابنيہ عقالنی بهی صحيح نہ ہونے پر دليل ہے اور امام خمينی نے جو فقہی بحثوں ميں فرمایا ہے                                 
 . مکان اور مقام ثبوت سے مربوط ہے نہ کہ اثبات اور وقوع سےا
 

 عقد کے شرائط
 

 . عقد نکاح کی چند شرطيں ہيں. ٥٥٦مسئلہ 
احتياط واجب یہ ہے کہ صحيح عربی ميں پڑها جائے اور اگر خود مرد وعورت عربی ميں نہ پڑه سکيں تو جس لفظ کے ذریعہ                          . ١

 . کے معنی کو سمجها دے»زوجت وقبلت«ظ کہيں جوبهی صيغہ پڑهيں صحيح ہے ليکن ایسے لف
عورت ومرد یا ان کا وکيل جو ان کی طرف سے صيغہ جاری کر رہا ہو قصد انشاء کریں یعنی اگر عورت ومرد صيغہ پڑه رہے                              . ٢

ت قبل«کہنے سے قصد یہ ہو کہ اس نے اپنے کو اس مرد کی زوجہ قرار دیا ہے اور مرد کے                            » زوجتک نفسی «ہوں تو عورت کے    
کہنے سے یہ قصد ہو کہ اس نے اس عورت کو اپنی زوجيت ميں قبول کيا اور اگر عورت ومرد کے وکيل صيغہ پڑهيں                               » التزویج

 . کہنے سے ان کا قصد یہ ہو کہ جس عورت اور مرد کے وہ وکيل ہوئے ہيں وہ زوجہ وشوہر ہو جائيں» زوجت وقبلت«تو
ئے اگرچہ غير بالغ مميز بچہ صيغہ پڑهے تو اس کی صحت مصلحت سے خالی                  جو صيغہ پرهتا ہے اسے بالغ وعاقل ہونا چاہ          . ٣

 . نہيں ہے وہ چاہئے خود اپنے لئے پڑهے یا کسی دوسرے کی طرف سے وکيل ہو کر پڑهے
ی اگر عورت ومرد کے وکيل یا ان کے ولی صيغہ پره رہے ہوں تو عقد ميں عورت ومرد کو معين کریں مثًال ان کا نام ليں یا ان ک                 . ٤

اپنی لڑکيوں ميں سے    » زوجتک احدی بناتی  «طرف اشارہ کریں لہذا جس کے پاس کئی لڑکياں ہوں اگر کسی مرد سے کہے                  
ميں نے قبول کيا تو چونکہ عقد کے وقت لڑکی کو معين نہيں کيا                » قبلت«کسی ایک کو تمہاری زوجيت ميں دیدیا اور وہ کہے          

 . عقد باطل ہے
ہوں ليکن اگر عورت ظاہرًا قراہت کے ساته اجازت دے اور قلبی طور پر اس کا زاضی ہونا                       عورت ومرد شادی کے لئے زاضی         . ٥

 . معلوم ہو تو عقد صحيح ہے
 

ایک لڑکی کا چودہ سال کی عمر ميں اس کے والدین نے ایک مرد سے عقد کر دیا وقت گزرنے کے ساته جب لڑکی                         . ٥٥٧سوال  
اس نتيجہ پر پہنچيکہ اس کے شوہر ميں اس کے ساته زندگی گزارنے کے لئے                   ميں عقلی اور اجتماعی شعور پيدا ہوگيا تو وہ            

مناسب اخالقی اور روحی صفات نہيں پائے جاتے اور دونوں کی مشترک زندگی کے لئے ان کے درميان کسی بهی طرح کی                            
ئی تو وہ خود کشی     مفاہمت نہيں ہے اور رخصتی سے شدت کے ساته کراہت کا اظہار کرتی ہے کہ اگر یہ رخصتی عمل ميں آ                      

کر لے گی ليکن خاص عدالت نے رخصتی کا حکم دیا ہے اس کے پيش نظر کہ لڑکی کی دهمکی قطعی ہے شارع مقدس کی                            
 نظر بيان فرما دیجئے؟

سوال کے جواب سے پہلے یہ جان لينا چاہئے کہ عورت معين مدت کے لئے نہ ہو تو شوہر سے رخصتی ودخول سے پہلے                               : جواب
طالبہ کا حق رکهتی ہے اور مطالبہ کو پورا نہ کر پانا زن وشوہر ميں اختالف کا سبب نہيں ہے پورا نہ کرنا اس                              پورے مہر کے م   

اس جگہ جہاں شوہر کے ساته بيوی کا زندگی           : وقت اختالف کا باعث ہے جب اسے اس کا حق نہ ہو اور ہاں سوال کا جواب                    
 باہر ہو اور مشکل کی وجہ خود عورت نہ ہو تو حاکم کا وظيفہ ہے کہ گزارنا عسر وحرج اور مشقت کا باعث ہو نيز برداشت سے      

مرد کو طالق کے لئے مجبور کرے اور اگر طالق نہ دے تو حاکم ممتع پر والیت کی بنا پر طالق دے گا یہ راسےہ احتياط کے مطابق                             
 . وی دے اور اس سے آسان ہوہے گرچہ عسر وحرج کو دور کرنے کے لئے دوسری راہيں بهی ہيں ممکن ہے کوئی اس پر فت

 
جس طرح دائمی عقد ميں عسر وحرج کی صورت ميں عورت حاکم سے رجوع کر سکتی ہے اور حاکم شوہر کو                        . ٥٥٨سوال  

 ميں بهی یہی حکم جاری ہے؟) متعہ(طالق کے لئے مجبور کرتا ہے کيا موقت عقد
 دائم ہونے سے کوئی فرق نہيں پڑتا اور ہر حرج کی                حکم کے لئے دليل اور شرط، عسر وحرج ہے لہذا دائمی اور غير                 : جواب

ميں مدت کا معاف کرنا جو کہ شوہر کے ہاته           ) متعہ(دليلوں کا اطالق احکام کی تمام دليلوں پر حاکم ہے منجملہ عقد منقطع              
 وحرج کی   ميں ہے اور اس کا اختيار وہاں تک ہے کہ جہاں عسر وحرج کا باعث نہ ہو اس بنا پر عقد منقطع کے متعلق عسر                               

صورت ميں حاکم کا فریضہ ہے کہ شوہر کو مدت بخشنے کے لئے مجبور کرے جيسا کہ اس کا وظيفہ حرج کی صورت ميں شوہر                          
کو طالق دینے کے لئے مجبور کرنا تها اور اگر وہ مدت معاف کرنے سے گریز کرے تو حاکم ممتع پر والیت رکهنے کی بنا پر مدت کو                              

 .  کے معاف کرنے کے بعد کا حکم وہی ہے جو اس کی والیت کی بنا پر طالق دینے کے بعد ہوتا ہےخود معاف کر دے گا اور مدت
 

 جو لڑکی بالغ ہو چکی ہے کيا واجب ہے دائمی یا غير دائمی شادی کے لئے اپنے باپ یادادا سے اجازت لے؟. ٥٥٩سوال 
زت کے بغير صيغہ پڑهنا نہ پڑهنا برابر ہے اور دائمی             ميں باپ یا ولی کی اجازت معتبر ہے ان کی اجا            ) متعہ(عقد موقت : جواب

عقد کا شادی کے دفتر ميں رجسٹریشن کرانا جو کہ نظام کا قانون ہے دیگر قوانين کی طرح اس کی پيروی الزم وواجب ہے                              
ر اس کے نہایت    رجسٹریشن اور صيغہ پڑهنے کے لئے اس کے دفتر جانا چاہئے اور وہاں نہ جانا معصيت اور ندامت کا باعث ہے او                          

 . خطر ناک نتائج ہو سکتے ہيں
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اگر باپ اپنی لڑکی کے عقد کے وقت موجود نہ ہو ليکن قرائن سے واضح ہو جائے اپنی لڑکی کے عقد سے راضی ہے                          . ٥٦٠سوال  
 تو کيا عقد صحيح ہے؟ اور اگر باپ مریض ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے قابل نہ ہو تو کيا حکم ہے؟

چنانچہ قرائن کے ذریعہ باپ کی رضایت کا اطمينان پيدا ہوجائے تو عقد کے اجراء ميں کوئی حرج نہيں ہے ليکن دفتر کے                           : ابجو
مسئول کے حضور ميں ہو یا خود شادی کے دفتر ميں انجام پائے اور باپ کی رضایت حاصل کرنا ضروری ہونے ميں اس کے بيمار                            

  .یا سالم ہونے ميں کوئی فرق نہيں ہے
 

 باپ کے ہونے کےباوجود دادا کو والیت حاصل ہے یا نہيں؟. ٥٦١سوال 
 . دادا کی والیت، باپ کی موت کے ساته مشروط نہيں ہے دونوں ہی بطور مستقل والیت رکهتے ہيں. ہاں: جواب

 
کے لئے اپنے   ) عہمت(غير شادی شدہ لڑکی جس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو چکا ہے کيا اسے عقد موقت                    . ٥٦٢سوال  

 باپ یا ولی کی اجازت کی ضرورت ہے؟
چونکہ بکارت شادی کے بغير زائل ہوئی ہے لہذا وہ باکرہ کے حکم ميں ہے اور ولی یا باپ کی اجازت کا شرط ہونا اپنی                              : جواب

 . جگہ پر باقی ہے
 

ں دے سکتی ہے؟ اگر ایسا نہيں       جو ماں اپنی نابالغ لڑکی کی سرپرست ہے کيا وہ اسے کسی کے عقد موقت مي                 . ٥٦٣سوال  
 کر سکتی تو کيا جاری کيا گيا صيغہ باطل ہے؟

نابالغ لڑکی کا عقد موقت صرف باپ اور دادا یا حاکم شرع کی اجازت سے وہ بهی مصلحت ہونے کی صورت ميں ہے                             : جواب
زم ہے ليکن جو سرپرست     بلکہ حاکم کی صورت ميں مصلحت کے عالوہ اسے ترک کرنے کی حالت ميں مفسدہ کا ہونا بهی ال                    

حکومت کی طرف سے منصوب ہے جس سے سوال کيا جا سکتا ہے وہ اس طرح کاحق نہيں رکهتا اور اس کا صيغہ باطل ہے اور                           
 . اس حکم ميں اس کی ماں یا کسی اور ميں کوئی فرق نہيں ہے

 
 وکالت یا وکيل بنانے کا حق دیا گيا          عقد نامہ ميں کچه شرطيں ذکر ہوئی ہيں اور ان شرطوں کے مطابق زوجہ کو                . ٥٦٤سوال  

 ہے کہ اپنے کو طالق دیدے یا طالق کے لئے تقاضا کرے کيا یہ شرطيں شرعی اور جائز ہيں؟
جن کی بازگشت در حقيقت دو شرط کی طرف           (اسالمی شادی کے دفتر کی کاپی ميں لکهی گئی تمام شرطيں             : جواب

 . ہوتی ہے
 . ونا کہ وہ اموال کا کچه حصہ اسے دےیہ کہ عورت کی طرف سے مرد پر شرط ہ. ١
مرد کا عورت کو طالق کے لئے وکيل بنانا یا کسی اور کو وکيل بنانے کا عورت کو حق دینا اور اسے معزول کرنے کا حق نہ                                  . ٢

 . صحيح ہے اس لئے کہ یہ شرطيں نہ خالف شرع ہيں نہ عقد کے مقتضی کے خالف ہيں) رکهنا
 

 و توڑا جا سکتا ہےوہ عيوب جن کی وجہ سے عقد ک
 

اگر مرد کو عقد کے بعد پتہ چلے کہ عورت ميں مندرجہ ذیل سات عيبوں سے کوئی ایک موجود ہے تو عقد کو توڑ                          . ٥٦٥مسئلہ  
 . سکتا ہے

 دیوانگی. ١
 بيماری کی وجہ سے بڑهيا ہو گئی ہو . ٢
 مرض برص. ٣
 اندها پن. ٤
 اس طرح مفلوج ہونا کہ ظاہر ہو . ٥
 ہو یعنی پيشاب اور حيض اور پاخانہ کا راستہ ایک ہو گيا ہو ليکن اگر حيض اور پاخانہ کا راستہ ایک ہو گيا ہو                            افضا ہو گئی  . ٦

 . تو عقد کو توڑنے ميں اشکال ہے، احتياط کی جانی چاہئے
 . اس کی شرمگاہ ميں کوئی ایسا غدہ یا ہڈی یا گوشت ہو جو مجامعت کے لئے مانع ہو. ٧
 

 کو شادی کے بعد پتہ چلے کہ اس کا شوہر دیوانہ ہے یا آلت مردانہ نہيں رکهتا یا نا مرد ہے اور جماع اور                           اگر عورت . ٥٦٦مسئلہ  
دخول کرنے پر قادر نہيں ہے یا اس کے بيضہ نکال لئے گئے ہيں تو وہ عقد کو توڑ سکتی ہے اسی طرح اگر شوہر ميں برض، جذام                              

شکل ہو اور اس کی وجہ سے اس کے ساته عورت کی زندگی عسر                  یا دوسری متعدی بيماری پائی جائے جس کا عالج م            
وحرج اور مشقت کے ساته گزرے تو بهی عقد کے فسخ ہونے کا باعث ہے گذشتہ مسئلہ اور اس مسئلہ کی تفصيل کتاب تحریر                         

 . الوسيلہ ميں حقير کے حاشيہ کے ساته مرقوم ہے
 

ئے ہيں ان کی وجہ سے عقد کو فسخ کریں تو طالق کے بغير ایک                   اگر عورت یا مرد دو مسئلہ جو پہلے بيان ہو            . ٥٦٧مسئلہ  
 ). اور طالق کی ضرورت نہيں ہے(دوسرے سے جدا ہوں جائيں گے

 
اگر عورت یا مرد شادی کے متعلق ایک دوسرے کو دهوکہ دیں یا جس چيز کو اپنے مد مقابل کو بتانا چاہئے اس                             . ٥٦٨سوال  

 سخ کرنے کا حق ہو جاتا ہے؟سے نہ کہيں تو کيا اس کی وجہ سے بهی ف
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اس کام کو اصطالح ميں تدليس کہتے ہيں اگر عورت ومرد ایک دوسرے کو دهوکہ دیں تو مد مقابل کو فسخ کا حق                              : جواب
حاصل ہے مثًال کوئی آکے اپنے کو کسی خاص اجتماعی، معاشی، علمی یا خاندانی حثيت کا مالک بتائے اور بعد ميں معلوم                          

 طرح کی کوئی چيز نہيں ہے یا اس ميں کچه عيب پائے جاتے ہيں جنہيں اس نے پوشيدہ رکها ان سب                         ہو کہ اس کے پاس اس     
فسخ ) کہ جسے سارے فقہا قبول کرتے ہيں       (کے قاعدہ کے تحت   ) تدریس(جگہوں پر مد مقابل دهوکہ اور برخالف واقع ظاہر کرنے          

ے یہ دهوکہ اور تندرستی اور عيب نہ ہونے کی صورت ميں ہو   کرنے کا حق رکهتا ہ، چاہے عقد کے ضمن ميں شرط ہو یا نہ ہو، چاہ               
غير مدخولہ کی   «یا کوئی صفت کمال کے پائے جانے سے متعلق ہو، اس فسخ ميں دو عادل گواہوں کی کوئی ضرورت نہيں ہے                        

عورت ومرد کا   کی بهی ضروت نہيں ہے بہر حال وہ عقد کو توڑسکتا ہے اس لئے کہ فسخ نکاح طالق سے ہٹ کر ہے اور                        » طہارت
 . اس ميں اختالف برابر ہے

 
ایک شخص ایڈز کی بيماری ميں مبتالہے کيا کسی مسلمان لڑکی کو اس کی زوجيت ميں دیا جا سکتا ہے؟ اگر                      . ٥٦٩سوال  

 عورت کو اس موضوع کی خبر بعد ميں ہو تو کيا نکاح توڑنے کا حق رکهتی ہے؟
 انسان کے لئے بربادی کا باعث اور زوجہ کے لئے ضرر حرج کا سبب ہے                   اس کے پيش نظر کے اس طرح کے متعدی امراض           : جواب

اگر عقد سے پہلے موجود تها اور اس نے چهپایا اور لڑکی کو بتایا نہ گيا ظاہرًا فسخ کا باعث ہے اور زوجہ کو فسخ کا حق حاصل                             
 . ہے اور اس طرح کے امراض کا حرج نا مرد اور رخصتی ہونے سے کہيں زیادہ ہے

 
 ورتيں جن کے ساته شادی حرام ہےوہ ع

 
اگر کوئی کسی عورت کو اپنے عقد ميں لے آئے اگرچہ اس کے ساته مجامعت نہ کرے اس کی ماں، اس کی نانی                       . ٥٧٠مسئلہ  

 . اور دادی آگے جہاں تک بهی جائيں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہيں
 

ورت سے زنا کرے گرچہ احتياط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی              اگر کوئی اپنی پهوپهی اور خالہ کے عالوہ کسی اور ع           . ٥٧١مسئلہ  
لڑکی سے شادی نہ کرے ليکن جائز ہونا قوت سے خالی نہيں ہے نيز اگر کسی عورت سے شادی کرنے کے بعد اس س مجامعت                         

معت کرے اور پهر اس کی ماں سے زنا کرے تو وہ بيوی اس پر حرام نہيں ہوتی یہی حکم اس وقت بهی ہے جب بيوی سے مجا                           
 . کرنے سے پہلے اس کی ماں سے زنا کرے ليکن اس صورت ميں احتياط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے

 
اگر کوئی ایسی عورت سے جو متعہ یا طالق بائن یا وفات کے عدہ ميں ہے اس سے زنا کرے تو اس سے بعد ميں                           . ٥٧٢مسئلہ  

 . سے شادی نہ کرےعقد کر سکتا ہے اگرچہ احتياط مستحب یہ ہے کہ اس 
 

اگر کوئی بے شوہر عورت سے جو کہ عدہ ميں نہيں ہے زنا کرے تو بعد ميں اس سے شادی کر سکتا ہے ليکن                                . ٥٧٣مسئلہ  
احتياط مستحب یہ ہے کہ اس کے حيض آنے تک صبر کرے اور اس کے بعد اس سے عقد کرے بلکہ مذکورہ احتياط حتی االمکان                              

ر کوئی دوسرا اس عورت سے شادی کرنا چاہئے تو بهی یہی حکم ہے نيز یہی صورت وقت                     ترک نہ ہونی چاہئے اسی طرح اگ       
بهی ہے جب شوہر دار عورت یا جو عدہ ميں ہے چاہے وہ عدہ رجعيہ ہی کيوں نہ ہو زنا کی وجہ سے ابدی حرمت کا نہ ہونا وجہ                              

 . اور قوت سے خالی نہيں ہے ليکن اس سے شادی ترک کرنے کی احتياط مطلوب ہے
 

اگر کوئی اس عورت کو کو کسی شخص کے عدہ ميں ہے اپنے عقد ميں الئے چنانچہ مرد وعورت کو علم ہو کہ وہ                        . ٥٧٤مسئلہ  
دوسرے کا عدہ ابهی تمام نہيں ہوا ہے اور عدہ ميں عورت سے عقد کرنا حرام ہے تو وہ عورت دخول کی شرط کے ساته اس پر                             

 . ہ دخول نہ کيا ہو حرمت ميں ہےحرام ہو جاتی ہے اگرچہ احتياط مستحب جبک
 

اگر کوئی کسی عورت سے عقد کرے اور بعد ميں معلوم ہو کہ وہ عدہ ميں تهی چنانچہ ان ميں سے کسی ایک                       . ٥٧٥مسئلہ  
کو علم نہ ہو کہ عورت عدہ ميں ہے یا انهيں علم نہيں تها کہ عدہ ميں عورت سے عقد کرنا حرام ہے تو وہ عورت اس پر حرام                                 

 . ی چاہے اس سے مجامعت کيوم نہ کر لی ہو ليکن عقد ہر صورت ميں باطل ہےنہيں ہوت
 

اگر کسی کو علم ہو کہ عورت شوہر دار ہے اور اس سے شادی کر لے تو اسے چاہئے کہ اس سے جدا ہو جائے اور                              . ٥٧٦مسئلہ  
 . پهر اس سے عقد نہيں کر سکتا

 
اں، لڑکی اور بہن لواط کرنے والے پر حرام ہو جاتی ہيں یہ اس صورت                جو لڑکا لواط ميں مفعول واقع ہو اس کی م          . ٥٧٧مسئلہ  

ميں ہے کہ جب لواط کرنے واال مرد اور مفعول واقع ہونے واال چهوٹا اور نابالغ بهی ہو تو حرمت ميں احتياط ہے ليکن اگر گمان کرے                            
ک ہو وہ اس پر حرام نہيں ہوں گی جيسا کہ            کہ دخول ہوا یا شک کرے کہ دخول ہوا یا نہيں یا بقيہ ذکر کئے گئے امور ميں ش                     

 . اگر لواط کرنے واال ابدی حرمت کے لئے لواط کی سبيت سے جائل ہو تو حرمت کا ہونا قوت سے خالی نہيں ہے
 

کيا ہے مدت ختم ہونے کے بعد عقد کرنے         ) متعہ(ایک شخص نے کسی لڑکی سے محرم ہونے کے قصد سے عقد موقت             . ٥٧٨سوال  
سی لڑکی کو چاہنے لگتا ہے جس سے اس کے باپ نے عقد موقت کيا تها کيا وہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کر                                والے کا لڑکا ا    

 سکتا ہے؟ یہ بات کے پيش نظر رہےکہ یہ عقد صرف محرميت کے لئے پڑها گيا تها؟
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م ہے چونکہ وہ لڑکی     اس سے شادی نہيں کر سکتا اس لڑکے پر اور اس مرد کے بقيہ لڑکوں پر وہ لڑکی ابدی طور پر حرا                      : جواب
ان کے باپ کی بيوی ہے اور باپ کی بيوی بيٹوں کے لئے ابدی طور پر حرام ہے شادی کا ان سے حرام ہونا اعم ہے یعنی چاہے وہ                                 
دائمی ہو یا غير دائمی ہو اس سے ہمبستر ہوا ہو یا ہمبستر نہ ہوا ہو اور یہی معنی آیت کے اطالق کا مقتضی ہے جيسا کہ                                

 ). جن سے تمہارے باپ دادا نے شادیاں کی ہيں ان سے شادی ن کرو. (٢٢نساء آیت» وال تنکحوا ما نکح آبائکم«اخدا نے فرمای
 

کسی نے ایک لڑکے کو سرکاری ادارے کے توسط سے گود ليا اور شروع ميں اس بچہ کے ساته ان امور کو انجام                             . ٥٧٩سوال  
 وہ بچہ چه یا سات سال کا ہے کيا اس بچہ کے محرم ہونے کا کوئی                       نہيں دیا جو اس بچہ کے محرم ہونے کا باعث ہو اور اب                

 راستہ ہے؟
اگر ان کی کوئی لڑکی نہ ہو تو اس طرح کے گود لئے ہوئے بچے کہ جن کے دوده پينے کا سن گزر چکا ہے اور دوده پالنے کے                             : جواب

قسم کے کام نيکی، احسان اور دوسروں کے         شرائط بهی گزر چکے ہيں تو محرم ہونے کا کوئی راستہ نظر نہيں آتا ليکن اس                     
ساته بهالئی جيسے اعمال ميں شمار ہوتے ہيں خصوصًا بے سر پرست، یتيم، سرگردان بچوں کے ساته نيکی کرنا مستحب اور                   

ی پسندیدہ کام ہے اور اخروی اجر اور ہر دو دنيا کی سعادت کا باعث ہے لہذا بچے کے مميز اور بالغ ہو جانے کے بعد ضرورت ک                                 
وجہ سے اور اوالد کی مشکل کے سبب اور اسی طرح بچے کو ماں باپ کے بغير ہونے کےاحساس سے بچانے کی خاطر نگاہ کرنے                          

حرج ومشقت حرمت کے مانع ہے اور اسالم آسانی اور سہولت           )چونکہ(کی حرمت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا نگاہ کرنا جائز ہے            
 . کا دین ہے

 
دارے کے توسط سے تين سال کی بچی کو گود ميں ليا ہے وہ اس وقت پانچ سال کی ہے آپ سے                       ميں نے سرکاری ا   . ٥٨٠سوال  

 درخواست ہے ميرے اس بچے سے محرم ہونے کا طریقہ بيان فرما دیں؟
اس سے محرم ہونے کا ایک راستہ یہ ہے کہ حاکم شرع اور جامع الشرائط مجتہد کی اجازت اور مصلحت کی رعایت کے                        : جواب

پڑه دیا جائے اور وہ ایک مدت کے بعد مدت کو معاف         ) متعہ(چی کو اس مرد کے باپ سے چند سال کے لئے عقد موقت            ساته اس ب  
کر دے گا تو وہ بچی اس مرد کے باپ کی حثيت سے اس پر اور اس کےدادا اور تمام بچوں پر پشت بہ پشت محرم ہو گی اور                                 

 وہ مشکل ميں ہيں تو یہاں حرمت کا حکم اسی تفصيل کے ساته ختم ہو                 اگر ان کا باپ نہيں ہے اور اوالد نہ ہونے کی وجہ سے             
 . جاتا ہے کہ جو گزشتہ مسئلہ ميں بيان ہو چکی ہے

 
 عقد دائم کے احکام

 
جس عورت کے ساته عقد دائم کيا گيا ہے اسے چاہئے کہ شوہر کی اجازت کے بغير گهر سے اس وقت باہر نہ جائے                          . ٥٨١مسئلہ  

حاصل کرنا چاہتا ہو یا اس کے امور کے خالف ہو یا اس کے آرام و سکون ميں خلل فواقع ہوتا ہو اسے                            جب شوہر اس سے لذت       
چاہئے کہ شوہر جس طرح کی بهی لذت اس سے اٹهانا چاہتا ہے اس کے لئے اپنے کو حاضر کرے اور بغير شرعی عذر کے شوہر کو                           

کرے تو کهانا، کپڑا، گهر اور دیگر اسباب جو فقہی کتب ميں             صحبت کرنے سے منع نہ کرے اگر ان باتوں ميں شوہر کی اطاعت                
بيان ہوئے ہيں ان کا فراہم کرنا شوہر پر واجب ہے اور اگر فراہم نہ کرے تو چاہے اس کے پاس قدرت ہو یا قدرت نہ ہو بيوی کا                                        

 . مقروض ہے
 

 کرے تو گناہ کی مرتکب ہوئی ہے اور اسے          اگر بيوی ان امور ميں جن کا گذشتہ مسئلہ ميں ذکر ہوا ہے اطاعت نہ               . ٥٨٢مسئلہ  
 . کهانے کپڑے اور ساته سونے کا حق حاصل نہيں ہے ليکن اس کے مہر کا حق باقی رہے گا

 
مرد اپنی دائمی بيوی کو اس طرح ترک نہيں کر سکتا کہ نہ وہ شادی شدہ کی طرح ہو اور نہ ہی غير شادی                          . ٥٨٣مسئلہ  

اگرچہ احتياط مستحب یہ ہے کہ چار        . ایک رات اسکے پاس رہنا اس پر واجب نہيں ہے          شدہ کی طرح ليکن چار راتوں ميں سے          
 . راتوں ميں سے ایک رات اس کے پاس گذارے

 
شوهر جماع کے مسائل ميں اس طرح عمل نہيں کر سکتا کہ جو غلط اور عرف کے خالف ہو اور کتاب خدا                                . ٥٨٤مسئلہ  

طالق ان تمام معاشرتوں پر ہوتا ہے جو درست ہوں اور چار مہينوں کی                   جو معروف ہے اس کا ا       » وعاشروهن بالمعروف «ميں
حجت پر تقليد ميری نظر ميں تمام نہيں ہے اور کتاب کا اطالق اپنی قوت پر باقی ہے اس کے عالوہ لسان آیت ایک طرح سے                               

 کے ساته نيک اور اچهے طریقہ سے        تقليد کی منکر ہے لہذا یہ نہيں کہا جاسکتا کہ اسالم مرد کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی بيوی                   
 . معاشرت کرے مگر بعض جگہوں پر کہ جہاں غلط اور غير صحيح طریقہ سے معاشرت جائز ہے

 
 متعہ یا صيغہ

 
 . کرنا چاہے لذت اٹهانے کی غرض سے نہ بهی ہو صحيح ہے) متعہ(عورت کے ساته صيغہ. ٥٨٥مسئلہ 

 
ستری کرنے کا حکم دائم کی طرح ہے اگرچہ آیت متعہ کر شامل نہ کرے                متعہ کی صورت ميں زوجہ کے ساته ہمب       . ٥٨٦مسئلہ  

ليکن بالمقابل تقييد پر حجت ہونا بهی اسے شامل نہ کرے گا اور بالجملہ انصراف اگر تمام ہو تو دونوں دليلوں ميں ہے یعنی                              
 . دليل مطلق ميں بهی ہے اور دليل مقيد ميں بهی ہے
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 کيا گيا ہے اسے ساته سونے کا حق حاصل نہيں ہے شوهر کی ميراث اسے نہ ملے گی                    جس عورت کے ساته متعہ    . ٥٨٧مسئلہ  
 . اور شوهر کو بهی اس سے ميراث نہ ملے گی

 
 . مرد نے جس عورت سے متعہ کيا ہے وہ اس کا عدہ خرم ہونے سے پہلے اس سے دائمی عقد کر سکتا ہے. ٥٨٨مسئلہ 

 
ویدار ہے اوراس بارے ميں دالئل بهی رکتهی ہے اور فقط ازدواج موقت اور اس                ایک عورت دائمی عقد ازدواج کی دع      . ٥٨٩سوال  

اظہار کرتی  ) ليکن اس کے ساته یہ بهی     (کی مدت کے ختم ہو جانے کا اقرار کرتی ہے عورت ابتدًا ازدواج موقت کو قبول کرتی ہے                  
بعد طرفين نے عقد دائم کا دعوا کر ليا ہے ليکن            ہے کہ دائمی ازدواج کو انجام پایا ہے اس بات کے پيش نظر کہ ازدواج موقت کے                     

اب شرهر اس بات کا مدعی ہے کہ بالفرض دائمی ازدواج انجام پا بهی گيا ہو ليکن عقد موقت کی مدت ختم ہونے سے پہلے                              
د موقت  تها پس عقد دائم باطل ہے لہذا مذکورہ باال باتوں کے پيش نظر چونکہ طرفين دائمی عقد کے منعقد ہونے سے پہلے عق                          

ميں تهے عقد دائم کے سلسلے ميں ان کے واضح مقاصد کو دیکهتے ہوئے اور مہریہ تعين کرتے اور صيغہ عقد پڑهتے ہوئے اس کے                              
بارے ميں ارادہ کرنا بالفرض یہ ثابت ہو بهی جائے کہ عقد دائمی، عقد موقت کی مدت ختم ہونے سے پہلے انجام پایا ہے کيا عقد                          

 قت، عقد موقت سے عملی انصراف کو مد نظر رکهتے ہوئے، دائمی عقد کو باطل جان سکتے ہيں؟دائمی کے منعقد ہوتے و
ميری آخر نظر کے مطابق، عقود بالخصوص نکاح کے عمومات اور اطالقات عامہ کے مطابق زمان عقد سے باقی ماندہ                          : جواب

 روایات اور علماء کے فتاوی ميں عقد دائم کے            مدت ميں زوجين کا دائمی عقد نکاح کرنا صحيح اور نافذ ہے اور جو کچه بعض                   
بطالن کے حکم ميں آیا ہے وہ مہریہ اور مدت کو زیادہ کرنے یا اسی باقی ماندہ مدت ميں پہلی مدت ختم ہونے کے بعد دوسرا                              

تا ہے  ظاہر ہو ) یہی(کی طرف رجوع کرنے سے    » الجواہر«عقد موقت کرنے سے مربوط ہے اور مذکورہ سوال شامل نہيں جيسا کہ              
) بهی(اوراس مسئلہ کے مکمل ہونے کے قطع نظر اس سے استدالل کرنا تحصيل حاصل ہے حتی بيان شدہ روایات اور فتاوی                           

مذکورہ سوال کے بارے ميں مکمل نہيں ہے چونکہ عقد نکاح دائم اور موقت ميں سے ہر ایک خاص اثار کے حامل ہيں ان سب                               
اگر شوہر کی طرف سے ہبہ اور بخشش مدت کی مانند نہ بهی ہو تو مذکورہ                  باتوں کے عالوہ عقد موقت سے عملی انصراف          

سوال سے ادلہ بطالن کے انصراف کا موجب ہے بالفرض وہ ادلہ تمام بهی ہوں بہر حال ميری نظر ميں مذکورہ سوال ميں عقد                          
 . دائم صحيح اور نافذ ہے

 
 لئے ہے کيا لڑکياں بهی اس مقصد کے لئے اپنی مرضی سے               کو روکنے کے  ) فحاشی(کہا جاتا ہے ازدواج موقت فساد      . ٥٩٠سوال  

 شوہر انتخاب کر سکتی ہيں؟ کيا کوئی باپ ایسی اجازت دے گا؟
ضرورت بر طرف کرنے کے لئے ہے نہ کہ مشروع عياشی یا ازدواج دائمی کے                     » عقد موقت «بنيادی طور پر اسالم ميں     : جواب
 بيویاں ہيں اور وہ بيوی کے ذریعہ غریزہ جنسی پورا کر سکتے ہيں عقد موقت                 ہے بنا بر این جن کے پاس ان کی        ) کے طور پر  (بدل

خوہ مسلمان عورت ہی سے کيوں نہ ہو، ميری نظر ميں محل اشکال ہے بلکہ منع وعدم جواز کے حکم ميں ہے اور نظام زندگی                          
باعث ہے جوانوں کی مشکل برطرف کرنے کے        کے خراب اور تباہ ہونے اور آرام سکون کے برباد ہونے اور دوسرے بہت سے نقصانات کا                  

لئے دوسرے راستوں کی تالش کرنی چاہئے کہ جس سے جوانوں کے دائمی ازدواج کی مشکل حل کی جا سکے اور باکرہ                               
 . رشيدہ کی ازدواج موقت کے لئے مطلقًا خواہ عدم مباشرت کی شرط کے ساته بهی ہو، باپ کی اجازت شرط صحت ہے

 
 نگاہ کرنے کے احکام

 
مرد کا نامحرم عورت کے بدن پر نگاہ کرنا چاہے لذت کے قصد سے ہو یا بغير قصد لذت ہو حرام ہے اور چہرہ و ہاتهوں                           . ٥٩١مسئلہ  

کو دیکهنا اگر لذت کے قصد سے ہو حرام ہے ليکن اگر لذت کے قصد کے بغير ہو تو کوئی حرج نہيں ہے نيز عورت کا نا محرم مرد کے                               
 نابالغ بچی کے چہرہ، بدن اور بالوں اگر قصد لذت نہ ہو اور نگاہ کرنے سے اسے حرام ميں مبتال ہونے                              بدن کو دیکهنا حرام ہے     

کاخوف بهی نہ ہو کوئی حرج نہيں ہے ليکن احتياط کی بنا پر وہ جگہيں جو معموًال چهپائی جوتی ہيں جيسے پيٹ، ران وغيرہ                        
 . ان کو نہ دیکهے

 
دن اور بال نامحرم مرد سے چهپائے بلکہ احتياط واجب یہ ہے کہ جو بچہ ابهی بالغ نہيں ہوا                    عورت کو چاہے کہ اپنا ب     . ٥٩٢مسئلہ  

ہے ليکن اچهے اور برے کو سمجهتا ہے اور اس حد تک پہچ گيا ہے جہاں نظر شہوت کو بيدار کرنے لگتی ہے تو اس سے بهی                                     
 . چهپائے

 
 نہيں ہے ليکن اگر تصویر کهنيچنے کے لئے دوسرا حرام کو انجام              نامحرم عورت کی تصویر کهنيچنا مرد کے لئے حرام        . ٥٩٣مسئلہ  

دینے پر مجبور ہو مثًال اس کے بدن پر ہاته لگانا پڑهے تو اس کی تصویر نہيں لينی چاہئے اور اگر کسی نامحرم عورت کو پہچانتا                            
 . کهنا چاہئےہو اس صورت ميں کہ جب وہ عورت الپرواہ اور بے شرم نہ ہو تو اس کی تصویر کو نہيں دی

 
 غير مسلم عورتوں پر نظر ڈالنا کيسا ہے؟ یا ان کی تصویر اور فيلم دیکهنا کيسا ہے؟. ٥٩٤سوال 
غير مسلم عورتوں کو دیکهنا اگر شہوت ولذت کی غرض سے نہ ہو اور نگاہ ڈالنا بهی اس کے بال اور بدن کے اس حصہ                           :جواب

 . جا سکتاپر ہو جس کا کهال رہنا عام ہے تو حرام نہيں کہا 
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کيا لڑکا شادی کی نيت سے لڑکی کے پورے بدن پر نظر ڈال سکتا ہے؟ ایسا نازک لباس جس ميں بدن جهلک رہا                          . ٥٩٥سوال  
ہو اس ميں دیکهنا کيسا ہے؟ البتہ جيسا کہ پہلے ذکر ہ ہوچکا ہے صرف شادی کے لئے نہ کہ لذت کی غرض سے یعنی اس طرح                           

 ہے کہ شادی اسی پر موقوف ہے؟
جو شادی کی نيت رکهتا ہے لذت کے بغير شرمگاہ کے عالوہ لڑکی کے پورے بدن کو دیکه سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ                               : بجوا

دیکهنا صرف اطمينان حاصل کرنے کے لئے ہو اور شادی کے لئے محکم ارادہ ہو پهر بهی اس شرط کے ساته کہ رشتہ طے ہونے کا                             
 . ط یہ ہے کہ چہرہ ہتهيليوں، بال اور صورت پر اکتفا کرےاحتمال ہو مذکورہ شرائط کے ساته بهی احتيا

 
عورت کے پردہ کرنے اور اسے اپنے کو چپهانے کے وجوب کے متعلق اس کی حد، کيفيت اور مقدار سے قطع نظر کيا                           . ٥٩٦سوال  

 علمائے اسالم ميں سے کسی نے کوئی شبہ ظاہر کيا ہے؟
 بهی اسالم کے متعلق تهوڑی بهی آشنائی ہو اور آیات قرآن و احادیث اہل               نہ صرف یہ کہ کوئی عالم دین بلکہ جس کو         : جواب

بيت سے واقف ہو بغير تقليد کے ضرورت کے پردہ کے اصل وجوب کو اسی طرح سمجهتا ہے جيسا کہ سوال ميں آیا ہے اور اس پر                           
ے کہ ایک مسلمان اسے نہ       اسے اطمينان بهی ہے اور ایک مسلم اسالمی حکم کی نگاہ سے اسے دیکهتا ہے کيسے ممکن ہ                      

سے متعلق ہے    ) پردہ کرنے (نے ان کی طرف نگاہ اٹهانے کی حرمت کو جو کہ چپهانے                 » جواہر«جانے جبکہ عظيم فقيہ صاحب      
 . ضروریات مذہب بلکہ ضروریات دین ميں شمار کيا ہے

 
نگاہ ڈالنے ميں کوئی حرج ہے؟ جواز کی         کيا نامحرم ڈاکٹر کا معائنہ کرنا اور شرمگاہ پر بانجه پن کے عالج کے لئے                   . ٥٩٧سوال  

 صورت ميں کيا معائنہ اور بانجه پن کے عالج کا شمار ضرورت ميں ہو گا؟
بانجه پن کے عالج کے لئے نامحرم ڈاکٹر کے پاس جانا اس فرض کے ساته کہ وہی عالج کر سکتا ہے یا عالج کا احتمال                               : جواب

نکہ بانجهّ پن زندگی کے لئے حرج اور مشکالت کا باعث ہے اور حرج کے حکم                   اس کے ذریعہ موجود ہو تو کوئی حرج نہيں ہے چو            
 . کی بنا پر اس کے پاس جان جائز ہے

 
دانت کی خاتون ڈاکٹر کے پاس مردوں کے جانے کا کيا حکم ہے؟ جبکہ دانت کا مرد ڈاکٹر موجود ہے البتہ اس کے                              . ٥٩٨سوال  

 پاس جانے کا مقصد مالی اختصار ہے؟
 کے لئے مرد ڈاکٹر ہونے کے باوجود ليڈی داکٹر کے پاس جان جائز نہيں ہے ہاں مگر یہ کہ ليڈی ڈاکٹر زیادہ ماہر اور                                دانت: جواب

 . بہتر ہو یا اس کے پاس جانا وقت اور مالی اعتبار سے کفایت شماری کا باعث ہو
 

 شادی کے دیگر مسائل 
 

 . ال رہا ہو اس کے لئے واجب ہے کہ شادی کر لےجو بيوی کے نہ ہونے کی وجہ سے حرام ميں مبت. ٥٩٩مسئلہ 
 

اگر مرد عقد ميں شرط کر لے کہ لڑکی کو باکرہ ہونا چاہئے اور عقد کے بعد پتہ چلے کہ وہ باکرہ نہيں تهی تو وہ                              . ٦٠٠مسئلہ  
 . عقد کو توڑ سکتا ہے

 
چنانچہ عورت کو بهی پتہ نہ ہو اور ان          اگر مرد کو معلوم نہ ہو کہ عورت عدہ ميں ہے اور اس سے شادی کر لے                      . ٦٠١مسئلہ  

دونوں ميں سے کوئی بچہ پيدا ہو جائے تو وہ حالل زادہ ہے اور شرعًا ان دونوں کا فرزند ہے ليکن اگر عورت کو علم ہو کہ وہ عدہ                              
 . رام ہيںميں ہے تو بچہ شرعًا باپ کی اوالد ہو گا البتہ دونوں صورتوں ميں ان کا عقد باطل ہے اور وہ ایک دوسرے پر ح

 
جـو عورت آزاد، مسلمان اورعاقل ہے اس کی اگر کوئی لڑکی ہو تو جب تک اس کے سات سال پورے نہ ہو جائيں                        . ٦٠٢مسـئلہ   

 . اس کا باپ اسے ماں سے جدا نہيں کر سکتا
 
 ایک بيوی ہوتے ہوئے دوسری بيوی النا جائز ہے یا نہيں؟. ٦٠٣وال س

 سکتا اسے  وں کے درميان عدالت نہ برت سکے گا تو وہ دوسری شادی نہيں کر            اگـر کسـی کـو خـوف ہـو کـہ اپنـی بـيوی               : جـواب 
شک ہو کہ وہ عدالت برت       اسی طرح اگر اسے      اندر یقينی کر لے      کی قوت کو اپنے      درميان عدالت برتنے     کـہ دونـوں کے       چاہـئے   
 . ےط یقينی ہونی چاہئچونکہ جواز کی شر حق حاصل نہيں ہے  گا یا نہيں تو بهی دوسری شادی کا اسے  سکے 

 
 ے؟ انکار کر سکتی ہ سے  ہمبستری ضرر کا باعث ہو تو کيا وہ قبول کرنے  لئے  اگر عورت کے . ٦٠٤وال س

چونکہ عورت  درميان ناسازگاری کا باعث نہيں ہے  مانع ہو عورت و مرد کے  عورت کی ایسی بيماری جو ہمبستری سے   : جواب
 .  منع کرنا عذر کی بنا پر ہیاک
 

اگـر مرد بيوی کے یونيورسٹی جانے یا آفس یا کسی بهی دوسری جگہ جانے کا مخالف ہوتو عورت کا شرعی طور                      . ٦٠٥وال  سـ 
 پروظيفہ کيا ہی؟

عـورت کـا وظـيفہ شـوہر کـی پـيروی ہے مگـر یـہ کہ عقد کے درميان اس کے برعکس وہ شرط کر لے یا اسی شرط پر بنا                            : جـواب 
حرج اور    اگـر شـوہر کـی پابـندی اس درجہ ہے کہ ناقابل تحمل حرج اورمشقت کا باعث ہے تو                    رکهـتے ہـوئے عقـد کـيا گـيا ہـو ہـاں             

 . “ضرورت موانع کو مباح کر دیتی ہی”رفع کرنے کی حد تک جائز ہے اس لئے کہ  ضرورت کو
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ی بيماری کی   کس نے نکـاح کے باب ميں اپنی مفصل کتابوں ميں بيان کيا ہے کہ اگر عورت حبس اور                  شـيعہ فقہـاء   . ٦٠٦سـوال   
لذت حاصل کرنے کے لئے اس کے راضی ہونے          تو عذر کے برطرف ہونے اور      معذور ہو  وجـہ سے لذت حاصل کرنے سے منع کرے اورشرعاً         

 تـک شوہر پر مہر ادا کرنا واجب نہيں ہے مگر یہ کہ مرد عذر سے واقفيت کے بعد شادی کے بارے ميں اقدام کرے اس لئے کہ فقہاء  
 اقـدام نے لـذت حاصـل کـرنے کے حـق مطالـبہ کو اس کے عذر کے رفع ہونے تک ساقط کر دیا ہے اب اگر یہی                     کے نـزدیک اس کے اس     

زوجہ علم رکهتے ہوئے     شوہر ادا کرنے پر اس وقت قادر نہ ہو بلکہ معذور ہو اور             صـورت مہـر کے مـتعلق مـرد کے لئے پيش آ جائے اور              
ا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے مہر کے حق مطالبہ سے استطاعت پيدا               اس سے شادی کرے تو کيا اس کے اس اقدام سے اس بات ک             

؟باآلخر کيا ایسی زوجہ پر لذت کے لئے راضی ہوجانا واجب ہے؟  اورمہر ادا کرنے                ےعـذر کے رفـع ہونے تک صرف نظر کر ليا ہ            ہـونے اور  
 رکهتی؟ تک اس سے ممانعت کا حق نہيں

رت ميں عورت کا لذت حاصل کرنے کے لئے راضی ہونا واجب ہے چونکہ عقد               ایسـا معلـوم ہوتـا ہے سـوال کـی مفروضـہ صو             : جـواب 
نکاح کا اجرا اوراس کا ایجاب نقد مہر کی صورت ميں زوجہ کے اس بات سے علم رکهنے کے بعد ہوا ہے کہ شوہر مہر ادا کرنے کی                      

 مالزم بارضایت ہے بنا بریں نکاح اور        قـدرت عقـد اوررخصـتی کے وقـت نہيں رکهتا ہے لہذا مطالبہ کا حق بهی شرعًا ساقط ہے اور                    
ہاں اگر انشائے نکاح صرف ایک ازدواجی . کـا مرتـب ہونـا قدرت نہ ہونے کے زمانے ميں ہی     )دخـول، لـذت اٹهانـا وغـيرہ       (اس کے آثـار     

ہے کی خاطر زوجہ کاحق مطالبہ ثابت      ) جو کہ دیگر معاوضات کی طرح ہی      (رشـتہ کـو پـيدا کـرنے کے لـئے ہوتـو نکاح ميں تقابض                 
ليکن یہ معنی صرف ایک فرض ہے جو کہ متعارف معنی سے خارج ہے یہ پہلی صورت ہے اس کے عالوہ معامالت ميں اصل وجوب                  

اور صرف عقد استحقاق کا موجب ہے مگر یہ کہ شرطيت کی ”تسـليم اورایـک دوسـرے کے حوالـہ کـرنے کی شرطيت کا نہ ہوتا                
مات کااطالق جنہوں نے تصریح کيا ہے کہ جب تک شوہر مہر ادا نہ کرے اس                ليکن فقہاءکے کل  “دلـيل کـی وجہ سے خارج ہو جائی        

لذا شرائع ميں ہے کہ جب تک وہ مہر نہ  . ميں کوئی فرق نہيں پڑتا کہ وہ معذور ہو یا قادر، زوجہ کو ممانعت کا جواز حاصل ہی                 
طالق اس سوال کو بهی اپنے اندر شامل کرلے         حوالہ نہ کرے چاہے شوہر معذور ہو یا قادر، یہ ا          ) شـوہرکی (لے لے چـاہے تـو اپـنے کـو         

جو اہر ميں ہے کہ ضرورت یعنی معذور ہونے کی بنا پر ادلہ شرعيہ :مشـکل بلکہ ممنوع ہے اس استدالل کی بنا پر جو فرمایا ہی   
ر معاوضہ ظاہر استدالل عذر کی بنا پ. کے پـيش نظر اگر مطالبہ کے حق کو ساقط کر دیا تو بهی معاوضہ کاحق ساقط نہيں ہوتا         

کے حـق کـا سـاقط نہ ہونا اوراس کا الزمہ علم ہونے کی وجہ سے اس کاحق ضائع اورساقط ہو جانا ہے چونکہ ایسے امر کا اقدام                             
 . جو موجب حق ہو اس فرض کے ساته کہ وہ کام عملی ہونے کے قابل نہ ہو اسقاط ميں ظہور رکهتا ہی

 
تک  سکتی ہے یہاں   ہے کہ جو وظائف وہ شوہر کے مقابل رکهتی ان سے منع کر            تو کہا جاتا     اگـر زوجہ کا مہر نقد ہو      . ٦٠٧ لسـوا 

اپنے کوتسليم کر  دیا جائے اب سوال یہ ہے کہ اس صورت مين کہ جب بيوی شوہر کے گهر چلی گئی ہو اور         کہ اس کا مہر ادا کر     
 بيان ہوئی ہے اسکی بنا پر مطالبہ سکا ہو، کيا پهر بهی زوجہ مہر کی جو شرح      چکی ہو ليکن شوہر اس کے ساته جماع نہ کر         

مہـر ادا ہـونے سے پہلے زوجيت کے فرائض پر عمل کرنے سے انکار کر سکتی ہے یا یہ کہ اپنے کو شوہر کے حوالہ                           کـر سـکتی ہے اور     
 کرنے سے اپنا حق کهو بيٹهی ہے اور فقط مہر طلب کرنے کاحق رکهتی ہی؟ 

لئے اپنے کو پيش کر دیا ہے اگرچہ شوہر مقاربت نہ کرے بالخصوص جبکہ اس کے بعـيد نہيـں ہے کہ زوجہ نے چونکہ لذت کے       : جـواب 
تسليم نہ کرنے کی صورت ميں زوجہ کا اصل حق، نقد مہروصول کرنے سے قبل،     . ئےجا انـدر اس کی طاقت نہ ہو، حق ساقط ہو         

مطلب . رکهتا ہے ی خصوصيت نہيںتقـابض کـی صـورت ميـں ثابـت ہے جو معاوضہ کا مقتضٰی ہے اورصرف دخول کا ہونا ظاہرًا کوئ      
 .  کی ایک عبارت مالحظہ ہو“جواہر الکالم”بطور کام روشن ہو نے کے لئے 

انہ فرق مع عدم الدخول بين کونها قد مکنت منہ فلم یقع وعدمہ فلها العود الی االمتناع بعدالتمکين   :وفـيها فی المسالک ایضاً    
ان ذلک منها   :قدیقال:ا تقرر ان القبض ال یتحقق فی النکاح بدون الوطی، قلت          الـی ان تقبض المهر، ویعودالحکم الی ماقبلہ، لم        

 ). ، کتاب النکاح باب المهر٣٤ص١٣ج(اسقاط لحقها وليس فی االدلة تعليق الحکم علی الوطی 
قاربت عدم دخول کے ساته فرق ہے کہ زوجہ نے اپنے کوتمکين کی خاطر حوالہ کردیا ہو ليکن شوہر م             :مسـالک ميـں بهـی ہے کہ       ”

سکا ہو اوراس کے درميان کہ زوجہ نے اصًال اپنے کو حوالہ نہ کيا ہو تو زوجہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے کو حوالہ کرنے کے بعد              نـہ کـر   
قبل کی طرف حکم پلٹ جائے گا مکرر بيان ہوچکا ہے کہ بغير دخول           مہـر وصـول کرنے تک انکار کری، پس اس صورت ميں اپنے ما             

زوجہ کا اپنے آپ کو حوالہ کرنا، اس کا اپنے حق کو ساقط             :کہا جاتا ہے کہ     : مـتحقق نہيں ہوتا ہے ميں نے کہا          کے نکـاح ميـں قـبض      
  .کردینا ہے اوردليلوں ميں کوئی دليل حکم کو وطی پر معلق نہيں کرتی ہی

 
 بالخصوص مہر کے چونکـہ مجلـس شـورائے اسـالمی کے حقوقـی اورعدلـيہ کے امـور سے متعلق ممبران کے درميان             . ٦٠٨سـوال   

ں کے پيش ؤ سے ایک تبصرہ ملحق ہی، لہذا مطلب کی اہميت اوراس کے فقہی پہلو        ٢٨٠١نمبر  شق حوالہ سے مدنی قانون کو    
 نظر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس سے استفادہ کے متعلق اپنا نظریہ بيان فرما دیں؟

اشتغال ذمہ کہ جو بطور نقد رائج ہو کہ کلی موارد  ميت اوربعـيد نہيـں ہے کـہ اگـر ہـم نہ کہيں کہ جو مہر جنس کی ق             : جـواب 
ميـں مافـی الذمـہ کا نقد ہونا ماليت کے ساته ظاہر ہے جو اسی وقت خرید کی قدرت پيدا کرتا ہے اس لئے کہ وہی قدرت، عامل                             

ئی قيمت ہے اور نہ     وہ بهی عين مضمون کی تابع ہے ورنہ ایک نقش شدہ کاغذ کی نہ کو               رغبـت ہے اورماليت کی موجب ہے اور       
واضـح ہے کـہ قـدرت خرید کی بنا پر ہی تو دس روپے کے نوٹ کی ماليت پچاس روپے کے نوٹ کی                         ہـی وہ رغبـت کـا باعـث ہے اور          
 . ماليت سے جدا ہو جاتی ہی

 باب مہر ميں جس چيز کی زوجہ طلبگار ہے اورشوہر کے ذمہ واجب ہے وہ نقد                لہـذا سـوال ميـں جـو چـيز فـرض کی گئی ہے اور               
کی وہی رائج مقدا ر ہے کہ جو عقد ميں بيان ہوئی ہے اور آج بهی مہر کے عنوان سے وہی مقدار سکہ رائج الوقت کی ادا ہونی                          

ضمانت سے چهٹکارا    )اصل ضمان ميں براءت ذمہ ہی     (چاہـئے کـہ جـو قـدرت خرید کو تامين کرے تاکہ عرفی مثال کے مطابق کہ                   
کی ادائيگی مابہ التفاوت کے ساته متحقق ہو چکی ہے اورمشہور نظریہ کے مطابق              اسـکے عالوہ کہ اصطالحی مثل       . مـل جـائے   
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بهی عمل ہو چکا ہے ناگفتہ نہ رہے کہ اگر مسئلہ تناسب           قيمتی ميں قيمت ہونا چاہئے پر      کـہ ضـمان قيمـت مثلی ميں مثل اور         
مورد ذمہ   اورر  مقروض ومضمون مقدا  قيمـتوں ميـں شاخص افزایش اورقدرت خرید ميں تغيير کی طرف پلٹ جائے و عرفًا اسی                  

ميری نظر ميں جو سادہ راہ ہے وہ یہ         . پـر مطلـب تمام ہے ورنہ پهر ماہرین اورنمائندوں کی کوئی دوسری راہ تالش کرنا چاہئی                
قيمتوں کے اختالف کو اس سے معلوم کر سکتے          ہے کـہ سـونے کو شاخص اورمعيار قرار دینا چاہئے جس کے لوگ بهی معتقد ہيں                

آج زوجہ اسی    روپے تها تو    یعنـی دس سـال پہـلے اگـر سـوروپے سـے دس مـثقال سـونا خریدا جاسکتا تها اورمہر بهی سو                        ہيـں 
خریدی جا سکتی   ) دس مثقال (کی طلبگار ہے کہ جتنے روپے سے سونے کی وہ مقدار            )روپی(مقـدار ميـں نقـد سکہ رائج الوقت          

 . ہی
 

 امصنوعی طریقہ سے حاملہ ہون
 

 کے نطفـہ سـے بـيوی کـو مصـنوعی طـریقہ سـے حاملـہ کـرنا جائـز ہے البـتہ حـرام مقدمـات سے پرہيز کرنا                                 شـوهر . ٦٠٩مسـئلہ   
بچہ کے حرام ہونے کا باعث نہيں ہيں چونکہ  گرچہ اس طرح کے امور نطفہ اور      . . . .  کرنے واال نامحرم ہو اور     چاہئےمشـًال فرٹی الئز   

فرزند کے تمام احکام کا    بچہ صاحب نطفہ مرد وعورت سے متعلق ہے اور        اور خود مقدمات حرام ہيں اور      مقدمـات سـے متعلق ہيں     
 . حقدار ہی

 
بـيوی کے مـتعقد شدہ نطفہ کو بيوی کے رحم سے نکال کر کسی دوسری عورت کے رحم                   اگـر کسـی شـوہر اور       . ٦١٠ئلہ  مسـ 
وہ بچہ اس پہلی      ہو کر پيدا ہوتو    اوربچہ اس عورت کے رحم ميں بڑا      )کرایہ کے رحم ميں ڈاليں     یعنـی ادهار یا   (منـتقل کریـں    ميـں 

ہوگا اوردوسری عورت دوده پالنے کے  )ےاور نطفـہ امشـاج کے وجـود ميـں آنے کـی مـورد ہ               )ovam(جـو کـہ صـاحب اوم        (عـورت کـا     
صاحب نہيں ہوتا یعنی دوده  گی گرچہ دوده کا شـرائط محقـق ہـونے کے بعـد اسـے دوده پـالئے تـو اس بچہ کی رضاعی ماں ہو        

جبکہ ے  بدون والدت دوده کا اترنا ہ     ”وہ نے والی عورت کے شوہر سے متعلق نہيں ہے اور رضاع ميں جو چيز مانع ہو               رحم کوادهار دی  
اس جگـہ والدت کـی وجـہ سـے دوده اتـرا ہے اوررضاع کے اطالقات وعمومات اسے اپنے اندر شامل کر ليں گے اوراگر نطفہ کورحم                     

بڑا کيا جائے تو اس صورت ميں بهی بچہ اس پہلی عورت سے متعلق ہے جس                سے نکالنے کے بعد مصنوعی رحم اور ليب کے اندر           
 . ےہ )ovam(کا اوم 

 
اگـر کسـی مـرد کـی منی کو کسی دوسری عورت کے رحم ميں ڈال دیا جائے اورمعلوم ہو کہ ہونے واال بچہ اس                          . ٦١١ئلہ  مسـ 

رہی  س کی بيوی ہے اورعورت بهی یہ گمان کر یہ گمان کيا کہ وہ اےمنـی سـے ہے اب اگـر یـہ عمـل بطـور شـبہ تهـا مثًال اس ن                    
بچہ  معلـوم ہـوا کـہ اس کے شوہر کی نہيں ہے تو کوئی حرج نہيں ہے اور    تهـی کـہ اس کے شـوہر کـی منـی ہے اورعمـل کے بعـد          

 . ےشرعًا اس مرد وعورت کا ہے اورفرزندی کے تمام احکام کا مالک ہ
 

تو اس صورت ميں جائز ہے کہ    رحم کے اندر داخل کرنے کی صالحيت نہ ہو         جـب عـورت کے اندر اوم کو آزاد کرنے اور          . ٦١٢ئلہ  مسـ 
پهر اس کے رحم ميں  اوم آپریشـن کے ذریعـہ اس کے رحم سے نکال کر باہر اس کے شوہر کے اسپرم کے ساته فرٹی الئز کریں اور                 

 . دیں داخل کر
 

ه توليد مثل کی غرض سے ڈالنا، جائز ہے         نطفـہ لے کـر اسـے مصـنوعی رحـم ميں مصنوعی بيضہ کے سات                مـرد کـا   . ٦١٣مسـئلہ   
تو وہ بچہ، صاحب نطفہ سے تعلق رکهتا ہے ليکن اس کی ماں             )یٹيسٹ ٹيوب بے ب   (اوراگـر اس طـریقے سـے کوئـی بچہ متولد ہو           

 . بطور کلی صاحب نطفہ باپ شمار ہوتا ہے مگر نطفہ نامشروع مثًال زنا ميں نہيں نہيں ہو گی اور
 

 کے اسپرم سے استفادہ کرنا اور) وہ چاہے معلوم ہو یا مجہول  (قوت پہنچانے کے لئے دوسرے مرد      م کو شوہر کے اسپر  . ٦١٤مسـئلہ   
تقویـت شـدہ اسـپرم کـو عورت کے رحم ميں سرنج کے ذریعہ ڈاال جانا، مگر یہ کہ دوسرے مرد کا اسپرم قوت پہنچانے والی دوا                             

و جائے اس طرح کہ بچہ کی پيدائش کاسبب شوہر کے شـوہر کے اسـپرم ميں منحل ہ   کـی طـرح صـرف تقویـت کـا باعـث ہـو اور           
اسـپرم کـو قـرار دیـا جـائے اورغير زوجہ کے رحم ميں مرد کی منی بهلے ہی مال کر داخل کرنے کے مصداق سے خارج ہو تو کوئی                              

 . مانع نہيں ہی
 

ے زوجہ یا اسی عورت یا پهر       شـوہر کے اسپرم کو کسی غير عورت کے اوم کے ساته باہر فرٹی الئز کرنا اورپهر اس                 . ٦١٥مسـئلہ   
کسـی دوسری عورت کے رحم ميں سرنج کے ذریعہ داخل کرنے ميں ظاہرًا کوئی حرج نہيں ہے چونکہ نہ تو زنا ہے نہ ہی منی کا                           
غـير زوجـہ کے رحم ميں داخل کرنا ہے اور اگر اس روش سے بچہ پيدا ہوتا ہے تومرد سے ملحق ہے اوروہ عورت جس کا اوم ہے اس                  

اس نے اپنے اوم سے اعراض نہ کيا ہو          جانـا اس کـی مرضـی سے ہو اور          اوم کـا فرٹـی الئـز کـيا          کـہ جـب اسـپرم اور       صـورت ميـں   
 . تو ظاہرًا اس کا ماں ہونا ثابت ہی )ےدینا تاکہ جو چاہے اس سے استفادہ کر جيسے اس طرح کے بينک کے حوالہ کر(
 

 موارد ميں مشکل کی وجہ سے اوم کی توليد یا اسے رحم تک              یا اس سے متعلق   )ovary(بعض بيمار عورتيں بيض     . ٦١٦سوال  
ميں کوئی  )uterus(فرٹـی الئيزیشن ہوسکے اورنتيجہ ميں عقيم ہوتی ہيں جبکہ ان کے رحم               پہـنچانے پـر قـادر نہيـں ہوتيـں جـو           

سری عورت سے کسی کا شوہر کسی دو رہ کر نمو کرسکتا ہے تو کيا ایسی عورتوں ميں خرابـی نہيـں ہوتی اوربچہ اس ميں     
سـے مـتعہ کـر ے اوراس عـورت کے اوم کـو لے کـر اس مـتعہ کـرنے والے مـرد کے اسـپرم کے ساته فرٹی الئز کرليا جائے اوراس سے                                    
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والدت کے بعد بچہ دائمی زوجہ و شوہر کے پاس تربيت پائے             دائمـی زوجـہ کے رحـم ميں منتقل کر دیا جائے اور             حاصـل نطفـہ کـو     
 ؟ےاوربڑا ہو تو کيسا ہ

جائـز ہے اوراوم کی مالک عورت اس کی ماں ہے اورجس کے رحم ميں بڑا ہوا وہ عورت بهی باپ کی زوجہ ہونے کی وجہ                 : جـواب 
 . سے اس کی محرم ہی

اسپيشلسٹ ڈاکٹر نے تشخيص دیا ہے کہ عورت کا نطفہ کمزور ہے اس کو دوسری عورت کے نطفہ کے ذریعہ تقویت                     . ٦١٧سوال  
و ایسی صورت ميں غير عورت کے اوم کو تقویت کی غرض سے سرنج کے ذریعہ پہنچانا جائز ہے           کـرنا ہوگـا تـب بچہ ہو سکتا ہے ت          

 یا نہيں؟ اوراگر اس عمل کے بعد عورت حاملہ ہوگی اوربچہ پيدا ہوا تو ان دونوں عورتوں ميں سے کس سے متعلق ہو گا؟
علق ہے جو صاحب رحم اور ضعيف نطفہ اس عمـل کـو ذاتـی طـور پرحـرام نہيـں کہـا جاسـکتا اوربچہ اس عورت سے مت               : جـواب 

رکهتـی تهـی اس بچـہ کـو اس عـورت سے متعلق قرار نہيں دیا جا سکتا کہ جس کے اوم کوتقویت کی غرض سے استمال کيا            
 . گيا چونکہ اس کا اوم تقویت دینے والی دوا کے حکم ميں ہے

 
ے مصنوعی تلقيح کے ذریعے کسی مسلمان عورت        ميں محفوظ کيا جاتا ہ    “اسپرم بينک ”اجنبی مرد کااسپرم کہ جو    . ٦١٨سوال  

شوہر بهی راضی  اور ، خواہ مياں بيوی اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں   ےہ)بانجه(کے رحـم ميـں ڈالـنا کـہ جس کا شوہر عقيم              
 ؟ےحکم ہ تو اسکا کيا ہو

حرج ومشقت مياں بيوی کے لئے پيدا       جو   ایسے کاموں سے پرہيز کرنا چاہئے ليکن بچہ نہ ہونے کی مشکل اور             حـرام ہے اور   : جـواب 
بعض حرام امور کی نفی کرتا ہے ایسے        “ حرج”جاتی ہے اورجس طرح      چکـی ہے اسـے برطـرف کرنے کے لئے حرمت عمل رفع ہو              ہـو 

اوالد نہ ہونے کی وجہ     ) ليکن(صاحب نطفہ نہيں  ) شوہر(ہـی اس قسـم کے بعـض حـرام کـاموں کے لـئے رافع بهی ہوگا اگرچہ وہ                     
رہی ہيں ان کی وجہ      اجنبی منہ بولی اوالد کی وجہ سے جو مشکالت موجودہ حاالت ميں پيدا ہو              مشقت اور حـرج و   سـے جـو   

یہ واضح ہے کہ بيضہ کی حامل        سـے شـوہر اوراس کے رشـتہ داروں کے لـئے اس بچـہ کے اوالد ہونے کے تمام آثار مترتب ہوں گے اور                        
اس بچہ کے درميان ارث وغيرہ       منہ بولے باپ اور     رہے کہ شوہر اور    یہ بهی فراموش نہ    اس بـچے کـی حقيقـی ماں ہے اور         ) عـورت (

وصيت کے   جداگانہ تصرفات یا ثلث مال کو      کے مسـائل نہيـں ہـوں گے اس لحـاظ سے وہ اجنبی کے حکم ميں آتے ہيں البتہ ہبہ اور                     
ہ حکم کے عالوہ اس شوہر کے لئے        مذکور تو ذریـعے اسـے وارث کے حکـم ميـں السکتے ہيں یہ بهی یاد رہے کہ اگر یہ اوالد بيٹی ہو                     

ربيـبہ ہـونے کے نـاطے محـرم ہوگـی البتہ اس شرط کے ساته کہ شوہر نے اپنی بيوی سے مباشرت کی ہو ربيبہ کے ساته مرد کی        
 . ےبيوی کی بيٹی ہونا ہ ربيبہ کاصادق آنا اور محرميت کا معيار فقط اس لڑکی پر

 
ماں باپ کا بارآور نطفہ مسلمان عورت کے رحم ميں ڈالنا           ) ناشناس(الشـوہر کـی رضـایت کے سـاته، مجہـول الح           . ٦١٩سـوال   

 ؟ےکياحکم رکهتا ہ
اوالد نـہ ہـونے اوراس کـی وجہ سے حرج ومشقت ميں پڑنے کی صورت ميں اسے حرام نہيں کہہ سکتے البتہ شوہر، باپ          : جـواب 

قت ميں وہ فرزند، نامشروع وزنازادہ نہيں اور اس    گا جيسا کہ عورت کا ماں ہونا بهی محل تامل ہے بلکہ منع ہے اورحقي               نہيں ہو 
قرابت وغيرہ بهی مترتب نہيں ہوسکتے ليکن        پر زنازادہ ہونے کے آثار مترتب نہيں ہوتے اوراوالد ہونے کے آثار مثًال ارث حاصل کرنا اور                

مار ہوگا یاد رہے کہ فرزند کی       اگـر عـورت، وضـع حمـل کے بعـد اسـے دوده پـالئے تـو پيدا ہونے واال یہ بچہ ماں کا رضاعی فرزند ش                           
 . ےميں بيان ہو چکا ہ ٦١٩محرميت کاحکم مسئلہ 

 
 زحمل سے گری

 
 

 . ےاستعمال جائز ہ روکنے کے وسائل کا روکنا اورحمل کو مجموعی طور پرحمل کو. ٦٢٠مسئلہ 
 

عقيم کرنا اگر جان کے لئے خطرہ       کچـه بچـوں کے ہوجانے کے بعد رحم کے ٹيوب کوبند کردینا اورحمل کو روکنے کے لئے                   .٦٢١مسـئلہ   
 . تو جائز ہے چونکہ فرد عقيم مطلق شمار نہ گا نہ ہو

 
خطرہ ہے  سقط کرنے کے لئے جن سے موت کا  جيسـا کـہ رائـج ہے عورتيـں ناخواسـتہ حمـل کوروکـنے اوران بچوں کو        . ٦٢٢سـوال   

م، کریم، ژل، انجکشن جو فرٹی الئزیشن سے کی گولياں، دیا فراگI. U. Dوسائل مثًال  شـوہر کـی رضـایت سـے ایسے مواد اور    
روکـتے ہيں اورنطفہ منعقد نہيں ہونے دیتے کا استعمال کرتی ہيں اورمرد بيوی کی رضایت سے کنڈوم کااستعمال کرتا ہے یا منی               

 باہر خارج کرتا ہے آپ سے استدعا ہے مذکورہ موارد کے شرعی حکم کوبيان فرما دیں؟
کے ) باہر منی خارج کرنی   (روکنے کے لئے ہے لہذا یہ عزل        ) حمل کو   (ہ طرفين کی رضایت ہے اور     چونکـ  مذکـورہ مـوارد ميـں     : جـواب 

مانـند ہے نـہ کـہ بچہ کو ساقط کرنے اوررحم ميں ٹهہرے ہوئے نطفہ کوختم کرنے کی طرح ہے جو کہ انسان کی پيدائش کی ابتدا                            
 . ےہ
 

ان ميں توليد کی صالحيت کو ختم کرنے کے لئے ان کی            ر  نے او نس بندی جو کہ مردوں کو عقيم کر       “واز کتومی ”کـيا . ٦٢٣سـوال   
؟کيا زوجہ کی رضایت    ےسکتی تو کيا اس ميں کوئی حرج ہ        رضایت سے انجام دیا جاتا ہے اور تقریبًا پهر پہلی حالت پيدا نہيں ہو             

 ؟ےشرط ہ
 پر اس ميں کوئی حرج نہيں ہے اور       کئـی بچـوں کے ہـونے کے بعد یا اس عمل کا اثر وقتی ہونے کی صورت ميں ذاتی طور                      : جـواب 

 . ےزوجہ کی اجازت شرعًا ضروری نہيں ہے ليکن مشترک زندگی کے لحاظ سے اس کی رعایت مطلوب ہ
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 بچہ ساقط کرنا
 
 

ماں  ماں کو سرایت کر جائے اور      سبب بنے مثًال اسے کوئی ایسا مرض ہو جو         اگـر بچـہ کـا وجـود مان کی موت کا           . ٦٢٤مسـئلہ   
تو ماں حتی بچہ ميں روح داخل ہونے کے          موت سے بچانے کے لئے جبکہ صرف یہی ایک راستہ ہو           تو ماں کو   ہوکـی موت کا سبب      
براہ راست ساقط کرنا مشکل کے حل کی سب سے آخری            سکتی ہے البتہ توجہ رکهنی چاہئے کہ عمدًا اور         بعـد اسے ساقط کر    

 کرنا ماں کے دوا کهانے کے ذریعہ اورمعالجہ کے ہمراہ عمل ميں  صورت قرار پانی چاہئے اورجب تک ممکن ہے موت اوربچہ کو ساقط           
 . ےآنا چاہئ

 
یعنی (تو اس ميں روح داخل ہونی ناقابل تحمل ہو   جـب رحـم مـادر ميں بچہ کا رہنا ماں کے لئے مشقت وحرج اور               . ٦٢٥مسـئلہ   

 .ےہروح داخل ہونے کے بعد جائز نہيں  سے پہلے اسے ساقط کرنا جائز ہے اور) ےمہين چار
  

تو ایسے بچہ کو چار مہينے سے پہلے خارج          اگـر مـاں کـی زندگی بچہ کو خارج کرنے اور اس کی موت پر متوقف ہو                 . ٦٢٦مسـئلہ   
ں اگر ماں کسی ایسے مرض ميں مبتال ہے کہ جس کا معالجہ نہ کرنا اسکی موت کا                  یہااس کے بعد جائز نہيں       کـرنا جائز ہے اور    

سکتی ہے اوریہ بهلے ہی بچہ کی موت کا سبب کيوں نہ بنے اوراس ميں کوئی فرق نہيں ہے کہ         باعـث ہوگـا تـو وہ اپـنا عالج کر          
 . اس ميں روح آگئی ہو یانہ آئی ہو

 
بچہ کو ساقط کرنا ماں کے زندہ رہ         ماں دونوں کی موت کا سبب ہو اور        باقی رکهنا بچہ اور    اگـر رحم ميں بچہ کو     . ٦٢٧مسـئلہ   

بچہ کے اندر روح پيدا ہونے       تو جائز ہے اس ميں    ) اسے باہر نکالنے پر تمام ہو      ام بچہ کی موت اور    بهـلے ہـی یـہ ک      (جـانے کـا باعـث ہـو       
 . یا پيدا نہ ہونے ميں کوئی فرق نہيں ہی)ےیعنی چار ماہ ہو جان(
 

امر ماں  یہ   گا اور  الخلقت ہو  ناقص والدت کی صورت ميں بچہ ناقص العضو یا        اگر یہ تشخيص دی جائے کہ نمو اور       . ٦٢٨مسئلہ  
جو قدر مسلم چار    (ےشدید فکری وروحی تکليف کا باعث ہو اور بچہ ميں روح کے داخل ہونے سے پہل                باپ کے لئے زحمت، حرج اور     

گی ليکن روح داخل  سکتا کہ ایسا سقط حرام ہے البتہ سقط کرنے والے کو دیت دینی ہو تـو یہ نہيں کہا جا     )ےمہيـنہ سـے پہـلے ہ      
 . ےجاتا ہے اورکسی بهی صورت ميں سقط کرنا جائز نہيں ہ ا مسئلہ ہوقتل ک ہونے کے بعد خون اور

 
 ؟ےاسے ساقط کرنا جائز ہ اگر بچہ کے اندر روح داخل نہ ہوئی ہو تو کيا. ٦٢٩سوال 
بچـہ کـو سـاقط کـرنا مطلقـًا حـرام ہے بلکـہ شک کی صورت ميں بهی جائز نہيں ہے یعنی نطفہ کے انعقاد کے احتمال یا                             : جـواب 

کيا جاسکتا یہ حکم گرچہ قواعد کے برخالف ہے ليکن اس پر  ند ہـو جـانے کے بعد دوا وغيرہ کهانے کے ذریعہ ایسا نہيں         حـيض کے بـ    
ناقابل  سے خطرہ کو دور کرنے کے لئے ماہر شخص کی رائے اور نـص موجـود ہے اورصـحيحہ رفاعہ اس پر داللت کرتی ہے ليکن ماں             

 ل نہ ہونے کی صورت ميں حرام نہيں کہا جاسکتا اورقاعدہ نفی حرج، حرمت کو         تحمـل حـرج کـو مدنظـر رکهتے ہوئے روح کے داخ            
 . ےرفع کر دیتا ہ

 
معلوليت وغيرہ کی وجہ سے ماں کی سانس کے لئے مشکل پيدا ہو              اگـر بچـہ کـی ذاتـی وجوہـات جيسے نقص یا            . ٦٣٠سـوال   

اس سے موت کے احتمال کو رفع کرنے کو   عالج اورڈاکٹر ماں کے جـائے اوراس کی موت کے خطرہ کے احتمال کا باعث بن جائے اور    
فرض یہ ہو کہ بچہ کا ساقط ہونا اس کی موت کاسبب نہ ہوگا بلکہ چونکہ بچہ        بچـہ کے سـاقط کـرنے ميـں منحصـر قرار دیں اور             

ے تو کيا ایسا چـه مـاہ کـا ہے اس لـئے انکيوبيـٹر ميـں اس کـو رکهـا جـائے گـا اوراسکے زندہ رہنے اورمر جانے دونوں کا ہی احتمال ہ                       
 معالجہ جائز ہے یا حرام؟ 

باہر نکالنا علمی شرائط کی بنا پر اس ) رحم سے   (سوال ميں جو فرض کيا گيا ہے کہ بچہ کو زندہ پيدا کيا جائے اوراسے                : جـواب 
ج کرنے پر اسے موت کے احتمال سے باہر نکالنا بچہ کو رحم سے خار           کـی قطعـی موت کا باعث نہيں ہے اورماں کی جان بچانا اور             

اس ميں کوئی مانع نہيں ہے اورماں کے  موقـوف ہے ظاہـرًا اس طـرح کـا معالجہ جس کے متعلق ڈاکٹروں نے رائے دی ہے جائز ہے اور          
اوپـر الزم نہيـں ہے کہ خود کو اس کے رحم ميں رہنے پر فدا کر دے بلکہ رحم کے باہر اس کی حفاظت ہو گی اس سے اس کے لئے                             

 . ےموت تجویز نہيں ہوئی ہ
 

یعنی جسمی و جانی    ( امراض نسواں کی ماہر ڈاکٹر کسی عورت کے حاملہ ہونے کے متعلق خطرہ کا اعالن کریں               . ٦٣١سوال  
 ؟ےتو کيا یہ اضطراری موارد کی تعيين کيلئے کافی ہ)خطرہ ہو اور بچے کے لئے مشکالت کا احتمال ہو

کے احتمال کا سبب ہے لہذا کفایت کر ے گا     طرح کے خطروں  ان کـا خطـرے کے بـارے ميـں اعـالن کـرنا چونکـہ حداقـل اس                    : جـواب 
 . ےاطمينان تو بدرجہ اولٰی ہ

 
 

 جنس تبدیل کرنا
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مخنـث افـراد جـن کـی جنس کو آپریشن کے ذریعے تبدیل کرنا ممکن ہے تاکہ انهيں ایک جنس سے                    عـورت، مـرد اور    .٦٣٢سـوال   
سوانيت کے آثار پوری طرح واضح نہيں ہيں ليکن جنس          ملحـق کـيا جاسـکے اسـی طـرح وہ مـرد وعـورت جـن ميں مردانگی و ن                    

چونکہ وہ اپنے اندر جنس مخالف کے بعض آثار منجملہ حرکات        (تـبدیل کـرنے بلفـظ دیگـر تنقـيص جنسيت کے لئے تمائل رکهتے ہيں               
 ؟ے؟کيا تنقيص جنسيت جائز ہےتو کيا جنس کو تبدیل کرنا جائز ہ) رفتار اپنے اندر مالحظہ کرتے ہيں وسکنات اور

ذاتـی طـور پر جنس کا تبدیل کرنا اس سے پيدا ہونے والے مفاسد سے قطع نظر اسے حرام نہيں کہا جاسکتا بقيہ علمی       : جـواب 
تکـامل کـی طـرح یـہ ایـک تکـامل ہے اور تبدیلـی کے تحقـق وحصول کے بعد تمام احکام، آثار، فرائض اورحقوق اس کے بعد والی                               

مرد تها اوربعد ميں واقعًا عورت ہو گيا تو اس پر عورت ہونے کے احکام مرتب ہوں گے ليکن     حالـت کے تابع ہيں یعنی تغيير سے پہلے          
اخالقی مسائل، انسانی شخصيت، حقوقی چاہے خود اس شخص    (سے پہلے مسئلہ کے چہار جوانب        آپریشن اور اس کے اجراء    

يں تو ہميشہ جنس کا تغيير کرنا حقوقی      پـر توجـہ رکهنـی چاہئے اگرمعموًال نہ کہ         ) کے حقـوق ہـوں یـا دوسـروں کے حقـوق ہـوں             
باعث ہے بہرحال قضيہ کاحکم       سے ہرج ومرج کا    ںمشکالت نيز دیگر پہلوو    مسـائل اورخارجـی مفاسـد کـی وجـہ سـے حرام اور             

کے لحاظ سے بهی توجہ دی جانی چاہئے اورجہات وابتدائی دالئل کی بنا پر        ں  پـرخود مسـئلہ کے لحـاظ سـے بهـی اوردیگر پہلوو            
عظيم مفاسد کی بنا پر جائز نہيں کہا جاسکتا        مخلـوق ميں تصرف ہے نہ کہ خلقت ميں ليکن اس کے نتائج اور              ئـز اور  گـرچہ جا  

ليکـن اثباتـی تبدیلـی اس معنـی ميـں کـہ ایک شخص ميں مرد کی خصوصيت پائی جاتی ہے ليکن ڈاکٹروں کی تشخيص کے                           
آثار کی  جائز ہے بلکہ حقوق، احکام اور ئـی حرج نہيں ہے اور    یہـاں پـر کو      کے بـرعکس ہے تـو       اس مطـابق وہ دراصـل عـور ت ہے یـا          

حقيقت تبدیلی نہيں کہا جاسکتا، چونکہ ایک واقعيت کو ثابت کرنا ہے             حفاظـت کے لـئے تبدیلـی الزم وواجب ہے اس عمل کو در             
شخص ہونے پر   اورایـک حقيقی امر ہے ناگفتہ نہ رہ جائے کہ اس طرح کی جنس کی تبدیلی جو مخنث کی حقيقی جنس کے م                      

 . مفسدہ نہيں ہے لہذا اسے حرام نہيں کہا جا سکتا تمام ہو چونکہ ظاہرًا اس کی بنا پر کوئی بيرونی ضرر اور
 
 

 کلوننگ
 

؟بطور مثال اگر خود عورت کی جلد کے کسی مواد کے ذریعہ اس کے اندرکسی               ےکلوننگ کن شرائط کے تحت جائز ہ      . ٦٣٣سوال  
بالکل اسی طرح جيسے حيوانات کے اوپر پہلی مرتبہ انگلينڈ ميں ( جہت سے اس سے مشابہہ ہوبچـہ کـو ایجـاد کـيا جائے جو ہر       

 ؟ےکيا یہ عمل جائز ہ) کيا گيا
اس سے سب کا استفادہ کرنا کہ وہ ازدواج کے ذریعے بچہ دار ہونے کی مانند                 جانا اور  رائج ہو  عام اور ) اس طرح   (اس کا   : جـواب 

یہ کام حقوقی، . اسالمی فقہ کے ساته سازگار نہيں ہے اورحرام وگناہ کبيرہ ہے   ًا ذوق شرع اور   ميں قطع  ہوجائے تو یہ ميری نظر    
اجتماعـی، اخالقـی اورتکوینـی مفاسـد کے سـاته ساته ایسے مفاسد اورخرابيوں کا بهی باعث ہے کہ جن سے اجتناب ضروری                        

اس  اس کے عاملين اور     اوراس سے دور رہنا اور     روکنا اس پر مرتب ہونے والے مفاسد کی وجہ سے اس کو           اسـی حرمت اور   . ہـی 
 کے لـئے سـعی کرنے والوں کو منع وتعزیر کرنا تمام لوگوں خصوصًا قانونی واجرائی اورتبليغی قدرت رکهنے والوں کے لئے واجب اور        

انی معاشرے البتہ اس کا علمی پہلو ذاتًا اورنادر مواقع پرشدت ضرورت کی صورت ميں کہ جو انس          . ےعقلـی وشـرعی فریضہ ہ     
کے لـئے فـائدہ مـند ہـو یـا معـالجے اورعقالئـی اغـراض کـی خاطـر اعضـائے بـدن کـی کلونـنگ یا حيوانات کے سلسلے ميں اس کا                 

 . ےچکا ہ ميں بيان ہو“طبی استفتاتات ”جواز ميری کتاب  استعمال ایک جدا موضوع ہے کہ جس کا حکم اور
 
 

 مدوده پالنے کے احکا
 

 تو وہ بچہ ئےميں بيان ہو ں گے دوده پال٦٤١ت کسی بچہ کو ان شرائط کے تحت جو مسئلہ نمبر            اگـر کوئـی عـور     . ٦٣٤مسـئلہ   
 :گا ان افراد کے لئے محرم ہو

 . ےخود اس عورت کے لئے جسے اس کی رضاعی ماں کہا جاتا ہ. ١
 . ے ہدوده پالنے والی عورت کے شوہر کے لئے کہ دوده اس کی ملکيت ميں ہے اسے رضاعی باپ کہا جاتا. ٢
 .جتنے اوپر چلے جائيں چاہے وہ رضاعی ماں باپ ہوںر اس عورت کے والدین او. ٣
 . ےوہ بچے جو اس عورت سے پيدا ہوئے ہيں یا پيدا ہوں گ. ٤
جتنا بهی ان سے نيچے چلے جائيں وہ چاہے اس کے بچوں سے پيدا ہوئے ہوں یا اس کے بچوں نے                 اس عـورت کے بچوں کے بچے اور       . ٥

 .  پالیا ہودوده انهيں
 . اس عورت کے بهائی بہن چاہے رضاعی ہوں، یعنی دوده پينے کے ذریعہ اس عورت کے بهائی بہن ہوئے ہوں. ٦
 . پهوپهی بهلے ہی رضاعی کيوں نہ ہو اس عورت کے چچا اور. ٧
 . اس عورت کے ماموں اورخالہ چاہے رضاعی ہوں. ٨
 . جائيں بهلے ہی اس کی رضاعی اوالدیں کيوں نہ ہوںنيچے جتنا به اس عورت کے شوہر جس کا دوده ہے اس کی اوالدیں . ٩
 . باپ اورجتنا بهی اوپر چلے جائيں چونکہ دوده اس کے شوہر کا ہے لہذا اس کے شوہر کے ماں. ١٠
 . جس شوہر کا دوده ہے اس کے بهائی بہن، چاہے وہ اس کے رضاعی بهائی بہن کيوں نہ ہوں. ١١
چاہے وہ رضاعی ہوں اسی طرح       اس کے چچا، پهوپهی، ماموں، خالہ جتنا بهی اوپر چلے جائيں اور           جـس شـوہر کا دوده ہے        . ١٢

 . بعض دوسرے افراد بهی ہيں جو دوده پالنے سے محرم ہوتے ہيں جو بعد کے مسائل ميں بيان ہونگی
ہوتی اسی طرح اس عورت کے دوده پالئے تو وہ اسکے بهائيوں کے لئے محرم نہيں            اگر کوئی عورت کسی بچہ کو     . ٦٣٥مسـئلہ   
 . ےاس دوده پينے والے بچے کے بهائی بہن کے لئے محرم نہيں ہوت اقرباء
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اگـر کوئـی عـورت کسـی مـرد کے بچـہ کـو دوده پالئے تو وہ مرد اس عورت کی لڑکيوں سے یا اس کے شوہر کی                              . ٦٣٦مسـئلہ   
ہے اوریہ حرمت اس قاعدہالرضاع لحمة کلحمة لڑکـيوں سـے شـادی نہيـں کـر سـکتا چونکـہ اس عـورت کا شوہر دوده کا مالک                    

کے تحت نہيں ہے چونکہ انسان کے بچہ کی بہن محارم کا کوئی ے نسبی گوشت کی طرح رضاعی کا گوشت بهی ہ    ”النسـب،   
خـاص عـنوان نہيـں رکهتـی جـو اس خـاص عنوان کی بنا پر حرام ہو بلکہ اس سے شادی کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ خود                               

رضـاع کـی دلـيلوں ميں تنزیل خاص عناوین سے مخصوص ہے ہاں مگر ان لوگوں کے قول پر جو              ربيـبہ ہے اور    اس کـی بيٹـی ہے یـا       
ميں محققين کے نزدیک معروف عدم عموم ہے بلکہ حرمت اس خاص دليل کی بنا پر ہے          عمـوم تـنزیل کے قـائل ہيـں ليکـن فقہاء           

ليکن “سکتا صاحب شير کے بچوں سے نکاح نہيں کر      کے بچہ اور  دوده پينے والے بچہ کا باپ دوده پالنے والی          ”کـہ جس کے مطابق    
 اگـر کوئـی مـاں اپـنے دامـاد کے بچـہ کـو دوده پـالئے تـو اس کـی لڑکی اور داماد کا نکاح باطل نہيں ہوتا اورميری نظر ميں ان کا                   

ہ جو نکاح کے باطل رشـتہ خـتم نہيں ہوتا چاہے وہ بچہ اسی لڑکی سے ہو یا اس کے شوہر کی کسی دوسری بيوی کا ہو چونک             
رضاع  ہوئے ہيں کہ جو کہتی ہيں      داماد پر لڑکی کے حرام ہونے کے قائل ہوئے وہ اس اجماع اور روایتوں پر اعتماد کی بنا پر                   ہونے اور 

 ہے یعنی رضاع شادی سے      ثر   ہے اس کے باطل کرنے ميں بهی مو        ثرجـس طـرح تحقـق سـے پہـلے نکـاح کے صحيح نہ ہونے ميں مو                 
روایات سبهی اس قاعدہ  ، ليکن اجماع اورےحت کے لـئے مانع ہے اورشادی کے بعد اس کے باطل ہونے کا باعث ہ       پہـلے اس کـی صـ      

دوده پالنے والی کے بچوں سے دوده پينے (اس طرح کے مورد یعنی الرضـاع لحمـة کلحمة النسبسے متعلق ہيں جوگزر چکا ہے اور          
ندر شامل نہيں کرتا بلکہ اس کی خاص دليل موجود ہے یعنی ایسی روایت              نکاح کو جائز قرار دینا اپنے ا      ) والے بچـہ کے بـاپ کـی       

جـو اس معنـی پـر مالخصـوص داللـت کرتـی ہے اوروہ دلـيل وروایـت مـراجعہ کـرنے سـے معلـوم ہوتـی ہے شادی سے پہلے کے لئے                            
ا ہے اوراس نے دوده پالنے      والے کا بيٹ  “ےدوده پين ”مخصـوص ہے اورشـادی کے بعـد کـو اپـنے انـدر شـامل نہيں کرتی لہذا داماد گرچہ                    

والـی کـی لڑکـی سـے نکـاح کـيا ہے ليکـن چونکـہ نکـاح اس نے پہـلے کيا ہے اس لئے وہ اپنی صحت پر باقی ہے اورميری نظر ميں              
جوکہ اس شير خوار بچہ     (مسئلہ اشکال سے خالی ہے اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے بيٹے کے بچہ کو دوده پالئے اس کی بہو                     

 .گی ہو شوہر پر حرام نہيںاپنے )کی ماں ہی
 

تو اس  مالک اس کا باپ ہو اگر کسی لڑکی کے باپ کی بيوی اس لڑکی کے شوہر کے بچہ کو دوده پالئے جس کا     . ٦٣٧مسـئلہ   
لڑکی کا اس کے شوہر کے ساته نکاح باطل نہ ہونا قوت سے خالی نہيں ہے وہ بچہ چاہے اسی لڑکی سے ہو یا اس کے شوہر کی                    

 . کا ہوکسی دوسری بيوی 
 

اس کے  ایـک عـورت نے اپـنے بچـہ کـو دوده پـالنے کے ضـمن ميں اپنے شوہر کے بهائی کو بهی چار ماہ دوده پالیا اور           . ٦٣٨سـوال   
 ؟ےرضاعی بيٹا شمار ہوتا ہے اس صورت ميں زن وشوہر کارشتہ کيسا ہ شوہر کا بهائی اس کا

نا ح نہيں ٹوٹتا اورشوہر پر بيوی کے حرام ہونے کا باعث نہيں ہوتا              عـورت شـوہر کے بهائـی کو اگر دوده پالئے تو اس کا نکا              : جـواب 
 مکروہ ہے اور  )سوال ميں جو فرض کيا گيا ہے یا اس کے عالوہ          ( مجموعی طور پر   ا  گفتہ نہ رہ جائے عورت کا پستان سے دوده پالن         

 . ےترک کرنا شائستہ ہ
 

گهرانے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جبکہ اس لڑکی ایک دوسرے   ميـں ایـک خاندان کا جوان فرزند ہوں اور         . ٦٣٩سـوال   
؟یہ بهی پيش نظر رہے کہ ميری ماں ےکے ماموں نے ہماری ماں کا دوده پيا ہے ایسی صورت ميں کيا ہم دونوں کی شادی جائز ہ                  

 کا اصرار ہے کہ جودوده محرميت کا باعث ہوتا ہے ہم نے اسے نہيں پالیا؟
س کے شـرائط ميں شک ہو جيسا کہ مسئلہ ميں مفروض ہے رضایت شرعًا عمل ميں نہيں آئی   ار  جـبکہ دوده پـالنے او     : جـواب 
لـڑکے کے لئے اس لڑکی سے شادی کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے مذیدبرآں اگر سوال ميں فرض کی گئی صورت کے پيش                         ہے اور 

ی لڑکی کے ساته ہے اورعموم حتی       نظـر رضاعت اوراس کے شرائط محقق ہو جائيں تو چونکہ شادی رضاعی بهائی کی بہن ک                
 . ےمنزلت کی بنا پر بهی محرميت حاصل نہيں ہوتی جبکہ خود عموم منزلت بهی ناتمام ہ

 
 مجه سے بچہ نہيں ہوتا ميں ایک بچہ کو گود لينا چاہتی ہو ں               ہوںميں ایک ایسی عورت ہوں جو اوالد سے محروم          . ٦٤٠سوال  

 ایسی دوائيں کهاتی ہيں کہ جس کے ذریعہ زچہ عورتوں کی طرح ان کے یہاںليکـن محرميـت کی مشکل ہے اس وقت عورتيں      
گا؟ضمنًا ميرے بهائی کی  دوده پـيدا ہو جاتا ہے اگر اس طرح کے دوده سے ميں بچہ کو بڑا کروں تو کيا وہ بچہ ميرے لئے محرم ہو              

جائے اور یہ بچہ دوده       کے یہاں دوده پيدا ہو     بـيوی نے چـه مہيـنے سـے بچـہ کـا دوده چهڑا دیا ہے اگر وہ یہی گولياں کهائے اوراس                      
 گا؟ پيئے تو کيا وہ بچہ جس کی ميں منہ بولی ماں ہوں ميرے لئے محرم ہو

حرمت کا  اجمـاع شـيعہ کـی بـنا پـر جو دوده بدون والدت جاری ہو وہ رضاع اور                وہ دوده جـووالدت کے عـالوہ ہـوا ہے اور          : جـواب 
 . ےفردات ميں سے ہباعث نہيں ہوتا اورمسئلہ اماميہ کے مت

 
اس  حکم ہے اور   اگـر ہـم کسـی بچـہ کو گود لينا چاہيں تو شرعی لحاظ سے محرميت اورشادی کے مسائل کا کيا                     . ٦٤١سـوال   

صورت ہو   مستقبل ميں دونوں کی شادی کی کيا       ایک لڑکی اپنے گهر الئيں تو ان کا محرم ہونا اور           وقـت جـب ہـم ایـک لڑکا اور         
 گی؟

کے محقق ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے ) تو رضاعيت کے شرائط(لڑکی کو ایک عورت دوده پالئے  لڑکے اوراگـر ان دونوں    : جـواب 
تو منہ بولی ماں کے بهائی کی بيوی یا اس کی بہن             کے لئے محرم ہيں چونکہ رضاعی بهائی بہن ہو جائيں گے ليکن اگر لڑکا ہو              

اس کے لئے محرم ہو جائے اورمنہ بوال باپ لڑکی کو اپنی بہن یا اپنے          ورا دوده پـالئے تاکـہ وہ رضـاعی خالـہ یـا پهوپهـی شـمار ہو                
اور اگر ان راستوں ميں سے . ےجائ محرم ہو اور بهائی کی بيوی کو دوده پالنے کے لئے دے تاکہ وہ رضاعی ماموں یا چچا شمار ہو        
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 ہوں تو یہ حرمت اس تفصيل کے مطابق         کوئـی بهی راستہ آپ کے لئے ممکن نہ ہو اور بچہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ مشکل ميں                   
 .ميں گذر چکی ہے ٥٧٩ختم ہو جاتی ہے کہ جو مسئلہ نمبر 

 
  

 ےاس طرح دوده پالنے کے شرائط جو محرميت کا باعث ہ
 

 :ایسے دوده پالنا جو محرم ہونے کا باعث ہو اس کی آٹه شرطيں ہيں. ٦٤٢مسئلہ 
 . گاو ورت کا دوده پيئے جو مرچکی ہے تو کوئی فائدہ نہ ہبچہ زندہ عورت کا دوده پيئے لذا اگر بچہ اس ع. ١
زنا سے پيدا ہوا ہے اگر کسی دوسرے بچہ کو پالئيں تو اس              لہـذا اگـر اس بچـہ کا دوده جو          اس عـورت کـا دوده حـرام نـہ ہـو           . ٢

 . دوده سے بچہ کسی کے لئے محرم نہ ہو گا
وده ڈاال جائے یا شيشی سے یا پهر کسی اورطریقہ سے پالئيں تو اگر اس کے گلے ميں د   پستان سے پيئے لہذا    بچـہ دوده کـو    . ٣

 . رضاع اورحرمت کا باعث نہ ہوگا
 . دوده خالص ہو کسی اورچيز کے ساته مخلوط نہ ہو. ٤
اس سے  پهر دوسرے سے شادی کر لے اور دوده ایـک شـوہر سے ہو لہذا اگر دوده پالنے والی عورت شوہر سے طالق لے لے اور      . ٥

والدت کے وقـت تـک پہـلے شوہر سے ہونے واال دوده آتا رہے مثًال آٹه مرتبہ والدت سے پہلے اس پہلے شوہر سے                           جـائے اور   حاملـہ ہـو   
سـات مرتـبہ والدت کے بعد دوسرے شوہر سے پيدا شدہ دوده پالئے تو وہ بچہ کسی کے لئے                     شـدہ دوده بچـہ کـو پـالئے اور          پـيدا 

 . گا محرم نہ ہو
اگر قے کر دے تو بنا براحتياط واجب جو لوگ دوده پينے کی وجہ سے اس  ده کو قے نہ کر دے اور   بچـہ مـرض کـی وجـہ سـے دو          . ٦

 . بچہ کے لئے محرم ہوتے اس سے شادی نہ کریں اور محرم والی نگاہ بهی اس پر نہ ڈاليں
گا یا اتنی مقدار  بيان ہوہ مرتـبہ ایـک شـبانہ روز ميں بچہ اسطرح سير ہو کر دوده پيئے جيسا کہ بعد والے مسئلہ ميں        رپـند . ٧

بدن پر گوشت چڑه گيا ہے بلکہ   اور گئی ہيں و  ميـں دوده پيـئے کـہ کہا جا سکے اس دوده کی وجہ سے اس کی ہڈیاں محکم ہ                   
اگـر دس مرتـبہ بهـی اس کـو دوده پالئے تو احتياط مستحب یہ ہے کہ جو لوگ دوده پينے کی وجہ سے اس کے محرم قرار پائيں                              

 . محرمانہ نگاہ بهی اس پر نہ ڈاليں کریں اوروہ اس سے شادی نہ 
گا بلکہ   کسی کے لئے محرم نہ ہو      سـال تمـام ہـونے کے بعد اسے دوده پالئے تو            اگـر دو   سـال پـورے نـہ ہـوئے ہـوں اور           بچـہ کے دو   .٨

گا ليکن   نہ ہو پيئے تو بهی کسی کے لئے محرمدهسـال پـورے ہـونے سے پہلے چودہ مرتبہ اوراس کے بعد ایک مرتبہ دو            مـثًالاگر دو  
والدت کـو ہوئے دوسال گزر چکے ہوں اوراس کے یہاں ابهی بهی دوده ہوتا ہو اورکسی بچہ کو دوده پالئے تو               اگـر عـورت کے یہـاں      

رضاع کی مشکالت    دوده پالنا چونکہ محرميت اور     گا ناگفتہ نہ رہ جائے کہ دوسرے بچہ کو         وہ بچہ مذکورہ افراد کے لئے محرم ہو       
اگر دوسرے کے بچہ کو دوده پالنا چاہيں تو اسے پستان سے دوده نہ پالئيں بلکہ دوده نکال کر یا                     ذا مکروہ ہے اور   کـا باعـث ہے لہ     

نيـپل کے ذریـعے یا پهر کسی اور وسيلہ سے پالئيں اوراس طرح دوده پينا چاہے زیادہ ہی کيوں نہ ہو محرميت کا باعث نہيں ہوتا                           
 . جاتیاس لئے کہ اس ميں تيسری شرط نہيں پائی

  
بچـہ کـو چوبـيس گهنٹے کے اندر دوسری غذا یا کسی دوسرے کا دوده نہ پينا چاہئے ليکن اگر اتنی کم غذا کهائے                          . ٦٤٣مسـئلہ 

پندرہ مرتبہ  دوده پيئے اور کـہ نـہ کہـا جائے اس نے اس درميان کهانا کهایا ہے تو کوئی حرج نہيں ہے نيز پندرہ مرتبہ ایک عورت کا               
اگر دوده پينے کے درميان تهوڑا سا ٹهہر جائے یا تازہ ر ہر مرتبہ بدون فاصلہ دوده پيئے او   کا دوده نہ پيئے اور     کے درمـيان کسی اور    

 . ےاسے ایک مرتبہ شمار کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہ  ليا ہے اور جب تک سير ہونجب سے اس نے منہ ميں پستا سانس لے تو
 
 

 دوده پالنے کے متفرق مسائل
 

 : ےچيزوں سے ثابت ہوتا ہ دو  دوده پالنا جو محرم ہونے کاباعث ہوایسے. ٦٤٤مسئلہ
 . ےجائ بتانا جن کے کہنے سے یقين پيدا ہو  ایسے لوگوں کا.١

کہ ہم نے فالں عورت      چار عادل عورتوں کی گواہی، البتہ دوده پالنے کے شرائط بهی بيان کریں مثًال کہيں               عـادل مـرد یـا      دو.٢
دوده پيتے دیکها اور اس درميان کوئی چيز نہيں کهایا اسی طرح وہ تمام شرطيں جو مسئلہ               کے پسـتان سے چوبيس گهنٹے       

ميـں گـزر چکـی ہيں بيان کریں ليکن اگر معلوم ہو کہ شرطيں جانتی ہيں اورعقيدہ ميں ایک دوسرے کی مخالف                        ٦٤١نمـبر   
 . ےائط کا بيان کرنا ضروری نہيں ہنہيں ہيں اور مرد وعورت کے ساته بهی عقيدہ ميں مخالف نہيں پائی جاتی تو شر

 
 

 )پرورش(حضانت
جائز تعلقات کی وجہ سے اس کو کوڑے لگائے جانے کی سزا دی گئی ہے طالق                 نـا  وہ عـورت جـو بہـک گئـی ہے اور          . ٦٤٥سـوال   

 ؟ےسکتا ہ تين سالہ بچی کو پرورش کے لئے اس کے سپرد کيا جا کی صورت ميں کيا
سے وہ  حيت نہيں پائی جاتی یہ چاہے جسمی لحاظ سے ہو یا فکری واخالقی لحاظ            تربيت کی صال   وہ مـاں جـس ميـں      : جـواب 

 . سکتی اس کی سرپرستی کو قبول نہيں کر پرورش اور
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جب  چکا ہے اور سال کا ہو  ٩البتہ اس سے ایک لڑکا ہے جو       ميـں ایسـی عـورت ہـوں کہ شوہر سے الگ ہو چکی ہوں              . ٦٤٦سـوال   
وہيں بڑا   اپنے باپ کے گهر آگئی ميرا بچہ وہيں پيدا ہوا اور           گئی اور  يں اپنے شوہر سے الگ ہو     مـاہ کـا ميرے پيٹ ميں تها م         بچـہ دو  

ہـوا ہے اس سـے پہلے ميرے شوہر نے بار ہا اقرار کيا ہے کہ اسے بچہ نہيں چاہئے بچہ ميں بهی کسی طرح باپ کی نسبت محبت                             
 شوہر الابالی ہے کيا مجهے حق حاصل ہے کہ ميں اپنے بچہ کو              یہ کہ ميرا پہال    نہيـں پائی جاتی ان ساری باتوں کے پيش نظر اور          

؟یا اس کے باپ کو جو اس کا شرعی         ےاپـنے سـاته دوسـرے ملـک لے جاوں؟کـيا اس کـی دائمـی پـرورش کـا حـق ہميں حاصل ہ                        
 ؟ےوقانونی ولی ہ

ن دائمی ولی شرعًا باپ یا لڑکی اس کی تربيت ماں کے ذمہ ہے ليک مـيری نظـر ميں سات سال تک بچہ چاہے لڑکا ہو یا        : جـواب 
کے حکم کے مطابق ماں دادا پر  ولواالرحام بعضهم اولی ببعض بـاپ نہ ہونے کی صورت مين آیت شریفہا       دادا ہے یاپهـر مـاں ہے اور       

ماں نہ ہونے کی صورت ميں ولی دادا ہے اوراس کی والیت ثابت ہے مگر یہ کہ حاکم شرع تشخيص دے کہ              سبقت رکهتی ہے اور   
ی مصلحت وخوشحالی کی رعایت نہ کرے گا اور بچہ کے فکری، مالی اورجانی نقصان کا باعث ہو گا اس صورت ميں                      وہ بچہ ک  

وہ اسـے والیت سے معزول کر دے گا ناگفتہ نہ رہ جائے جو کچه لکها ہے اورکہا گيا اس ميں صرف فتوائی پہلو پایا جاتا ہے اورحکم        
  .خدا کو بيان کياگيا نہ کہ قانونی پہلو کو

 
ایـک گمشـدہ شـخص کـی بـيوی نے حـاکم کـی طـالق کے بعـد شـادی کرلـی ليکـن یہ عورت موجودہ شوہر کی              . ٦٤٧سـوال   

؟یا اس گمشدہ ےحاکم اسے تربيت کے لئے ملزم کر سکتا ہ      گذشتہ شوہر کے بچوں کی تربيت نہيں کرتی کيا        ر  مخالفت کی بنا پ   
 ریں؟کو چاہئے کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول ک شوہر کے اقرباء

سکتا  جا فریضہ کے عنوان سے ثابت نہيں کيا       اسـے مجـبور نہيـں کيا جا سکتا چونکہ حضانت کے وجوب کو ایک حکم اور                : جـواب 
جو بات مسلم ہے وہ حق رکهنا یا  شـوہر کی اطاعت عورت پر الزم ہے اور  شـوہر کـی مخالفـت کے بعـد اور     مخصوصـًا شـادی اور    

و جاتا ہے ظاہرًا ایسی جگہوں پر پرورش باپ کے وصی کے ذمہ ہوتی ہے جو اس کے                  اصـل حـق ہے جـو مـاں کے گریـز کے بعدخـتم ہـ                
پر ہوتی ہے یعنی جو بچہ کی ارث         ارث کے مراتب کے لحاظ سے بچہ کے اقرباء         انـتقال کـر جانے یا وصی کے نہ ہونے کی صورت ميں            

سکتا ہے چونکہ    مجبور کياجا  رت ميں انهيں  کـا پہـلے مسـتحق ہے اسـے چاہـئے بچـہ کی پرورش کرے اورظاہرًا ان کے انکار کی صو                     
یہـی وہ لـوگ ہيں جن کا بچہ کے باپ کے ساته ارتباط ہے اوراس کے مال وغيرہ کے ذمہ دار ہيں اوربچہ کے مال سے نفع اٹهانے والے                           

 . ہيں
 

 باپ کی پرورش مطلقہ بيوی کو اس کے اپنے بچوں کو جو کہ   کـيا بـاپ کـو اس کاحق حاصل ہے کہ اپنی سابقہ اور             . ٦٤٨سـوال   
 ؟ےميں ہيں دیکهنے سے محروم کر

 . ےباپ کو ایسا حق حاصل نہيں ہ معصيت ہے اور رحم سے روکنا گناہ اور صلہ: جواب
 
 

 طالق کے احکام
 

احتياط واجب بالغ ہونا چاہئے ليکن اس مميز بچہ    بنابر جـو شـخص اپنـی بـيوی کـو طالق دے رہا ہو اسے عاقل اور                . ٦٤٩مسـئلہ   
وہ خود اپنے    کے دس سال مکمل ہو چکے ہوں اور        صـحيح ہونـا بهـی قـوت سـے خالـی نہيں ہے کہ جس کی عمر                 کـی طـالق کـا       

طالق د ے تو طالق باطل ہے مگر یہ کہ اسے عدالت صالحہ  اگـر اسے مجبور کریں کہ وہ اپنی بيوی کو  اختـيار سـے طـالق دے اور      
 توضيح المسائل اورمجمع المسائل ميں بيان ہوئے ہيںقاضـی مجـبور کـرے اس صـورت ميـں طـالق صـحيح ہے اس کے مـوارد                   اور

عادل گواہ مرد    صحيح نہيں ہے نيز دو     مذاق ميں پڑهے تو    قصد بهی ہونا چاہئے لہذا اگر طالق کے صيغہ کو          اسـی طـرح طـالق کا      
 . ےبهی موجود ہونے چاہئ

وہر اس طہارت کے زمانہ ميں یا اس کا ش عـورت کـو طـالق کے وقـت خـون حـيض ونفـاس سـے پاک ہونا چاہئے اور                   . ٦٥٠مسـئلہ   
 کی تفصيل آئندہ مسائل     ںحـيض جو اس طہارت سے پہلے تها اس ميں اس نے ہمبستری نہ کی ہو ان دونوں شرطو                   نفـاس یـا   

 . گی ميں بيان ہو
 

 .ےنفاس کی حالت ميں طالق دینا تين صورتوں ميں صحيح ہ عورت کو حيض یا. ٦٥١مسئلہ 
 . س سے ہمبستری نہ کی ہوشادی کے بعد اس کے شوہر نے ا. ١
بعد ميں معلوم ہو کہ حاملہ      اگـر معلوم نہ ہو کہ حاملہ ہے اورشوہر اسے حيض کی حالت ميں طالق دے اور                 وہ حاملـہ ہـو اور     . ٢

 . ےتهی تو کوئی حرج نہيں ہ
 . ہومشکل ے سکے یا عورت کے پاک ہونے کا سمجهنا اس کے لئ حاضر نہ ہونے کی وجہ سے مرد کو معلوم نہ ہو.٣

 
ظاہرًا اس جگہ ظاہری عدالت جيسے  عادل مرد اسے سنيں اور دو طـالق صحيح عربی صيغہ ميں پڑهی جائے اور   . ٦٥٢مسـئلہ   

عدالت واقعی یعنی عدالت اس معنی ميں کہ بعد ميں برخالف ظاہر نہ ہو معتبر                امـام جمعـہ کـی عدالـت کفایت کرے گی اور           
خود شوہر  اگر روجردی بهی شہيد ثانی کی اتباع کرتے ہوئے یہی نظریہ رکهتے تهے اور   نہيں ہے اور فقيہ محترم مرحوم آیت اللہ ب        

ميری (زوجتی فاطمة طالق. ےتو اسے چاہئے کہ اس طرح کہ صـيغہ طـالق پڑهـنا چـاہے اوراس کـی بـيوی کـا نـام مـثًال فاطمہ ہو             
 . زوجة موکلی طالق .ےاور اگر کسی دوسرے کو وکيل کرے تو اس وکيل کو کہناچاہ)ےبيوی فاطمہ آزاد ہ
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 طالق کا عدہ
 
 

جـو زوجـہ بلـوغ کـی مـنزل پـر نہيـں پہنچی ہے یا وہ عورت جو یائيسہ ہو چکی ہے اس کے لئے عدہ نہيں ہے یعنی        . ٦٥٣مسـئلہ   
 .ےسکتی ہ اگرچہ شوہر نے اس سے ہمبستری کی ہو وہ طالق کے فورًا بعد شادی کر

  
يں ہوئی ہے اگر اس کا شوہر اس سے ہمبستری کرے اوراسے طالق دیدے تو اسے                یائيسہ نہ  جـو عـورت بالغ ہے اور      . ٦٥٤مسـئلہ   

مرتبہ اسے حيض    چاہئے کہ طالق کے بعد عدہ رکهے یعنی جب وہ اسے پاک ہونے کے زمانہ ميں طالق دیدے تو اتنا صبر کرے کہ دو                       
سکتی ہے ليکن اگر  وہ شادی کر گا اورجيسـے ہـی اسـے تيسرا حيض آئے اس کا عدہ ختم ہو جائے      پـاک ہـو جـائے اور      ر  جـائے او   آ

 . ےہمبستری کرنے سے پہلے اسے طالق دے تو عدہ نہيں ہے یعنی طالق کے فورًا بعد وہ شادی کر سکتی ہ
 

سن ان عورتوں کا ہو کہ جنهيں حيض آتا ہے اس صورت ميں ا س کا                 جـس عـورت کـو حـيض نہيـں آتا اگر اس کا             . ٦٥٥مسـئلہ   
 . ےتين ماہ عدہ رکه الق دے تو اسے چاہئے کہ طالق کے بعدشوہر ہمبستری کے بعد اسے ط

 
 طبی زاویہ سے وہ یقينا اورر دیا ہے او بهی بند کر ٹيوب کو جـس عورت کارحم آپریشن کے ذریعہ نکال دیا گيا ہے اور      . ٦٥٦سـوال   

 ؟ےبالغ کا ہ ئيسہ اورناعدہ رکهنا واجب ہے یا اس کاحکم یا سکتی اگر طالق لے لے تو کيا اس پر قطعًا حاملہ نہيں ہو
جـس عـور ت کے رحـم کـو نکـاال جاچکـا ہے ليکن اس کا سن ان لوگوں کا ہے کہ جنهيں حيض آتا ہے اسے عدہ رکهنا ہوگا                     : جـواب 

 . چاہے اسے حاملہ نہ ہونے کا یقين ہو
 

پهر  دخول کيا اور  ) پيچهے  (براس عقد کے زمانہ ميں اس لڑکے نے د         گيا ہے اور   ایـک لڑکی کو ایک لڑکے کے لئے عقد کيا         .٦٥٧سـوال   
 حکم بيان فرما دیں؟ قبل اس کے کہ اس کا عدہ ہو اس کی شادی ہو گئی مہربانی کر کے اس کا اسے طالق دے دی اور

ميں دخول عدہ کا باعث نہيں ہے اگرچہ احتياط مستحب یہ ہے کہ عدہ رکهے اس کے عالوہ بالفرض    مـيری نظـر ميـں دبر      : جـواب 
 . ےتو اسے بتانا غير ضروری بلکہ بعض جگہوں پرحرام ہ حرام بهی ہوشادی  عدہ واجب اور

 
اسے پتہ ہے کہ اگر تيسری مرتبہ طالق دے گا تو پهر اس سے      مرتبہ طالق دی اور    دو جـس مـرد نے اپنـی بـيوی کو         . ٦٥٨سـوال   

سرے طالق کے بعد اس سے      اب اگر وہ دو    شـادی جائـز نہيں ہے مگر ان شرائط کے ساته جو رسالہ عمليہ ميں ذکر ہو چکی ہيں                  
 ؟ےمجاز ہ دے تو کيا دوبارہ اسے مدت معاف کر کئی مرتبہ متعيہ کرے اور

جـو رسـالہ عملـيہ ميں بيان ہوا ہے وہ اس عورت کے لئے ہے کہ جسے تين مرتبہ طالق دی جاچکی ہے اور متعہ کی مدت               : جـواب 
 . گا کا تمام ہو جانا یا اسے معاف کر دینا طالق شمار نہ ہو

 
رویہ اس شوہر کے ساته کيسا ہونا چاہئے جس نے اسے طالق دی ہے، کيا                رجعـی طـالق دی گئی مطلقہ عورت کا        . ٦٥٩ال  سـو 

مـرد وعـورت ایـک جگـہ رہ سـکتے ہيـں؟ایک دوسرے کے سامنے پردہ ميں ہوں یا ایک ساته سوئيں اصوًال کونسی چيز طالق کے                            
 ؟ےباطل ہونے کا باعث ہ

باعث ہوں تو یہ نہ صرف یہ کہ ممنوع نہيں           مائل کرنے کا   شوہر کو   ایسے کاموں کا انجام دے جو      عدہ کے زمانہ ميں عورت    : جواب
 تک کہ انشاء اللہ رجوع محقق ہو جائے اور گهر کی خوشحال فضا پهر سے قائم ہو جائے اور ہر                    ہے بلکـہ مطلـوب ومرغوب ہے یہاں       

مطلقہ  رجوع کے لئے کافی ہے اور مس کرنا محقق ہو جائے توکرے جيسے چومنا، بدن کا   وگ لفـظ اور عمـل جـو رجـوع پـر داللت                
 . ےاس پر زوجہ کی طرح نگاہ ڈالنا جائز ہ رجعی عدہ کے زمانہ ميں زوجہ کے حکم ميں ہے اور

 
 ےاس عورت کاعدہ جس کا شوہر مرچکا ہ

 
 عدہ رکهے یعنی شادی کرنے      تو اسے چاہئے کہ چار ماہ دس روز        جـس عـورت کـا شـوہر مـرچکا ہے اگر حاملہ نہ ہو              . ٦٦٠مسـئلہ   

 تو اگرحاملہ ہو  سـے پرہـيز کـرے اگـرچہ یائيسـہ ہـو یـا ا س سے صيغہ کيا ہو یا اس کے شوہر نے اس سے ہمبستری نہ کی ہو اور                               
جائے تو اسے چاہئے کہ شوہر کی موت سے  ماہ دس روز گزرنے سے پہلے بچہ پيدا ہو والدت کے وقـت تـک عـدہ رکـهے ليکن اگر چار            

عدہ وفات ميں عورت کے اخراجات . دس روز تـک یعنـی ابعـد االجلينـتک صـبر کـرے اس عـدہ کو عدہ وفات کہتے ہيں             چـار مہيـنے     
 . شوہر کے ترکہ سے ادا کيے جاتے ہيں

سرمہ لگانے کی صورت ميں      جو عورت عدہ وفات ميں ہے اس کے لئے زینت کرنا، بهلے ہی رنگ برنگے کپڑے پہننے اور                 . ٦٦١مسئلہ  
 . ےتيں جو شرعی یا اجتماعی یا کسی دوسری ضرورت کے تحت کرتی ہے حرام نہيں ہ کن عام مسافرہو حرام ہے لي

 
 طالق بائن اورطالق رجعی

 
 

حق نہيں رکهتا یعنی بدون عقد اسے بطور    عورت کی طرف رجوع کرنے کا      طـالق بائن یہ ہے کہ طالق کے بعد مرد         . ٦٦٢مسـئلہ   
 . قسميں ہيںاس کی پانچ سکتا اور زوجہ قبول نہيں کر

 . اس عورت کی طالق جو بالغ نہ ہوئی ہو. ١
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تو پچاس  اس عـورت کـی طـالق جـو یائيسـہ ہـو یعنـی اگـر سـيدہ ہے تو ساٹه سا ل قمر ی سے زیادہ ہو اوراگر سيدہ نہ ہو           . ٢

 . سال قمری سے زیادہ نہ ہو
 . اس عورت کی طالق کہ جس کے شوہر نے عقد کے بعد اس سے ہمبستری نہ کی ہو. ٣
 . تيسری طالق یعنی وہ عورت کہ جسے تين مرتبہ طالق دی جائی. ٤
 . طالق خلع اورمبارات. ٥

ان کے احکـام بعـد ميـں بيان ہونگے اوران کے عالوہ طالق رجعی ہے جس ميں طالق کے بعد جب تک عورت عدہ ميں ہے مرد اس                             
 . ےسے رجوع کرسکتا ہ

 
 رجوع کرنے کے احکام

 
 

 .ےسکتا ہ طرح سے رجوع کر  مرد اپنی بيوی سے دوطالق رجعی ميں. ٦٦٣مسئلہ 
 . ےکوئی ایسی بات کہے جس سے واضح ہو کہ اس نے اسے دوبارہ اپنی بيوی قرار دیدیا ہ. ١
بلکہ اگر رجوع کا قصد نہ بهی رکهتا        . ےرجوع کی نيت سے کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا رجوع کرنا سمجه ميں آجائ                .٢

 .ے تو رجوع حاصل ہو جاتا ہے کردیکیہو ليکن اس سے نز
  

 طالق خلع
 

اس عـورت کـی طـالق جـو اپـنے شوہر کی طرف مائل نہيں ہے مہر یا اپنا کوئی دوسرا مال اسے دے تاکہ وہ اسے                   . ٦٦٤مسـئلہ   
 . طالق دیدے اسے طالق خلع کہتے ہيں

 
 طالق مبارات

 
کہ وہ اسے طالق دیدے تو اس طالق کو          ل اسے دے تا   عورت کوئی ما   اگر عورت ومرد ایک دوسرے کو نہ چاہيں اور        . ٦٦٥مسـئلہ   

 . مبارات کہتے ہيں
 

 طالق کے متفرق مسائل
 
 

اگرکوئـی نامحـرم عورت سے اس خيال سے ہمبستری کرے کہ اس کی زوجہ ہے تو چاہے عورت کو علم ہو کہ اس                     . ٦٦٦مسـئلہ   
 . ےہے اسے چاہئے عدہ رکه کا شوہر نہيں ہے یا گمان کرے کہ اس کا شوہر

 
لے یہ فریب دینا  اگر کوئی مرد کسی عورت کو فریب دے تاکہ وہ اپنے شوہر سے طالق لے لے اوراس سے شادی کر        . ٦٦٧مسـئلہ   

عدت رکه لی تو اس مرد کے ساته شادی کو      گناہ ہے ليکن اگر نعوذباللہ عورت نے طالق لے لی اور           بـات کـرنا اگـرچہ حرام اور        اور
عقد شرائط کے ساته صحيح      اظ سے وہ بقيہ شادیوں کی طرح ہے اس عورت کی طالق اور            سکتا اس لح   بـاطل نہيـں قرار دیاجا     

 . ےہے ليکن دونوں نے بڑا گناہ کيا ہ
 

دوسرے سے شادی کرنا چاہے تو اسے چاہئے کہ عادل مجتہد کے پاس جائے               گيا ہے اور   جـس عـورت کـا شوہر گم ہو        . ٦٦٨مسـئلہ   
 . ےاس کے حکم پر عمل کر اور
 

والدین کے حد سے زیادہ اصرار کی بنا پر اپنے باطنی ميالن کے خالف ایک مرد سے شادی کرنے          يں رشتہ داروں اور   م. ٦٦٩سوال  
ناقابل برداشت عادت کی وجہ سے مجهے یقين ہے کہ اس کے             تو جانے دیجئے اس کی بری اور       باطنی ميالن کو   پرمجـبور ہوگئـی   

عدالت گئی ليکن عدالت کا کہنا ہے        اسی وجہ سے طالق کے لئے ميں      سـاته مشـترک زندگی ميرے لئے عسر وحرج کا باعث ہے             
جب تم اس   (اوررخصتی کے بعد     جاو کـہ عسروحرج ہمارے نزدیک ثابت نہيں ہے یعنی چاہئے کہ تم اپنے شوہر کے ساته رخصت ہو                 

 ؟ےمعلوم ہو گا کہ عسروحرج ہے یا نہيں اس صورت ميں ميرا فریضہ کيا ہ)گی تو کے ساته زندگی گزارو
شرعی عدالت ممتع پر والیت رکهنے کی بنا پر طالق دے سکتی ہے              عسـروحرج کامسئلہ جو طالق کا باعث ہوتا ہے اور         : جـواب 

عدالت کے لئے ثابت ہونا چاہئے اورعسروحرج کے  ) عسروحرج(سکتی ہے    کـو والیـت کـی بـنا پـر طـالق کے لئے مجبور کر                یـا شـوہر   
شادی کے بعد ميں کوئی فرق نہيں ہے چونکہ ایک کنبہ کی حالت شادی               ے پہلے اور  ثابت ہونے ميں شادی س     وجـود ميں آنے اور    

مطلقہ  واضح ہو کہ اس بات کے پيش نظر کہ لڑکی کا    شوہر کے گهر جانے کے بعد کی حالت ممکن ہے آشکار ہو اور             سـے پہـلے اور    
مہرم ”معروف فقرہ کہہ رہی ہو ادہ ہو اورہونـا سماجی لحاظ سے عيب سمجها جاتا ہے لہذا اگرلڑکی شوہر کو مہر بخشنے پر آم   

اس  تو اس طرح کے موارد ميں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عسر وحرج پایا جاتا ہے اور                ) مہر حالل ميری جان آزاد    (“حالل جانم آزاد  
اضی کـا ثبوت بهی قاضی کے لئے ایک عام بات ہے اورچونکہ اس کا علم عام طریقوں سے کشف ہوتا ہے اس لئے حجت ہے گرچہ ق   

 . ےکا مطلق علم حجت نہيں ہ
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البتہ ہندوستانی (ایـک عـورت کے شـوہر نے گيارہ سال سے اسے ترک کر دیا ہے ليکن شرعی طالق بهی نہيں دی                  . ٦٧٠سـوال   
اوراس گيارہ سال کے بعد عورت نے ایک دوسرے         )ےعدليہ کے قانون کے مطابق سرکاری طور پر طالق دی ہے جوکہ شرعی نہيں ہ              

کر لی ایک مدت گزرنے کے بعد دوسرے شوہر سے اس نے کہا کہ ہم نے شرعی طالق نہيں لی ہے اس وقت اس                        مرد سے شادی    
ایـک لـڑکا ہے کـيا ا س عـورت کـو پہلے شوہر سے طالق لينی چاہئے اوراس مرد سے دوبارہ عقد کرنا                        کے پـاس دوسـرے شـوہر کـا        

 ؟ے؟یہ بچہ کس کا ہےچاہئ
زوجہ کو مطلقہ سمجهتا ہے گرچہ یہ         طالق دیدی ہے اورخود کو طالق دینے واال اور         مـيرے خـيال ميـں چونکـہ اس مرد نے          : جـواب 

اورطالق کو ان کے دستور کے مطابق اس نے انجام دیدیا ہو اس  اعـتقاد غـير شيعہ مذہب کے قوانين پر پابند ہونے کی وجہ سے ہو              
چاہے طالق کا   (پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کيا ہی       اس نے اپنے تدین      عورت کی دوسرے مرد سے شادی ميں کوئی حرج نہيں ہے اور           

زوجہ کوشوہر کے بغير نہيں ہونا      ”:ےزوجـہ کـو شـوہر کے بغير نہيں رہنا چاہئے کہ اس کے لئے ارشاد ہ                 اور)ہـی مسـئلہ کـيوں نـہ ہـو         
رے شوہر کا ہے    لڑکا دوس  لہذا شادی کے تمام صحيح آثار اس دوسری شادی پر مرتب ہيں اور            “ےچاہـئے اور نـہ ہی معلق ہونا چاہئ        

 . ےاورحالل زادہ ہ
 

نہ چاہے اس کی سابقہ بيوی سے  چاہے اور اگـر کسی نے اپنی زوجہ کوتين بار طالق دے دی ہو اگر پهر رجوع کرنا          . ٦٧١ سـوال   
وہ اس عورت سے متعہ یا موقت عقد کر لے تاکہ پهر کسی محلل کی ضرورت نہ رہ                   شـادی کرے تو کيا    ) محلـل (کوئـی دوسـرا     

 ؟ےجائ
تيـن طـالق کے بعد محلل کی ضرورت ہے اس کے عالوہ کوئی دوسری صورت نہيں ہے اورپہلی زوجہ سے متعہ یا دائمی                        : ابجـو 

 . ےحرام فعل ہ متعہ باطل ہے اور محلل سے پہلے دائمی عقد اور عقد کرنے کے درميان کوئی فرق نہيں ہے اور
 

سے “حاکم کی طرف رجوع کرنی    ”اس کـی بـيوی نے        ورگـيا ا   ایـک شـخص کـو گـم ہـوئے چـار سـال سـے زیـادہ ہـو                   . ٦٧٢سـوال   
گئی تو عدالت سے     اميد ہو  اس وقت جب اس کے ملنے سے نا        ناواقفيـت کـی بـنا پـرخود تـالش کـيا حداقـل چـار سال کے بعد یا                   

اس مدت ميں کسی نے بهی اس کا خرچ وجوب کی بنا پ یا بخشش کی صورت ميں نہ دیا، عورت نے                       طـالق کا تقاضا کيا اور     
عورت کا عسروحرج اس پر ثابت ہو گيا ان مسائل           وحرج کا دعوٰی کيا اورعدالت بهی شوہر کے ملنے سے نااميد ہوگئی اور            عسـر 

 کے پيش نظر کيا اس عورت کے طالق کاحکم دیا جاسکتا ہے یا نہيں؟
ثابت ہونے کی بنا پر     اسالمی جمہوریہ ایران کی عدالت مذکورہ سوال ميں یادیگر تمام جگہوں پر صرف عسر وحرج کے                 : جـواب 

عدالت وحکام کے لئے رجوع کرنے کے بعد چار سال گزرجانا جبکہ شوہر الپتہ ہو ضروری نہيں ہے حرج کی                    طالق دے سکتی ہے اور    
تخصيص سے باالتر ہيں شاید طالق کے عالوہ کوئی      مقـدم ہيـں اورہر طرح کی تقييد اور         دليليـں احکـام کـی سـاری دلـيلوں پـر           

جائے اورشادی کر سکے ليکن طالق متيقن  کہ عورت شوہر سے جدا ہو ق سے آسان ہو قضيہ کاحل ہو تا    دوسـرا راسـتہ جـو طال      
 .  ےاحوط ہ اور
 
 

 غصب کے احکام
 

حـق پر مسلط ہو جائے یہ ایک بڑا گناہ ہے جسے اگر کوئی انجام دے تو                  غصـب یـہ ہے کـہ انسـان از روی ظلـم کسـی کے مـال یـا                   
پيغمبر اکرم سے روایت ہے کہ جس نے بهی کسی کی ایک بالشت زمين غصب         .  ہو گا  قيامـت ميـں سـخت عـذاب ميـں گرفـتار           

 . کی قيامت ميں اس زمين کوسات طبقہ کے برابر کر کے اس کے گلے ميں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا
 

 کو خراب کر    اگر اس چيز   اسے چاہئے کہ اس کے مالک کو واپس کرے اور          غصب کرلے تو   اگـر انسـان کسـی چيز کو       . ٦٧٣مسـئلہ   
 . ےتو اس کا عوض اسے د ڈاال ہو

 
ميوہ  کے اس ميں زراعت کرے یا درخت لگائے تو زراعت، درخت اور            اگـر کوئـی شـخص کسـی زميـن کو غصب کر            . ٦٧٤مسـئلہ   

کہ درخت، زراعت اس کی زمين پررہے تو جس نے غصب کيا ہے اسے چاہئے کہ                 خود اسی کا ہے چنانچہ صاحب زمين راضی نہ ہو         
کو زمين سے اکهاڑ لے نيز جتنی مدت تک زراعت یا درخت اس زمين پر باقی تها ا س     ) اگرچہ اسے ضرر ہو   (زراعت یا درخت     فورًا

انهيں درست کرے مثًال درختوں کی جگہ کو پر کرے  جو خرابياں زمين ميں پيدا ہوئی ہيں     کـا کـرایہ صـاحب زميـن کو ادا کرے اور           
وہ صاحب زمين کو زمين  اس فرق کو بهی ادا کرے اور     تو گئی ہو  ہلے سے کم ہو   اگـر اس کـی وجـہ سـے زميـن کـی قيمت پ               اور

بيچـنے یـا کـرایہ پـر دیـنے کے لـئے مجـبور نہيـں کـر سـکتا نيز صاحب زمين بهی خود کودرخت یا زراعت بيچنے کے لئے مجبور نہيں                                  
 . کرسکتا

 
وہ  تصرف کر لے اور    سرے کے مال ميں   جـب کبهـی کوئـی شـخص جہالت یا سہو یا بهول کی وجہ سے کسی دو                 . ٦٧٥مسـئلہ   
 . ےجائے تو وہ ضامن ہ تلف ہو

 
تو مدعی اپنی طلب     جـو جهوٹـی قسـم کهاتا ہے وہ بری الذمہ نہيں ہے چنانچہ حاکم شرع نے اسے قسم لی ہو                    . ٦٧٦مسـئلہ   

 . کو نہيں لے سکتا البتہ اس کے حق کا مطالبہ روز قيامت ہوگا
 

 ؟ےکے مال کو تلف کر دے تو اس کا کيا حکم ہاگرمميز بچہ کسی غير . ٦٧٧سوال  
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  کرےبالغ ہونے کے بعد اسے ادا ضامن ہے اور: جواب
 
 

 اس مال کا حکم جسے انسان
 نے کہيں پایا ہو

 
 

انسان نے کہيں پایا ہو اگر اس پر کوئی عالمت یاپتہ نہ ہو کہ جس کے ذریعہ اس کے مالک کے بارے        جـس مـال کـو     . ٦٧٨مسـئلہ   
 . ےسکے تو احتياط واجب یہ ہے کہ اس کے مالک کی طرف سے صدقہ دید وميں معلوم نہ ہ

 
چنے کے برابر سکہ دار  ١٢٦اس کی قيمت   اگـر کوئی کسی طرح کا مال کہيں پائے جس پر عالمت موجود ہو اور              . ٦٧٩مسـئلہ   

 اجازت کے بغير اسے نہيں اس کی تو اسے اس کی رضایت کا علم نہ ہو چـاندی سـے کم ہو چنانچہ اس کے مالک کو جانتا ہو اور        
 تلف ہو  النے کے قصد سے اٹها سکتا ہے اس صورت ميں اگر           اسے اپنی ملک ميں    اگر اس کے مالک کو نہ جانتا ہو تو         اٹهـا سکتا اور   

اس صورت ميں اس کی غلطی کے بغير  لے اور اٹها جـائے تـو اس کـا عوض نہ دے بلکہ اگر اپنی ملک بنانے کا قصد نہ بهی ہو اور              
 .ےوجائے تو اسے اس کا عوض دینا اس پر واجب نہيں ہتلف ہ

 
 ڈهونڈ سکتا ہے تو    جـس چـيز کـو انسـان نے کہيـں پایـا ہے اس پر ایسی عالمتيں ہيں جس سے اس کے مالک کو                        . ٦٨٠مسـئلہ   

اس  تو چنے سکہ دار چاندی کے برابر ہو       ١٢٦مسلمان کی پناہ ميں ہو اگر اس چيز کی قيمت            مـالک کافر ہو اور     اگـرچہ اس کـا    
اس کے بعد ایک سال تک ہر ہفتہ ایک مرتبہ جہاں  پـر عـالن کرنا واجب ہے چنانچہ جب سے اس نے پایا ہے ایک ہفتہ تک ہر روز اور             

 . ےپر لوگ جمع ہوتے ہوں اعالن کرے تو کافی ہ
 

ساته اپنے لئے رکه سکتا وہ ُاس مال کو اس نيت کے  اگر کوئی ایک سال تک اعالن کرے اور مال کا مالک نہ ملے تو             . ٦٨١مسئلہ  
ليکن احتياط مستحب یہ ہے کہ      . اسکا عوض ُاس کے حوالے کر دے گا        ہے کـہ جب بهی اس مال کا مالک مال تو اس کو دیدے گا یا               

 . مالک کی جانب سے صدقہ دیدے
 

 کرے اورمسجد یا  چنے سکہ دار چاندی کے برابر ہو چنانچہ اعالن نہ          ١٢٦جـس چـيز کـو پایا ہے اگر اس کی قيمت             . ٦٨٢مسـئلہ   
لے تو جس نے اس کو  وہ چيز تلف ہو جائے یا کوئی دوسرا اٹها رکه دے اور کسـی دوسری جگہ جہاں پر لوگ اکٹها ہوتے ہوں وہاں       

 . ےپایا تها ضامن ہ
 

 . ےجس مال کو بچہ پائے اس کے ولی کو چاہئے کہ اعالن کر. ٦٨٣مسئلہ 
 

 اوالد پر والیت اور اس کے مال ميں تصرف
 

کـيا بچـہ بـالغ ہـونے کے بعد اپنے اموال کا حساب وکتاب اپنے اوپر معين ولی سے لے سکتا ہے یا اس کا عمل صحت پر                 . ٦٨٤لسـوا 
 حمل ہو گا؟

دیگر پہلووں  کے حکم کی بنا پر اور “ اصالت صحت ”بچـہ بـڑا ہـونے کے بعد اپنے ولی سے حساب لينے کاحق رکهتا ہے ليکن                  : جـواب 
قسم اورحلف کے ذریعہ ثابت کرے چونکہ وہ منکر ہے لہذا  فریضـہ ہے کہ ولی کی خالف ورزی کو       کـا کـو مدنظـر رکهـتے ہـوئے بچـہ           

 . ےقسم وقضاوت کے اصول، اختالف کا فيصلہ کر دیں گ
 

 ؟ےنقصان پہنچانے کے ثابت ہو جانے کے بعد کياحاکم عزل کر سکتا ہ بچہ پر معين وکيل کو بچہ کے مال ميں. ٦٨٥سوال 
 . ےکے اضافہ کرنے کے بعد بهی نقصان کو نہ روک سکے تواسے والیت کے عنوان سے معزول کر سکتا ہاگر امين : جواب

 
 ےحکم ہ کهانا کهانے ميں کيا ان کا چهوٹے بچوں کے گهر آنا جانا اور. ٦٨٦سوال 
کے )ےزمی جز ہ الاعاطفی زندگی ک جو کہ انسانی، اسالمی اور(دوستی ومہمانی ر چهـوٹے بچـوں کے گهـر آنـا جانـا او        : جـواب 

معاشرتی عظمت اس ميں ہے      عـنوان سـے ان کـا کهانـا کهـانے ميـں کوئـی حرج نہيں ہے چونکہ بچوں کی عاطفی مصلحت اور                       
ولـی کـی اجـازت معتـبر ہے اورطبيعی ہے کہ مادی لحاظ سے اس کی تالفی بهی ہوجائے گی چونکہ رفت                        ليکـن سرپرسـت اور    

 مفت خوری کے قصد سے ہو بلفظ دیگر ہاته صاف کرنے کے لئے تو  رفت وآمد خيانت اور   طرفہ ہوتی ہے ہاں اگر     مہمانـی دو   وآمـد اور  
 . ےحرام ہ

 
منافع کے برخالف    قبول نہ کرنا آیا بچہ کی صالح اور        بالعـوض صـلح و ہـبہ جـو بچـہ کے فـائدہ ميـں ہو اسے ولی کا                   . ٦٨٧سـوال   

 شمار کيا جائے گا؟
 .و ہبہ اورصلح کے قبول نہ کرنے کے مالی نقصان کی تالفی کردیںمگر یہ کہ دیگر پہلو موجود ہوں ج!ہاں: جواب
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خود لے لے یا اپنے      بچـہ کـی سـعادت کی تشخيص ولی کے ذمہ ہے اب اگر ولی بری نيت رکهتے ہوئے اس کے مال کو                      . ٦٨٨سـوال   
کم کو دخالت کاحق حاصل     اصرار کرے توکيا حا    کو دیدے اور اس درميان بچہ کے ساته غبن کے برخالف اس کی سعادت کا               اقرباء

 ؟ےہ
ولی کے آئندہ عمل کی نگرانی کے        نہ صرف یہ کہ اسے دخالت کا حق حاصل ہے بلکہ حاکم پر دخالت الزم وواجب ہے اور                 : جـواب 

تک  باطل ہے یہاں اضـافہ کرنا واجب ہے کہ اور اس کے بعد ولی کاعمل امين کی موافقت واجازت کے بغير ناجائز اور       لـئے اميـن کـا     
 . ے بچہ کی سعادت وبهالئی کی رعایت کرے تو بهی درست نہيں ہکہ وہ

 
اس کے  مال جو اسے باپ سے ترکہ ميں مال ہے اس ميں تصرف کے لئے کس سے اجازت لينی چاہئے اور    چهوٹے بچہ کا  . ٦٨٩سوال  

 ؟ےوالیت حاصل ہ مال پر کس کو
یعنی (عين ہونے والے وکيل کی اجازت سے ہونا چاہئیوہ مـال جـو بچـہ کـو بـاپ سے مال ہے اس ميں تصرف اس کے اوپر م           : جـواب 

 روایات ميں اس پر والیت کے لئے بہترین دليل ہيں کی بنا پر ا س پر والیت رکهتی ہے اور   بهالئی جو  مـاں جـو نيکی واحسان اور      
ت نہيں کرتی   سـوال وجـواب کـا نـہ ہونـا اس زمانہ کے خاص شرائط کے لحاظ سے ہے اس لئے کہ عورتيں معاشی امور ميں دخال                          

 زمانہ کے خاص شرائط اور     شمول اور  اطالق اور  اس فرض کے ساته کہ والیت کی دليلوں کا         تهيـں جـو اس ميں کارساز ہوں اور        
 نظر انداز کرنا  سکتا اور انداز نہيں کيا جا آج معاشی قدرت متحقق ہونے کے پيش نظر اسے نظر

بحث کی مذید تفصيل خود      اور)اورجيسا کہ آپ نے دیکها    (هوکما تریٰ  حجـت سے دستبردار ہونا ہے الحجت یعنی حجت نہيں ہيو          
ماں کی والیت جب دادا کی والیت کے         واولو االرحام بعضهم اولی ببعض     آیت شریفہ  اس کـی جگـہ پـر تـالش کرنـی چاہـئے اور             

بخود ولی ہونے والے  اورخودماں نہ ہونے کی صورت ميں دادا اولی ہے         ر  مقدم ہے او   ماں کی والیت اولٰی اور     سـاته تعـارض کـرے تو      
 . ےقانونی اصول کے اندر اس کے مال کی حفاظت ميں کوشاں رہ شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ حتی المقدور اور

  
 

 ذبح اورشکار کرنے کے احکام
 
 

وحشی جب  وہ چاہے پالتو ہو یا اگـر حـالل گوشـت جـانور کـو بعد ميں بتائے گئے طریقہ کے مطابق ذبح کيا جائے تو     . ٦٩٠مسـئلہ   
جاتا ہے ليکن وہ جانور جس سے انسان نے بدفعلی کی ہے یا وہ جانور           اس کا گوشت حالل ہو     اس کی جان نکل جائے تو پاک اور       

ذبح کرنے   نہ کيا جائے تو    کی جو صورت بتائی ہے اگر اس طرح استبراء         جـو نجاسـت کهاتـا ہے شریعت مقدس نے اس کے استبراء            
 . ےہيں ہکے بعد بهی اس کا گوشت حالل ن

 
بعد  وہ حالل گوشت جانور جو پہلے پالتو تهے اور         وحشـی حالل گوشت جانور جيسے ہرن، چکور، پہاڑی بکری اور          . ٦٩١مسـئلہ   

وحشی ہوگئے ہوں اگر اس طریقہ کے مطابق شکار کئے           اور اونـٹ جـو بهاگ گئے ہوں       ميـں وحشـی ہوگـئے جيسـے پالـتو گـائے اور            
حالل گوشت   اک وحـالل ہيـں ليکـن پالتو حالل گوشت جانور جيسے بهيڑ، پالتو پرندے اور               جـو بعـد ميـں بـيا ن ہوگـا تـو پـ               جائيـں 

 . ےگئے شکار کے ذریعہ پاک وحالل نہيں ہوں گ وحشی جانور جوتربيت کرنے کی وجہ سے پالتو ہو
 

گ وحشـی حـالل گوشـت جـانور اس صـورت ميـں شـکار کـرنے کـی وجـہ سے پاک وحالل ہوں گے کہ جب وہ بها                             . ٦٩٢مسـئلہ   
کا وہ بچہ جو اڑ نہيں سکتا شکار کرنے کے ذریعہ حالل “ کبک ”سـکيں یـا اڑ سـکيں لہذا ہرن کا وہ بچہ جو بهاگ نہيں سکتا اور              

 . ےاس کا بچہ حرام ہ ہرن حالل اور اس کا بچہ جو بهاگ نہيں سکتا اس کا تير سے شکار کرے تو اگر کوئی ہرن اور نہ ہوگا اور
 
 

 ہجانور کو ذبح کرنے کاطریق
 
 

ابهار سے پوری طرح کاٹ     جـانور کوذبـح کـرنے کاطریقہ یہ ہے کہ اس کی گردن کی چار بڑی رگوں کو گلے کے نيچے                      . ٦٩٣مسـئلہ   
 .دیں اور اگر صرف انهيں پهاڑ دیں تو کافی نہيں ہے

 
 

 جانور کو ذبح کرنے کے شرائط
 
 

 :جانور کو ذبح کرنے کی پانچ شرطيں ہيں. ٦٩٤مسئلہ 
وہ اہل بيت پيغمبر کے ساته دشمنی  ہونا چاہئے اور  کافر نہيںاندعورت اسے مع یا رہا ہے چاہے وہ مرد ہو   بح کر جـو جـانور کـو ذ      . ١
 . ےسکتا ہ وہ ذبح کر برے کی تميز رکهتا ہو تو بچہ مميز ہو یعنی اچهے اور اظہار بهی نہ کرے اگر مسلمان کا کا
 اگر اس وقت اسے ذبح نہ کيا جائے تو نہ ملے اور )وسيلہ کا(ےچہ لوہ حـيوان کـو جـس چـيز سـے ذبـح کریـں وہ لوہے کی ہو چنان                  . ٢

 تو اس سے ذبح کيا جا     ) شيشہ اور تيز پتهر   (رگوں کو کاٹ دے جيسے       کوئـی بهی ایسی تيز چيز جو اسکی چار         تـو  مـرجائے گـا   
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سے ) وسائل( سے یا اسٹيل کے      اضطرار کی حد تک بهی نہ پہنچے تو جانوروں کو ان           نہ ہو اور   آہن اختيار ميں   سـکتا ہے بلکـہ اگر     
 . ےکوئی حرج نہيں ہ ذبح کرنے ميں

جس کو علم ہے کہ روبہ قبلہ ذبح کرنا چاہئے اور عمدًا   قبلہ ہونا چاہئے اور    بہ ذبـح کـرنے کے وقت حيوان کے بدن کا اگال حصہ رو            . ٣
نہ جانتا ہو یا قبلہ ميں اشتباہ کرے یا اسے علم وہ حرام ہو جاتا ہے ليکن اگر بهول جائے یا مسئلہ            حـيوان کـو روبہ قبلہ نہ کرے تو        
 . ےجانور کو روبہ قبلہ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہيں ہ نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے یا

 سم اللہ بنام لے اور صرفب اس کے گلے پر چاقو رکهے تو ذبح کرنے کی نيت سے خدا کا جـس وقـت جـانور کـو ذبح کرنا چاہے یا       . ٤
گا اس کا گوشت حرام ہے ليکن اگر  پاک نہ ہو وہ جانور ذبـح کرنے کی نيت کے بغير خدا کا نام لے تو   اگـر  ورکہـہ دے تـو کافـی ہے ا        

 . ےنام نہ لے تو کوئی حرج نہيں ہ بهول کی وجہ سے خدا کا
 سے پتہ چلے    دم ہالئے یا اپنا پير زمين پر مارے جس         جـانور ذبـح کرنے کے بعد کوئی حرکت کرے، چاہے وہ آنکهوں کو حرکت دے یا                .٥

 . کہ وہ زندہ تها
 

مرغ کو ذبح کيا جائے تو کيا صرف ایک مرتبہ      دبـانے کے ذریعہ ایک لحظہ ميں دسيوں بهيڑ، گائے یا           اگـر ایـک بٹـن کـو       . ٦٩٥سـوال   
 کہنابسم اللہ کافی ہے یا نہيں؟

پڑهنا   وگرنہ اسے برابر بسم اللہ     تو کوئی حرج نہيں ہے     طول نہ ہو   اس صورت ميں جب ان کے ذبح کرنے ميں اتصال ہو اور           : جـواب 
 . ہو گا تاکہ سبهی بسم اللہ کے ساته ذبح ہوں

 
؟یہ بهی پيش نظر رہے کہ مشين کبهی جانور         ےکيسا ہ  مـرغ جيسـے جـانور کـو مشـين کے ذریعـہ ذبـح کـرنا شرعاً                 . ٦٩٦سـوال   

اوپر کٹ جاتا  ين جگہ سے نيچے یا   مع کبهی سر  سر کٹ جاتا ہے اور     کبهـی ایـک لحظہ ميں کئی جانور کا         کوپشـت بـہ قـبلہ اور      
 ؟ےہ

غير مشين  ر  اس حکم ميں مشين او     باعث ہے اور   تزکيہ کا  تزکـيہ کے شرائط کی رعایت جہاں بهی ہوگی حالل ہونے اور           : جـواب 
حرمت کا باعث نہيں ہے چونکہ تزکيہ ميں         کئـی جـانوروں کو ایک وقت ميں مشين سے ذبح کرنا            ميـں کوئـی فـرق نہيـں ہے اور         

اوپر یا نيچے کاٹے جانے کے متعلق اگر اطمينان یا یقين حاصل ہو جائے کہ چاروں رگيں                 ں ہے کـہ جـانور تنہا تزکيہ ہوں اور         شـرط نہيـ   
 وفروخت کے مراکز اور حالل ہے وگرنہ حرام ہے ناگفتہ نہ رہ جائے کہ مسلمانوں کے بازار ان کے خرید    نـيچے سـے کـٹ گئـی ہيـں تـو           

  ہے اسے شک کی نگاہ سے نہيں موجود رہی ہے اور وہـاں فروخت ہو  جوچـيز  ے حجـت ہے اور ہـاته تزکـيہ کے لـئ    اسـی طـرح ان کـا     
 . ےدیکهنا چاہئ

 
 ؟ےذبح کرنے کا کيا حکم ہ اسٹيل کے چاقو سے جانور کو. ٦٩٧سوال 
 موجود ہونے   لوہـا نـہ ہـونے کـی وجہ سے اسٹيل کے چاقو سے ذبح کرنا ظاہرًا کافی ہے گرچہ اسٹيل لوہا نہيں ہے ليکن لوہا                         : جـواب 

عرفًا وظاہرًا مقناطيس اگر اسے پکڑ لے تو لوگ اسے لوہا  کـی صـورت ميـں ذبـح کا صادق آنا لوہے کے صادق آنے سے مشروط ہے اور        
 . کہتے ہيں

 
 ؟ےپرندوں کو ذبح کرنے کے بجائے ان کے سر کو ہاته سے جدا کردے توکيا حکم ہ اگر چهوٹے جانور اور. ٦٩٨سوال 
 . ےنجس ہ تی پرندہ جيسے گوریا وغيرہ کے سر کو جدا کردے تو حرام اورح اگر جانور: جواب

 
 ؟ے؟اور کيا اس کا کهانا جائز ہےکيا اہل کتاب کا ذبيحہ پاک ہ. ٦٩٩سوال 
ُان کـا ذبـيحہ حـرام ہے اور ُاس کـا کهانا جائز نہيں ہے مگر یہ کہ معلوم ہو جائے کہ ُان کا ذبيحہ بسم اللہ اور تسميہ کے                               :  جـواب 

جيسا کہ قرآن اور اہل بيت . اس سلسلے ميں اہل کتاب اور دوسرے غير مسلمانوں اور کفار ميں کوئی فرق نہيں ہے. ته تها سـا 
اگر چہ ُان کے ذبيحہ کے بارے ميں   . اطہـار کی روایا ت سے استفادہ ہوتا ہے کہ ُان کے ذبائح ميں حليت کا معيار ذبح اور تسمّيہ ہے                    

 . ےاحتياط کرنی بہتر ہ
 
 
 نٹ کے نحر کرنے کا طریقہاو

ذبح  جائے تو پانچ شرطيں جو حيوان کو اگـر اونـٹ کو ذبح کرنا چاہيں اس کی جان نکلنے کے بعد وہ پاک وحالل ہو            . ٧٠٠مسـئلہ   
اورکاٹ سکتی ہو اسے اونٹ کے       کـرنے کے لـئے بيان ہوئی ہيں ان کے پائے جانے کے ساته چاقو یا کوئی دوسری چيز جو لوہے کی ہو                      

 . ےگردن کے بيچ نشيبی جگہ ميں گهونپ دیا جائ ورسينہ ا
 

چاقو گهونپنے کے بجائے اس کو ذبح کر دیں اور گائے بهيڑ   گـردن کے درميان نشيبی جگہ پر       اگـر اونـٹ کے سـينہ اور       . ٧٠١مسـئلہ   
ہے ليکن اگر   ان کا بدن نجس      وغـيرہ کـو سـينہ وگردن کے درميان نشيبی حصہ ميں چاقو گهونپ دیں تو ان کا گوشت حرام اور                    

اس کے زنـدہ رہنے تک جو طریقہ بتایا گيا ہے یعنی سينہ وگردن کے نشيبی حصہ ميں چاقو   اونـٹ کـی چـاروں رگ کـاٹ دیـں اور         
ان کے زندہ رہنے کے اندر انهيں ر بدن پاک ہے نيز اگر گائے یا بهيڑ کو نحر کياگيا ہو او گهونـپ دیـا جـائے تـو اس کـا گوشـت حالل اور            

 .  تو حالل اور پاک ہيںذبح کر دیا جائے
 
 

 اسلحہ سے شکار کرنے کے احکام
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اس کا بدن پاک     تو پانچ شرطوں کے ساته حالل اور       اسلحہ سے شکار کریں    اگـرحالل گوشـت وحشـی جـانور کو        . ٧٠٢مسـئلہ   
 :ےہ
 ی وجہ سے حيوان کے بدن کو      تيز ہونے ک   تلوار کی طرح کاٹنے واال ہو یا نيزہ اورتيرکی طرح تيز ہو اور             اسلحہ چاقو اور   شـکار کا  . ١

گا اور اسے کهانا بهی  پاک نہ ہو گر جال کے ذریعے یا لکڑی سے یا پتهر وغيرہ کے ذریعہ کسی جانور کا شکار کریں تو                  ا دیا پارہ کر 
 . ےہاسے پارہ کردے تو پاک وحالل ر اگر کسی جانور کا بندوق سے شکار کریں جو حيوان کے بدن ميں داخل ہوجائے او حرام ہے اور

چاہيے اور وہ اہل بيت پيغمبر سے دشمنی کا   جـو حـيوان کـا شـکار کـررہا ہے خـواہ مـرد ہـو یا عورت ُاسے معاند کافر نہيں ہونا                       . ٢
برے کو سمجهتا ہو تو وہ حيوان کو شکار کر سکتا ہے             بچہ اگر مميز ہو یعنی اچهے اور      . اظہـار بهی نہ کرتا ہو یعنی ناصبی نہ ہو         

 . و گااور وہ حيوان حالل ہ
اتفاقًا کسی جانور کو مار      جگہ کا نشانہ لے اور     اگرمثًال کسی اور   شکار کرنے کے لئے کرے اور      اسـتعمال حـيوان کو     اسـلحہ کـا   . ٣

 . ےکهانا حرام ہ اس کار وہ پاک نہيں ہے او دے تو
بهول جائے تو    گا ليکن اگر   ہ ہو شکار حالل ن   نام لے چنانچہ عمدًا خدا کانام نہ لے تو         کـا  اسـلحہ کـا اسـتعمال کـرتے وقـت خـدا           . ٤

 . ےکوئی حرج نہيں ہ
اتنا وقت نہ ہوکہ ذبح  اگر ذبح کرنے کے برابر وقت نہ ہو اور   اس وقـت حـيوان کے پـاس پہـنچے کـہ وہ مـر چکا ہو یا اگر زندہ ہے تو                     .٥

 . ےحرام ہ وہ مر جائے تو کيا جاسکے اسے ذبح نہ کرے اور
 

 مچهلی کاشکار
 

وہ پانی کے باہر جان دے تو پاک اوراس کا کهانا حالل ہے                والی مچهلی کو پانی سے زندہ پکڑ ليں اور         اگـر چهلـکے   . ٧٠٣مسـئلہ   
 بغير چهلکے کی مچهلی کو اگرچہ پانی سے زندہ پکڑ یں اور            پاک ہے ليکن اس کا کهانا حرام ہے اور         جائے تو  چنانچہ پانی ميں مر   

 . ےحرام ہ وہ پانی کے باہر مر ے تو
 

مچهلی خشکی  پانی نيچے چال جائے اور اگـر مچهلـی پانـی کے باہـر گـر جـائے یا موج اسے پانی کے باہر ڈال دے یا            . ٧٠٤مسـئلہ   
 . ےميں رہ جائے اور انسان جانتا ہو کہ وہ مچهلی پانی سے زندہ باہر گری ہے تو اس کا کهانا حالل ہ

 
 . ےزندہ مچهلی کهانے ميں کوئی حرج نہيں ہ. ٧٠٥مسئلہ 

 
 دیئے گئے ہيں اور نصب کر اس ميں چـه شـکارچيوں کـا بيان ہے کہ دریا ميں ایسے جال سے شکار کرتے ہيں کہ جو              ک. ٧٠٦سـوال   

 ؟ےحکم کيا ہ حرام؟ اور اس عمل کا شکار کی ہوئی مچهلی پانی ميں مر جاتی ہے سوال یہ ہے کہ مچهلی حالل ہے یا
حالل ہے چاہے اس کے بعد پانی ميں ہی کيوں نہ  ں پهنس جائے تو وہ جال وغيرہ مي    جائے اور  اگر زندہ مچهلی کاشکار کيا    : جواب

 . ےمر جائے چونکہ زندہ مچهلی کا شکار ظاہرًا اس کا تزکيہ ہ
 

مسـلمان دیکهے کہ مچهلی کو کافر نے پانی سے زندہ باہر نکاال ہے یا دیکهے دریا کی موج مچهلی کو خشکی                      اگـر . ٧٠٧سـوال   
 نہيں؟حالل ہے یا  چهوڑ جائے تو کيا پر

مسلمان کا دیکهنا اسے     وہ تزکيہ کے حکم ميں ہے اور       وہ جانتا ہو کہ کافر نے مچهلی کا پانی سے زندہ باہر نکاال ہے تو               اگر: جواب
موضوعيت نہيں رکهتا جيسا کہ مچهلی کے تزکيہ ميں نہ           زنـدہ نکالـنے کے مـتعلق معلـوم ہونے والے راستوں ميں سے ایک ہے جو                

 وہاں دریا کی موج کے متعلق اگر      پانی سے زندہ نکالنا کافی ہوتا ہے اور        حيًا ہاخذہ من الماء  ہ  اسالم بلک نـہ    تسـميہ شـرط ہے اور     
 پاک نہيں ہ پاک ہے چونکہ زندہ پکڑی گئی ہے ليکن اگر اس کے مرنے کے بعد اسے پائيں تو اسے زندہ پکڑ ليں تو

 
 کهانے پينے والی چيزوں کے احکام

 
 

گوشت کهانا مکروہ  ہدہد وپرستو کا شاہين کی طرح پنچہ رکهتا ہو حرام ہے اور       جو گوشت کهانا  اایسـے پـرندہ کـ     . ٧٠٨مسـئلہ   
 . ےہ
 

 :حال ل گوشت جانور ميں چودہ چيزیں حرام ہيں. ٧٠٩مسئلہ 
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وئی حرج امـام حسين عليہ السالم کی تربت کو خاک شفا کی غرض سے تهوڑا سا کهانے ميں ک    سيدالشـہداء . ٧١٠مسـئلہ   
ارمنی کی گيلی مٹی کا عالج کی غرض سے کهانا جبکہ عالج اسی صورت ميں ممکن ہو      نہيـں ہے اسـی طـرح داغستان اور        

 . ےتو کوئی حرج نہيں ہ
 

 . ےحرام ہ کهانا جو انسان کے لئے مضر ہو اس چيز کا. ٧١١مسئلہ 
 

 تو احتياط واجب کی بنا پر يں سے ایک شمار ہو انسان انهيں م   اگر رہی ہو  شراب پی جا   وہ دسـترخوان جـس پـر      . ٧١٢مسـئلہ 
 . ےاس دسترخوان سے کوئی چيز کهانا حرام ہ اس پر نہيں بيٹهنا چاہئے او

 
کونسی  دریائی جانوروں کی بہت سی قسميں ہيں اس کے پيش نظر ان کی کونسی قسم حالل گوشت ہے اور          . ٧١٣سوال  

 ؟ےقسم حرام گوشت ہ
وہ دریائی جانور حرام ہيں کہ جن سے شباہت رکهنے والے یا ان کے ہمنام خشکی کے  لياں اورچهلکـا نہ رکهنے والی مچه    : جـواب 

 بقـيہ بالخصوص وہ جانور کہ جن کی کهال چهلکے سے شباہت رکهتی ہے یا اس کی طرح کی خشکی پر      جـانور حـرام ہيـں اور      
مسئلہ  اعدہ واصل حليت کے مطابق حالل ہيں اورسکتا ہے بلکہ ق رہنے واال جانور حالل ہے تو اس کی حرمت کاحکم نہيں دیا جا         

 . ےدعووں کی شہرت اسی طرح اس کے برعکس اعتماد کرنے کی نفی مشکل بلکہ ممنوع ہ بهی اجتہاد کی جگہ رکهتا ہے اور
 

اورحرام ہونے کی صورت ميں اگر اس        خـرگوش کے گوشـت کـا کـياحکم ہے؟ کيا اس پرحرمت کاحکم ہے یا حليت کا                 . ٧١٤سـوال   
درد کے ختم ہونے کے لئے بالخصوص بوڑهوں کے لئے عام عقيدہ کے مطابق       پير تو کيا ضرورت کے برابر اور       عالج کی خاصيت ہو    ميـں 

 ؟ےہ سکتا استفادہ کيا جا
سکتا ليکن اگر ڈاکٹر تشخيص دے کہ اس درد کی  جا استعمال نہيں کيا اس کا گوشـت کهانا حرام ہے اور      خـرگوش کـا   : جـواب 

 . ےضرورت کے برابر کهانے ميں کوئی حرج نہيں ہ  منحصر ہے تودوا صرف اس ميں
 

اسالمی جمہوریہ ایران کی حکومت کے ذریعہ ملک ميں وارد ہوتا ہے اوربکتا ہے کيا اس کے شرعی                   وہ گوشـت جـو    . ٧١٥سـوال   
اس  ا ہے کافی ہے اور    آمد کي  صرف یہ کہ چونکہ اسے حکومت نے در        طـریقہ سے ذبح ہونے کے متعلق تحقيق کرنے کی ضرورت ہے یا            

 ؟ےکهانا حالل ہ کا
اسکا کهانا حالل ہے جس طرح چهلکے والی مچهلياں جو مسلمانوں کے بازار ميں بکتی ہيں                 تحقيق ضروری نہيں ہے اور    : جـواب 

هلکے کی ہے جو کہ      چ اگـر شک ہوکہ مچهلی چهلکے والی ہے جو کہ حالل ہے یا بغير              حـالل ہـونے کے حکـم ميـں ہيـں اور            پـاک اور  
اصل حليت کے حکم کی بنا پر حالل ہے ہاں ہر طرح        برائت اور  وہ تشخيص نہ دے سکے کہ وہ کونسی مچهلی ہے تو           حـرام ہے اور   

اصل  قاعدہ کے تقاضہ کی بنا پر یا باعث نہيں ہوتا اور تو اس کی حليت کا کے گوشـت ميـں جـب اس کـی حليـت ميں شک ہو      
 .ےعدم تزکيہ کی بنا پر حرمت کے حکم ميں ہ

 
 ذروعہد کے احکامن
 
 

 اپنے اوپر الزم کر لے یا کوئی ایسا کام جس کو خدا کے لئے انجام دینے کو خير کو یـہ ہے کـہ انسـان کسـی کار        نـذر . ٧١٦مسـئلہ   
 . ےانجام نہ دینا بہتر ہے خدا کے لئے ترک کر د

 
 ں لہذا اگر کوئی کہے اگر ميں اچها ہو        ضروری نہيں ہے کہ اسے عربی ميں پڑهي        نذر ميں صيغہ پڑها جانا چاہئے اور      . ٧١٧مسـئلہ   

 . ےصحيح ہ دس روپے دوں تو اس کی نذر گيا خدا کے لئے مجه پرفرض ہے کہ فقير کو
 

 کوئی نذر کرنے کے لئے مجبور کرے یا        کـرنے واال بـالغ وعاقل ہو اپنے اختيار وقصد سے نذر کرے لہذا اگر کسی کو                 نـذر . ٧١٨مسـئلہ   
 . ےصحيح نہيں ہ لے تو کرغصہ کی وجہ سے بے اختيار نذر 

 
 مثًالحق استمتاع کہ جو    ہو اور شوہر کے واجب حقوق کے مانع ہو         عـورت کـی نـذر شـوہر کـی اجازت کے بغير             اگـر . ٧١٩مسـئلہ   

 . ےباطل ہ معمول کے مطابق ہوتا ہے تو
 



 )اردو(منتخب االحکام  154
 

WEBSITE: www.saanei.org/ur E-MAIL: info@saanei.org Code : H/0011 
 

توڑے  اس کی نذر کو   حق حاصل نہيں کہ      شوہر کو  تو ہو) بهی  (جب بهی عورت نذر کرے اور اس کی نذر صحيح           . ٧٢٠مسـئلہ   
 . ےعمل کرنے سے منع کر یا اسے، اس نذر پر

 
 لہذا جو پيدل کربال نہيں جا      انجام دینا اسکے لئے ممکن ہو      ہے کـہ جس کا     سـکتا  انسـان ایسـے کـام کـی نـذر کـر           . ٧٢١مسـئلہ   
 . ےنذر کرے کہ وہ پيدل کربال جائے تو اس کی نذر صحيح نہيں ہ سکتا اگر

 
ترک کرنے کے لئے     انجام دینے کے لئے نذر کرے یا واجب ومستحب امر کو           مکروہ فعل کو   کسـی حـرام یا    اگـر انسـان     . ٧٢٢مسـئلہ   
 . ےاس کی نذر صحيح نہيں ہ نذر کرے تو

 
اگـر کوئـی آئمـہ عليہم السالم ميں سے کسی کے حرم کے لئے یا امامزادوں کے حرم کے لئے کوئی چيز نذر کرے تو     . ٧٢٣مسـئلہ   

اگر امام یا  دے اور حرم کے استعمال ميں الئے مثًال فرش، پردہ، روشنی وغيرہ اس سے فراہم کر            کـو  اسـے چاہـئے کـہ اس پيسـہ        
امامـزادہ کے لـئے نـذر کـرے تـو ان خـدام کودے سکتا ہے جو خدمت ميں مشغول ہيں اسی طر ح اسے حرم کے تمام مصارف ميں                               

 . ےب جس کی نذر کی ہے اسے پہنچثوا تمام کارخير ميں اس قصد سے کہ اس کا سکتا ہے یا استعمال کر
 

گئی تو ميرا آدها مہر حضرت       ایـک عـورت کـی لڑکـی بـيمار ہوئـی اس نے نـذر کـی کـہ اگر ميری لڑکی صحيح ہو                        . ٧٢٤سـوال   
 ؟ےاس نے نذر شرعی صيغہ کے ساته انجام دی کيا اس کی نذر درست ہ گا اور ابوالفضل عليہ السالم کے لئے ہو

البتہ اگر لڑکی خود اس کو انجام دینا چاہے تو کوئی حرج نہيں             . اس لئے ُاس کا پورا کرنا ضروری نہيں       ہے   غير کے لئے نذر   :  جـواب 
 . ليکن ضروری نہيں

 
گـيا تـو ميں فالں عمل انجام دوں گا یا کہتے ہيں یا            پـروردگار ا اگـر ہمـارا مـریض اچهـا ہـو            ”جـو نـذر ميـں کہـتے ہيـں         . ٧٢٥سـوال   

 ، کيا اسی قسم کی نذر الزم الوفا ہيں؟ےدی تو فالں چيز آپ کی نذر ہ اگر ميری حاجت پوری کر!اباالفضل 
خالف ورزی نہ کرنا چاہئے گرچہ شرعی نذر کفارہ کا باعث ہے اسے اسی طرح انجام         تـک ممکـن ہے عمل کرے اور        جہـاں : جـواب 
 . ےجانا چاہئے کہ جيسا کہ توضيح المسائل ميں بيان ہوا ہ دیا
 

کـی کـہ وہ معيـن رقـم کو معين دن ميں کسی کارخير ميں صرف کرے گا اور معين دن ميں                       ایـک شـخص نے نـذر        . ٧٢٦سـوال   
 ؟ےانجام د تو کيا جب بهی ممکن ہو انجام نہ دے سکا

 . ےاحوط ہ انجام دے تو ميں انجام دے ليکن اگر ضروری نہيں ہے کہ بعد: جواب
 

مسئلہ سے   احتمال بهی نہ دے اور     تها نيز اس کا    کا پتہ نہيں  نذر ترک کرنے کے کفارہ کے وجوب         کرنے والے کو   اگر نذر . ٧٢٧سوال  
 رکهتا ہے؟مقصر ہونا حکم ميں اثر  بالکل جاہل ہو تو کيا حکم ہے؟ کيا قاصر اور

 . ےکفارہ الزم ہ احکام وضعيہ سے جاہل ہونا عذر نہيں ہے اور: جواب
 

 اته مشروط ہے یا نہيں؟ ميں عورت کی نذر شوہر کی اجازت کے س)متعہ(کيا موقت عقد. ٧٢٨سوال 
تو دائمی   البتہ اگر شوہر کے واجب حقوق کے مانع نہ ہو         ے  غـير دائمـی بيوی کی نذر ميں شوہر کی اجازت شرط نہيں ہ             : جـواب 

 . بيوی ميں بهی شوہر کی اجازت ضروری نہيں
 
 

 قسم کهانے کے احکام
 
 

سم کهائے مثًال قسم کهائے کہ روزہ رکهے گا یا سگریٹ   کوئـی کسـی کـام کـو انجـام دینے یا نہ دینے کے لئے ق                 اگـر . ٧٢٩مسـئلہ   
کهالئے یا انهيں    اسے کفارہ دینا چاہئے یعنی ایک غالم آزاد یا دس فقير کو کهانا             وغـير ہ نـہ پئے گا چنانچہ عمداً  مخالفت کرے تو            

 واجب یہ تين روزے پے درپے         بر احتياط  اس کو تين دن روزہ رکهنا چاہيے اور بنا         انجام نہ دے سکے تو     ان سب کو   اگر کـپڑا پہنائے اور   
 . ہونے چاہيں

 
 :قسم کی چند شرطيں ہيں. ٧٣٠مسئلہ 

اگر اپنے مال کے متعلق قسم کهائے تو بالغ ہونے کی حالت ميں دیوانہ نہ ہو                 جو قسم کها رہا ہے اسے بالغ وعاقل ہونا چاہئے اور          . ١
صحيح نہيں ہے  جس کو مجبور کيا گيا ہو اس کا قسم کهانا مست اوراختـيار وقصـد کے سـاته قسـم کهائے لہذا بچہ، دیوانہ        اور
 . ےیہی حکم اس وقت بهی ہے جب غصہ کی حالت ميں قصد کے بغير قسم کهائ اور
جس کام کو انجام نہ دینے کے لئے قسم کهائے  انجام دینے کيلئے قسم کهائے اسے حرام ومکروہ نہ ہونا چاہئے اور           جـس کـام کـا     . ٢

لوگوں کی نظر ميں اس کا ترک        مستحب نہ ہونا چاہئے اگر کسی مباح کام کو انجام دینے کے لئے قسم کهائے تو                اسـے واجـب یـا     
لوگوں کی نظر ميں     اگر قسم کهائے کہ کسی مباح کام کو انجام نہ دے گا تو             انجام دینے سے بہتر نہ ہونا چاہئے نيز        کـرنا اس کـو    

 .  ہواس کا انجام دینا اس کے ترک کرنے سے بہتر نہ
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سوائے اس کی مقدس ذات کے       ميـں سـے کسـی ایـک ایسـے اسـم کے سـاته قسـم کهـائے کہ جو                     خداونـد عـالم کے اسـماء      . ٣

نيزاگر کسی ایسے نام سے قسم کهائے جوخدا کے عالوہ دوسروں کے لئے             “اللہ”،  “خدا”ےجيس اورکہيـں اسـتعمال نـہ کـيا جاتا ہو         
تبادر ہو   اسـتعمال ہوتا ہو کہ جيسے ہی کوئی استعمال کرے ذات خدا کا            ليکـن اس درجـہ خـدا کے لـئے            بهـی اسـتعمال ہوتـا ہـو       

  جيسے خالق، رازق تو اس کی قسم صحيح ہے بلکہ اگر کسی ایسے لفظ
احتياط کا تقاضا یہ کہ اس  قصد کرے تو ليکن وہ خدا کا سـے قسـم کهـائے کـہ جـس سـے بغـير قریـنہ کے ذات خـدا کا تبادر نہ ہو                   

 . قوت سے خالی نہيں مل کا ضروری ہونالکہ عے بقسم پر عمل کری
صحيح نہيں ہے ليکن اگر گونگا آدمی اشارہ سے قسم           لکه دے یا اپنے دل ميں قصد کرے تو         قسـم کو چاہئے کہ زبان پر الئے اگر        . ٤

 . ےصحيح ہ کهائے تو
 نے قسم کيلئے معين کيا رہا ہو پهر وہ آخری وقت جو اس    قسم پرعمل کرنا اس کے لئے ممکن ہو اگر جس وقت وہ قسم کها             . ٥

  گا تو اس کی قسم جس وقت سے و ہ عاجز ہوا ہے ٹوٹ جائے              ہے اس ميـں وہ معـذور ہـو جـائے یا اس کے لئے مشقت کا باعث ہو                  
تو حرام  فعل کی صداقت کے لئے جوقسميں کهائی جاتی ہيں اگر جهوٹ ہو         ناگفـتہ نہ رہ جائے کہ بطور معمول اپنی سچائی یا          

 خدا اس سے فرماتا ہے مجه سے کمزور کوئی اور          وایـت ميـں وارد ہـوا ہے کـہ جوشـخص خـدا کی قسم کهائے تو                 ر گـناہ ہے اور    اور
ظلم کو دفع کرنے کے لئے  ناپسند ہے ہاں حق کو ثابت کرنے کے لئے یا  اگر سچ ہو مکروہ اور     تجـهے نہ مال جو اسکی قسم کهاتا اور        

 . ےئز ہے بہرحال قسم نہ کهانا ہر صورت ميں مطلوب ہتوجا جهوٹی قسم کهانے کا صرف ایک راستہ رہ گيا ہو
 
 

 ہبہ کے احکام
 
 

 ان ميں سے کوئی ایک بيٹا غائب ہو اور موجود بيٹا اور            بيٹوں کو ہبہ کر دے اور      اگـر کوئـی بـاپ اپـنا پورا مال اپنے دو           . ٧٣١سـوال   
اس کے  جائے اور  اجازت سے پہلے باپ انتقال کرغائب بيٹے کی غائـب بيـٹے کـی مـاں غائب بيٹے کی نيابت ميں فضولتًا لے ليں اور        

 ؟ےکيا یہ ہبہ صحيح ہ بعدوہ لينے کے لئے اجازت دے تو
سـوال ميں جو فرض کيا گيا ہے کہ غائب کی نسبت ہبہ باطل ہے چونکہ اس کا لے لينا اس کے باپ کی زندگی کے زمانہ                           : جـواب 

 . ےميں نہيں ہوا ہ
 

کہے  جانے کے بعد   کئی سال گزر   اپنی بيوی کے قبالہ ميں مہر کے بطور دیدے اور          اگـر کوئـی شخص کسی ملِک کو       . ٧٣٢سـوال   
 نہيں؟ کوئی فائدہ ہے یا ميں اس کام سے پشيمان ہوں تو کيا اس کی پشيمانی کا

اگر  توخود اپنی بيوی کو بخشا ہے  دیا ہے تو واپس لينے کا حق نہيں رکهتا ليکن اگر          اگـرمال کـو اپنی بيوی کا مہریہ قرار        : جـواب 
 . ےتو جب تک عين باقی ہے واپسی کا حق رکهتا ہ بطور رحم نہ ہو

 
شـوہر عقـد ازدواج کے تهـوڑے عرصے بعد اسے طالق دے دیتا ہے عقد کے زمانے ميں وہ اپنی بيوی کو                        ایـک عـورت کـا     . ٧٣٣سـوال   

لڑکی کا  تو مطالبہ کيا گر اس نے ایسانہيں؟اورا سکتا ہے یا مطالبہ کر کـيا وہ ان تحـائف کـو واپـس ليـنے کا         ے  کچـه تحـائف دیـتا ہ      
 ہے یا نہيں؟ مطالبہ کرسکتا باپ، نصف مہر کا

شوہر کا زوجہ کو ہبہ کرنا یا اس         چونکـہ عقـد کے زمانے ميں بيوی کو دیئے گئے تحائف بظاہر زوجہ کو ہبہ کيئے گئے تهے اور                   : جـواب 
قابل واپسی نہيں، خواہ طالق سے پہلے مطالبہ  آتا ہے اوررحم کو ہبہ کرنے کے حکم ميں )بـيوی کـا شوہر کوہبہ کرنا    (کے بـرعکس  

 . کرے یا بعد از طالق
 

 احکام وقف
 
 

دوسرے اسے نہ    خواہ وہ اور   جاتی ہے اور   وہ اس کی ملک سے خارج ہو       اگـر ایـک شـخص کوئـی چيز وقف کرے تو           . ٧٣٤مسـئلہ   
سکتا ليکن بعض جگہوں پر جو       اث ميں نہيں پا   کوئی دوسرا اسے مير    نہ ہی بيچ سکتے ہيں اور      کسـی کو بخش سکتے ہيں اور      

 . ےتوضيح المسائل ميں بيان کيا گيا ہے، بيچنے ميں کوئی حرج نہيں ہ
 

 تو“دیا   ميں نے اپنا گهر وقف کر     ”:صيغہ عربی ميں پڑها جائے بلکہ مثًال اگر کوئی کہی          ضروری نہيں ہے کہ وقف کا     . ٧٣٥مسئلہ  
 . ےتاج نہيں ہے حتی خاص وقف ميں بهی ضرورت نہيں ہبهی مح قبول کرنے کا وقف صحيح ہے اور

 
جو کوئی مال وقف کراتا ہے اسے چاہئے ہميشہ کے لئے وقف کرے لہذا اگر کہے مثًال ہم نے اس مال کو دس سال تک                         . ٧٣٦مسئلہ  
 ال تک وقف نہ رہے اور     اس کے بعد پانچ س     اس کے بعد وقف نہيں ہے یا مثًال کہے یہ مال دس سال تک وقف رہے اور                 دیا اور  وقف کر 

جـائے تو باطل ہے ليکن وقف حبس ميں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی یہ کہ واقف جن لوگوں کے لئے وقف کيا گيا ہے       پهـر دوبـارہ وقـف ہـو       
 . ان کے مفاد کے برخالف تصرفات نہيں کر سکتا

 
تو “یہ ما ل ميرے مرنے کے بعد وقف ہے ”ضـروری نہيں کہ وقف صيغئہ وقف پڑهتے وقت ہو بنابریں اگر کوئی کہے کہ            . ٧٣٧مسـئلہ   

 .اس لئے ورثہ وقف کو ختم کر سکتے ہيںا ليکن قبضہ حاصل نہيں ہو. ےوقف صحيح ہ
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جـب واقـف حوالہ کرنے کی نيت سے اجازت دے کہ اس مسجد ميں نماز                 وقـف کریـں اور     اگـر کسـی مسـجد کـو       . ٧٣٨مسـئلہ   
 .  صحيح ہو جائے گاپڑهيں تو جيسے ہی اس ميں ایک آدمی نماز پڑهے وقف

 
 . وقف ہونے سے خارج نہ ہوگی اگر وقف کی گئی ملک خراب ہو جائے تو. ٧٣٩مسئلہ 

 
 باڑہ کے لئے وقف کيا گيا ہو اس کو نماز کے لئے مسجد نہيں لے جایا سکتا چاہے وہ مسجد امام                     جس فرش کو امام   . ٧٤٠مسئلہ  

 . باڑہ کے قریب ہو
 

 خص نے شہر کاشان کے راوند نامی قصبہ ميں ایک زمين کوایک خيرات کرنے والے ش. ٧٤١سوال 
بارگاہ  اس وقت بڑهتی ہوئی آبادی کے برخالف اس جگہ وہاں کوئی ہسپتال نہيں ہے اس امام                بارگـاہ کے لـئے وقـف کيا اور         امـام 

پہلی  بارگاہ اور ر کو امامتہہ خانہ کو ہسپتال گراونڈ فلو تين منزلہ عمارت بنانا چاہتی ہے اور      کـی انتظاميہ کميٹی اس زمين پر      
 ؟ے ہے اس کے متعلق شرعی حکم کيا ہامنزل کو الئبریری بنانا چاہت

بارگاہ کے لئے وقف ہوئی ہے اگر کسی ایسی  مـتعدد طـبقہ بـنانا مخـتلف استعمال کی غرض سے اس زمين پر جو امام             : جـواب 
 دیگر امور کے لئے مزاحمت کے باعث نہ ہو تو جائز ہے ليکن              مجلسوں کے لئے یا عزاداری کے      عزاداری اور  صـورت ميں بنایا گيا ہو جو      

اضافہ ہونا چاہئے اس طرح کہ مثًال        بارگـاہ کے عـنوان کـا       سـبهی مـنزلوں پـر امـام       . . . . کـاغذات، اسـناد، زبـانوں اور بـورڈ پـر اور           
 . بارگاہ ہسپتال ہسپتال والے طبقہ کو کہا جائے امام

 
کہ ماہ   ميٹر کی مساحت کاایک گهر خریدا تا      . ٨٠ن نے ایک دوسرے کی شراکت سے        ایـک مذہبـی کيمٹی کے ارکا      . ٧٤٢سـوال   

 کی تنگی کی وجہ سے      ہایک مدت کے بعد جگ    . ےسک شب جمعہ ميں اس سے فائدہ اٹهایا جا        مـبارک رمضـان، ایام عاشورا اور      
 ن کی زیادتی کی وجہ سے جگہ ميں پهر        اب اس کے ارکا    دی گئی اور   اس پرچند منزلہ عمارت بنا     دیا گيا اور   بارگاہ کو گرا   امـام 

 رہی ہييہ پيش نظر  تنگی محسوس ہو
تو کيا اس عمارت  فيصـد ارکـان فروخـت کرنے کے موافق ہيں اورچند ارکان جو پہلے سے رکن تهے وہ انتقال کرچکے ہيں      ٩٥رہے کـہ    

 ؟ےبارگاہ کے طور پر خریدی جا سکتی ہ کو بيچ کر اس سے بڑی عمارت امام
ارکان کی ذاتی ملکيت ہو تو اس        تها تو بيچنا جائز نہيں ہے ليکن اگر وقف نہ کيا ہو اور             دیا بارگاہ کے لئے وقف کر     ماماگر ا : جـواب 

 . ےتو کوئی حرج نہيں ہ صورت ميں کہ اس کے مالک تمام ارکان اگر اس کے بيچنے کے لئے راضی ہوں
 

 وقت کے گزرنے کے ساته اوراگر کوئی ہيٹر مسجد کے لئے وقف کيا گيا ہو . الف. ٧٤٣سوال 
مال کر   اسے بيچ کر اس ميں کچه پيسے اور        تو کيا  کچـه وجوہات کی بنا پر وہ مسجد کو پوری طرح گرم کرنے کے لئے کافی نہ ہو                 

 ؟ےسکتا ہے تو اس کی کيا صورت ہونی چاہئ ؟اگر ہوےسکتا ہ کوئی دوسرا مناسب ہيٹر مسجد کے لئے خریدا جا
اس وقت مسجد کی صورتحال کے پيش نظر اس سے کوئی            ایک فرش مسجد کے لئے وقف کيا اور        چـنانچہ ایـک شـخص نے         . ب

اٹهایا جاسکتا تو کيا اس کو اس سے بہتر ميں تبدیل کيا جا سکتا ہی؟یا پهر اسے کسی دوسری مسجد کے حوالہ               فـائدہ نہيں  
 ؟ےکر دینا چاہئ

جماعت کی رائے کے ساته اسے اس سے بہتر ميں تبدیل کی جو صورت فرض کی گئی ہے امام      “الـف اورب  ”سـوال ميـں     : جـواب 
 . ےکرنے ميں کوئی حرج نہيں ہ

 
اس ملک کو بربادی سے بچانے کے لئے طے یہ ہوا            خراب ہو رہی ہے اور     ایـک موقوفـہ ملک جو ساٹه سال پرانی ہے اور          . ٧٤٤سـوال   

کہ محکمہ اوقاف    ی ملک کو خریدا جائے تا     دوسر اس کی جگہ پر    کـہ خـود اس ملـک کو پگڑی کی صورت ميں بيچ دیا جائے اور               
 کے زیر نگرانی اس کی درآمد کو کارخير ميں خرچ کيا جائے جبکہ طے یہ تها کہ ميت کی وصيت کے مطابق اس کی درآمد کوکار            

خـير ميـں خـرچ کریـں اورپشـت درپشـت اس کی نگرانی کریں لہذا آپ سے درخواست ہے کہ بيان فرمایئے کيا ہم اسے پگڑی پر                          
ميت کی   سکتے ہيں تاکہ وقف ضائع ہونے سے روکا جا سکے اور           گئـی مخـدوش عمـارت کو ایک دوسرے مکان ميں تبدیل کر            دی  

 ؟ےکارخير ميں خرچ کيا جائ سکے یعنی اس کی درآمد کو جا وصيت پر بهی عمل کيا
پگڑی لينے کے    اعث نہيں ہے اور   اس کے وقف سے خارج ہونے کا ب        کوئی حرج نہيں ہے چونکہ وقف شدہ ملکيت ختم ہونے اور          : جواب

مصرف دوسری جگہ خریدنے کے لئے ظاہرًا اس ميں کوئی حرج نہيں ہے چونکہ ظاہرًا پگڑی            سـاته کـرایہ ملـتا رہے گاليکن پگڑی کا         
 ے، ناگفتہ نہ رہ جائے کہ وقف کے کاغذات مضبوط ہونا چاہئےسے نہيں ہے جس کے لئے واقف نے نظر دی ہ اس درآمد ميں

تو عادل مجتہد کی اجازت سے انجام پانا         دخل متولی کے زیر نظر ہونا چاہئے اور اگر متولی نہ ہو             کے تصـرف ميں اور     اوراس طـرح  
 . ےچاہئ

 
اس مقدس مقام کی  عـرض ہے کـہ بعـض مقدس مقامات کے وقف ناموں ميں، مکمل مرمت یا            آپ کے حضـور ميـں     . ٧٤٥سـوال   

 ميں مذہبی مقامات کے دائرہ ميں وسعت دینے کی غرض سے عمارتيں بڑی کر عمارت کی تعمير کا تذکرہ آیا ہے موجودہ حاالت       
گئی ہے ان ساری تبدیليوں کے بعد کيا مقدس مقام کی        تبدیل ہو  ربوریا قالين ميں   دی گئيـں، شمع کی روشنی بجلی ميں او        

رف اس چهوٹی عمارت کو ص موجودہ شرائط کے ساته صادق آئے گا؟یا عمـارت کـا لفـظ اس مقـدس آسـتانہ کے تمـام مخـارج پر            
اس کی فيزیکل  اس عمارت کا کوئی پتہ نہيں ہے اور     اکثر جگہوں پر   تهی اور  مرتب کرتے وقت موجود    وقف نامہ کو   شامل ہے جو  

 ؟آپ سے استدعا ہے اس ادارہ کی راہنمائی فرمایئی؟ےترکيب تبدیل ہوچکی ہ
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و بهی یہ عمارت کی تعمير کو اپنے اندر شامل کرليتی ہے بلکہ ہر              بطور مطلق ہے، ت    اگر نہ کہيں کہ عمارت اور تعمير کرنا       : جواب
یا پهر واقف   )ےآباد کرنا ہ   یہ معنوی طور پر   (ےان کی کثرت کاباعث ہ     زائروں کو جذب کرنے اور     اس عمـل کوشـامل کـر ليتـی ہے جو          

اس لحاظ سے کہ وقف کی جگہ پر    اغراض ظواہر الفاظ پر مقدم ہيں حد اقل          ليتی ہے اور   کی غرض دونوں کو اپنے اندر شامل کر       
واقف کی غرض سے زیادہ قریب ہونے  ، قاعدہ کے مطابق صرف مذکورہ جگہوں پر ےامکان نہيں ہے یا ضروری نہيں ہ       صـرف وقف کا   

 . ے، جائز ہےکی وجہ سے کوئی حرج نہيں ہ
 

 وصيت کے احکام
 
 

اس کے لئے کچه امور انجام دیئے جائيں مثًال کہے          وصـيت یـہ ہے کـہ انسـان درخواست کرے کہ اس کے مرنے کے بعد                  . ٧٤٦مسـئلہ   
اس کی موت کے بعد اس کے مال کا کچه حصہ فالں کی ملکيت ہو جائے یا اپنی اوالد کے لئے یا پهر جن کااختيار اس کے پاس ہے                             

 . ان کے لئے سرپرست ونگران معين کرے اورجسے وصيت کرتے ہيں اس کووصی کہا جاتا ہی
نا چاہتا ہے وہ ایک ایسے اشارہ سے بهی وصيت کر سکتا ہے کہ جس سے اپنے مقصود کوسمجها دے  جووصـيت کـر   . ٧٤٧مسـئلہ   

 . چاہے وہ گونگا بهی نہ ہو
نظر آجائے چنانچہ اس کے مقصود کوسمجها دے ) تحریر(اگـر ميـت کـی مہـر یـا دسـتخط کے سـاته کوئـی نوشتہ               . ٨٤٧مسـئلہ   

 . س کے مطابق عمل کریںاورمعلوم ہو کہ وصيت کرنے کے لئے لکها ہے تو ا
جـس نے عمـداً  اپـنے کوکوئـی زخـم پہنچایا ہو یا زہر کهایا ہو جس کے ذریعہ اس کے مرنے کا گمان یا یقين ہو جائے                              . ٩٤٧مسـئلہ   

 . اگروصيت کرے کہ اس کے مال کا کچه حصہ کسی مصرف ميںدے دیں توصحيح نہيں ہی
دیں تواس صورت ميںوہ شخص اس کا مالک ہوگا کہ جب اسے قبول  اگرانسان وصيت کرے کوئی چيز فالں کودے        . ٠٥٧مسـئلہ   

 . کرے چاہے وصيت کرنے والے کی زندگی ميں کيوں نہ ہو
 . وصی کو مسلمان، بالغ، عاقل اورمورداطمينان ہونا چاہئی. ١٥٧مسئلہ 
سی جگہ خرچ کریں    اگـر کوئـی وصـيت کرے کہ اس کا ایک تہائی مال نہ بيچيں اوراس سے جو حاصل ہو اسے ک                     . ٢٥٧مسـئلہ   

 . توچاہئے کہ اس کے کہنے کے مطابق عمل کيا جائی
اگر کوئی ایسے مرض ميں مبتال ہو کہ جس ميں وہ مر جائے گا، کہے کہ وہ کسی کا کچه مقروض ہے چنانچہ اس    . ٣٥٧مسئلہ  

 پر یہ الزام ہو کہ ورثاءکو نقصان پہنچانے کے لئے اس نے کہا ہے توچاہئے کہ
 . کيا ہے اس کو اس کے ایک تہائی مال سے ادا کریں اوراگر الزام نہ ہوتو اس کے اصل مال سے دیںجتنا اس نے معين 

اگـرایک شخص وصيت کرے کہ اس کو مرنے کے بعد کسی خاص جگہ دفن کریں مثًال جائے والدت پر دفن کرنے کے                       .  ٤٥٧سـوال     
 صيت کے خالف وصی کے عمل کرنے کا کيا حکم ہی؟لئے وصيت کرے چنانچہ وصی کے لئے وصيت پرعمل کرنا مشکل نہ ہوتو و

مذکـورہ فـرض ميـں وصـيت کے خـالف عمـل کـرنا حـرام ہے اوروصـی قانونـی مراکـز سـے اجازت حاصل کرنے کے بعد قبر                                :  جـواب 
 . کوشگافتہ کرنے کاحق رکهتاہی

 آنکه، پهيپهڑا یا قلب نکال اگر کوئی وصيت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد، اس کے اعضاءميںسے کوئی ایک عضومثًال. ٥٥٧سـوال   
 ليں اورکسی ضرورتمند کو دے دیں، آیا ایسی وصيت صحيح اورنافذ ہی؟

وصـيت کرسکتا ہے کيونکہ وصيت ایک ایسے امر کے بارے ميں ہے کہ جوجائز ہے ليکن احتياطًا ورثاءکو بهی اجازت دینا                      !ہـاں : جـواب 
 . چاہئی
ہے کـہ اس کـی زندگـی ميںاس کی بڑی لڑکی کے تمام حقوق اس کی                 جـس نے اپـنے وصـيت نامـہ ميـںدرج کـيا              . ٦٥٧سـوال   

 :شادی کے وقت دے دیئے جائيں تاکہ پهر ورثاءپر اس کا کوئی حق نہ ہو
 اس صورت ميں وصيت پرعمل کرنے کے لئے ورثاءکا وظيفہ کس طرح ہی؟:الف
 ایسی وصيت شرعًا نافذ ہے یا نہيں؟:ب
ورے ترکہ سے اس کے حوالہ کياجائے گا یا پهر اس کے ترکہ کے ایک تہائی مال سے ادا     مذکـورہ فرد کا حصہ بقيہ ورثاءکی طرح پ        :ج

 ہوگا؟
وصـيت کـرنے والے کے ایـک تہائی مال ميںاس کی وصيت نافذ ہے ليکن وہ شخص اپنے وارث کو اس کے ارث کے حصہ سے                        : جـواب 

 محروم نہيں کرسکتا وصی اورورثاءوصيت کرنے والے کے ایک
 کـی وصـيت پر عمل کریں اوربڑی لڑکی کووصيت کرنے والے باپ کے ایک تہائی مال سے کوئی حق حاصل    تہائـی مـال ميـں اس      

 . نہيں ہے ليکن بقيہ اموال ميں اس کاحصہ ہی
کوئـی مـاں یـا بـاپ وصـيت کـرتا ہے کـہ اس کـی مـوت کے بعد اس کی لڑکياں لڑکوں کے برابر ميراث پائيں تو کيایہ                            . ٧٥٧سـوال   

 وصيت صحيح ہی؟
 اگـران کـی ميراث کااضافی حصہ اس کے مال کے ایک تہائی حصہ سے زیادہ نہ ہوتو اس کی وصيت پرعمل کریں اسی                         :جـواب 

طـرح اگـر اس کـی زندگـی کے زمانـہ ميـں بڑے ورثاءموجود ہوں اوروصيت نامہ پردستخط کردیں تونافذ ہے چونکہ وصيت جائز امر                           
 وصيت کرے کہ لڑکی کی ميراث کتاب خدا کی نص کے خالف لڑکے کے               ميـں ہوتـی ہيہاں اگر وصيت ميراث کے لئے ہے یعنی کوئی            

 . برابر دی جائے تو چونکہ اس طرح کی وصيت شریعت اورکتاب خدا کے خالف ہے اس لئے نافذ نہيں ہی
اگروصـيت کوانجام دینا وصی کے ذریعہ کسی ایسے عمل کا محتاج ہو کہ جس کی عرف ميں اجرت ہو ا کرتی ہے                       . ٨٥٧سـوال   
ی نے بهـی مفـت انجـام دیـنے کـی نيـت نـہ کی ہو تو کيا اس صورت ميں وصی جو اس عمل کی اجرت ہوتی ہے اس کا                               اوروصـ 

 مطالبہ کر سکتا ہی؟
 . سے دستبردار نہ ہوتو اس کی اجرت ہی) کی اجرت(وہ مطالبہ کرسکتا ہے چونکہ اگر مسلمان اپنے عمل!ہاں: جواب
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سے ایک تہائی سے زیادہ کی وصيت کے نافذ ہونے کے  بارے ميں بچے کی کـيا چهـوٹے بـچے کـا ولـی، موصـی کی طرف             . ٩٥٧س  
 طرف سے اجازت دے  سکتا ہے یا نہيں؟ 

 . بچے کی طرف سے ایک تہائی سے زیادہ کی وصيت پر دستخط نہيں کر سکتا)سرپرست(چهوٹے بچے کا ولی :جواب 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميراث کے احکام
 :کی وجہ سے ميراث پاتے ہيں ان کے تين طبقے ہيںجو رشتہ . ٠٦٧مسئلہ 

ميـت کے مـاں بـاپ اوالد اوراوالد نـہ ہـونے کی صورت ميں اوالد کی اوالد جتنے نيچے چلے جائيں ان ميں سے جو بهی        :پہـال طـبقہ   
 .  پاسکتاميت کے زیادہ قریب ہوگا ميراث پائے گا اوراس طبقہ کا جب تک ایک فرد بهی موجود ہے دوسرا طبقہ ميراث نہيں

دادا، نانـا، پـردادا، پرنانااورجتـنے اوپر چلے جائيں، بهائی بہن اوربهائی بہن موجود نہ ہوں تو ان کی اوالد ميں سے                :دوسـرا طـبقہ   
جـو بهـی ميـت سـے زیـادہ قریـب ہـووہ مـيراث پـائے گا اورجب تک اس طبقہ کاایک فرد بهی موجود ہو تيسرا طبقہ ميراث نہيں                  

 . پاسکتا
چـا، پهوپهـی، مـاموں، خالہ اورجتنے اوپر چلے جائيں اوران کی اوالد جتنے بهی نيچے چلے جائيں اورجب ميت کے                      چ:تيسـرا طـبقہ   

وں ميـں سـے کوئـی ایـک فرد بهی زندہ ہے ان کی اوالد ميراث نہ پائے گی ليکن اگر     ¿ں اورخـاالو  ¿ں، پهوپهـيوں، مـاموو     ¿چچـاو   
رف سے چچا زاد بهائی موجود ہواوران دونوں کے عالوہ کوئی دوسرا            ميـت کے بـاپ کـی طرف سے چچا اورماں باپ دونوں کی ط              

وارث نـہ ہوتـو مـاں بـاپ کـی طـرف سـے ہـونے والے چچـا زاد بهائـی کو ميراث ملے گی اورصرف باپ کی طرف سے ہونے والے چچا                                   
 . کوميراث نہ ملے گی

 کے ذریعہ کوئی بچہ پيدا کياجائے اوریہ فرٹی         اگـر یـہ طے ہـو کہ شوہر کے اسپرم سے رحم کے باہر فرٹی الئيزیشن                .  ١٦٧سـوال     
 الئيزیشن ہو جائے ليکن نطفہ کے انعقاد سے پہلے شوہر مر جائی، یا اس جگہ جہاں 

ہمبسـتری کے فـورًا بعـد شوہر مرجائے اورنطفہ منعقد ہوجائے توکيا عدالت کی نظر ميں یہ صحيح ہے کہ اس بچہ کے پيدا ہونے کے                           
 ہ ميراث نہ پائے ليکن اس کا چچا زاد بهائی جو ورثاءکے دوسرے طبقہ ميں ہے ميراث پائی؟بعد فقہی اصول کے مطابق و

اگـر فرٹـی الئيزیشـن رحم کے باہر ہو اورخود شوہر کے ارادہ اوراجازت سے ہو اورصاحب اوالد ہونا چاہتا ہو اوربچہ پيدا ہوتو                         : جـواب 
يراث سے مربوط ہوں یا پهر کسی دوسرے باب سے اس پر مرتب ہوں              اس کی اوالد شمار ہوگا اورباپ بيٹے کے تمام احکام چاہے م           

 . گے اوردوسرے فرض کا حکم بهی جواب سے معلوم ہی
ایـک شـخص نے اپنـی ملکيـت کـو فروخت کيا اورپهر انتقال کر گيا اب اس کے ورثاءاس معاملہ کوتوڑنا چاہتے ہيں تو          . ٢٦٧سـوال   

 کيا یہ حق انهيں ميراث ميں ملے گا؟
ر مـرنے والے کے لـئے خـيار کـاحق ثابـت تهـا تـو مـال کـی طـرح اس کـاحق بهی ميراث ميں ملے گا کيونکہ قاعدہ کليہ                                  اگـ : جـواب 
وگرنہ خود مرنے واال اپنے الزم عقد کونہيں توڑ سکتا وارث کا توڑنا “ميت جو بهی مال یاحق چهوڑے تووہ اس کے وارث کا ہی   ”:ہی

خيار ميں کوئی فرق    )موجودہ اورمستقبل   (حاصل تها ان ميں بالفعل وبالقوہ       تـو دور کـی بـات ہے اورجـن جگہـوں پـر اسے خيار                 
اس کے ورثہ اسی غبن یاغيب کی وجہ سے      )توچاہے مرنے واال اس کی طرف متوجہ نہ ہوا ہو         (نہيں ہے یعنی اگر غبن یا عيب تها         

 . معاملہ کو توڑ سکتے ہيں
 زوجہ وشوہر کی ميراث

 اوراس کے اوالد نہ ہوتو اس کے پورے مال کا آدها حصہ شوہر اوربقيہ حصہ ورثہ پائيں گے                   اگـر کوئـی عورت مر جائے      . ٣٦٧مسـئلہ   
اوراگـر اس شـوہر سے یا دوسرے شوہر سے اس کی اوالد ہوتو اس کے پورے مال کا ایک چہارم شوہر پائے گا اوربقيہ دیگر ورثہ کو               

 . ملے گا
 وتو اس کے مال کا ایک چہارم اس کی بيوی اگر کوئی مرد مر جائے اوراس کے اوالد نہ ہ. ٤٦٧مسئلہ 
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کـو اوربقـيہ دوسـرے ورثـہ کـو مـلے گا اوراگر اس سے یا کسی دوسری بيوی سے کوئی اوالد ہو تو آٹهواں حصہ عورت کو ميراث                              
 ملـی گـی اوربقـيہ دیگـر ورثـہ کـی ہے اورعـورت تمـام مـنقول اموال سے ميراث پائے گی ليکن زمين اوردیگر منتقل نہ ہونے والی                              

 چيزوں سے بعينہ ميراث نہ پائے گی ليکن ہوائی قيمت جيسی
عمارت اوردرخت کی قيمت سے اس کو ميراث ملے گی ليکن زمين کی قيمت ميں بطور مطلق ہوائی کی طرح ميراث پانا بعيد           

کی زمين کے   نہيـں ہے بلکـہ قـوت ووجـہ سے خالی نہيں ہے اگرچہ احتياط کی بنا پر خاص کر زمين کے متعلق اوربالخصوص گهر                          
مـتعلق اوربـاالخص اس عـورت کـی نسـبت جـس کے پـاس اس شـوہر کـا بچـہ نہ ہو جس کی ميراث اسے مل رہی ہو مطلوب                                 

 . اورایک طرح سے شيعہ فقہاءکے درميان معروف فتوٰی پر عمل ہی
ہ کے درميان مر    اگـر عـورت کـو اس ترتيـب سـے جوطالق کے احکام ميں بيان کياگيا ہے رجعی طالق دیں اوروہ عد                      . ٥٦٧مسـئلہ   

جائے تو شوہر اس سے ميراث پائے گا اوراگر شوہر عورت کی عدت کے درميان مر جائے تو عورت اس سے ميراث پائے گی ليکن اگر                      
رجعـی عـدت کے پـوری ہوجانے کے بعد طالق بائن کی عدت کے درميان ان ميں سے کوئی مر جائے تو دوسرے کو اس کی ميراث                            

 . نہ ملے گی
س لباس کو شوہر نے اپنی بيوی کے پہننے کے لئے خریدا ہے تو اگر چہ عورت نے اسے پہنا ہو شوہر کے مرنے کے بعد                          ج. ٦٦٧مسـئلہ   

 . شوہر کے مال کاحصہ ہے مگر یہ کہ اسے اس نے بخش دیا ہو
 لے گا؟اگر کوئی شخص مر جائے اوراس کی تنہا وارث اس کی بيوی ہوتواس کے ترکہ سے کتنا اس کی بيوی کو م. ٧٦٧سوال 
اس صورت ميں جب شوہر کے پاس سوائے بيوی کے کوئی دوسرا وارث نہ ہوتو اس کا پورا ترکہ اس کی بيوی کو ملے گا                         : جـواب 

 . اوریہ عمل احتياط کے مطابق بلکہ قوت سے خالی بهی نہيں ہی
 کرتا ہے ليکن دخول ایـک شخص ایسی بيماری کی حالت ميں کہ جو اس کی موت کا باعث ہے ایک زوجہ انتخاب                 . ٨٦٧سـوال   

 کرنے سے پہلے دنيا سے رخصت ہو جاتا ہے کيا اس عورت کو ميراث ملے گی؟
 ميری نظر ميں ذاتًا دخول کوئی شرطيت نہيں رکهتا اورجو چيز مریض کے نکاح ميں شرط ہے وہ: جواب

نکاح مریض سے دورکی بات ورثاءکوضـرر نہ پہنچانے کا قصد ہے کہ اس کی شرطيت عقد نکاح سے کوئی اختصاص نہيںرکهتی،       
ہـی، کـيونکہ جـو عقـد دوسروں کوضرر پہنچانے کے قصد سے ہووہ الضرر کے حکم سے بطالن پرمحکوم ہے اورروایات ميں دخول کا         
ذکـر ہونـا بهـی امارہ بيان ہونے کے عنوان سے شادی اورضرر نہ پہنچانے کے قصد کے بارے ميں ہے پس اگر شادی کے قصد پر کوئی                           

 اوردلـيل قـائم ہو تو شادی کے صحيح اورعورت کے ميراث پانے کے حکم پر دال ہی، اگرچہ دخول بهی محقق نہ ہو،                         دوسـرا امـارہ   
جيسـا کـہ اگرمعلوم ہو کہ دخول کا کوئی انگيزہ نہيں تها بلکہ فریب دینے کے عنوان سے تها تو وہ بے اثر ہے اورعقد، ضرر پہنچانے            

ہے کہ جو کچه روایات بلکہ فقہاءکے فتووں ميں ذکر ہوا ہے وہ قواعد کے خالف نہيں ناگفتہ نہ ر. کے قصـد کـی وجـہ سـے باطل ہی         
 . تها اورنہ ہی

 ميراث کے متفرق مسائل
ميت کا قرآن، انگوٹهی، تلوار اوروہ لباس جو اس نے پہنا ہے یا پہننے کے لئے سالیا ہے یاخریدا ہے چاہے اس نے نہ پہنا                         . ٩٦٧مسـئلہ   
 اوربڑے بيٹے سے مختص ہے جو اس کی ميراث کا حصہ ہے اوراگر ميت کے پاس یہ چار چيزیں ایک سے                      کہـتے ہيں  “حـبوہ   ”ہـو اسـے     

زیـادہ ہـوں مـثًال قـرآن دو ہـوں، انگوٹهـی دو ہـو چـنانچہ استعمال ہورہی ہے یا استعمال کے لئے فراہم کی گئی ہے نيز جس طرح                            
 . ی ميراث کے حصہ ميں شمار ہوگیمرقوم ہوا ہے اسی طرح ہے یعنی بڑے بيٹے سے مخصوص ہے اوراس ک

ایک عورت نے شادی کی ابتداءسے ہی شوہر کے ساته کام کيا اوراس سے پيسہ بهی کمایا ہے ليکن اس کا شوہر          . ٠٧٧مسئلہ  
بغـير کسـی وصـيت کے انـتقال کـر گـيا تـو کيا عورت کو صرف اس کی ميراث کاحصہ ملے گا یا شوہر کے مال سے بهی اسے ملے             

  نظر رہے کہ اس مال کو فراہم کرنے سالئی اورقالين بننے ميں زوجہ نے شوہر کی مدد کی ہی؟گا؟یہ بهی پيش
 اگر ثابت ہوجائے کہ عورت نے اپنی مدد شوہر کو ہبہ کردی ہے اورجو کام انجام دیا اس: جواب

ہيں ملے گا اوراگر ثابت     ميـں کوئی عوض واجرت درکار نہيں تهی تو شوہر کے ترکہ سے سوائے ميراث کے کوئی اورحصہ اس کو ن                    
نہ ہوتو اس کام اورعمل کی جو اجرت ہوتی ہے وہ اس کی مستحق ہے اوراس چيز کی طلبگار ہے جو اس نے قرض دیا ہے اوراس         
کـی مـدد کـی ہے ناگفـتہ نـہ رہ جـائے کـہ روز مرہ کی زندگی کا تکلف، شوہر کی بال عوض مدد، عوض لينے سے دستبردار ہونا                             

کـی غفلـت بعـيد نہيـں ہے اورغفلـت اجـرت کـو ساقط نہيں کرتی چونکہ بہرحال اصل، زوجہ کے عمل             اوراسـے مفـت سـمجهنے       
کااحترام ہے اورجو مرحوم شوہر کو مال دیا ہے اورمدد کی ہے اس کی بہ نسبت شوہر کااسے عوض ادا کرکے بری الذمہ ہوجانا ہے           

 دوسرے کے لئے انجام دیتے ہيں چونکہ اصل عمل کا احترام       ان بقيہ امور کی طرح جيسے افراد ایک       :تاکـہ اس کے بـرخالف ثابت ہو       
 . ہی

ایـک مسـلمان شـخص دنيا سے رخصت ہوگيا ليکن اس کے بعض ورثہ کافر ہيں توکيا جو کافر ہيں وہ مسلمان فرد                . ١٧٧سـوال   
 سے ميراث پائيں گی؟

 اسے مسلمان کی ميراث نہ ملے گی اگرنہ کافـر یعنـی مـنکر اصـول عقـائد علـم رکهنے کے باوجود اگر ان کاانکار کر ے تو            : جـواب 
من ”کہيـں کـہ غيرمسـلمان سـے انکـار کے بغـير بهـی اسـے مـيراث نـہ مـلے گـی، چونکـہ جس طرح شيخ صدوق نے اپنی کتاب                                 

کافـر کـا مـيراث نـہ پانـا اس کے کفـر کے لـئے سـز ا ہے اوراس لحاظ سے ترکہ چهوڑنے والے کے               :ميـں فـرمایا ہے کـہ      “الیخضـرہ الفقـيہ   
 . ميں کوئی فرق نہيں ہی)جو علم کے ساته منکر نہ ہو(غير مسلمان مسلمان و

مسلمان سے ميراث نہ پانے     ) کے اصـول عقـائد کـاعلم رکهنے کے باوجود اس کاانکار اوراس سے دشمنی کی بنا پر                 (بہـرحال کافـر   
ں اوراس مسئلہ ميں ميـں کسـی قسـم کا شک وشبہ نہيں تها اور نہيں ہے اوراس پر بہت سی مفيد روایتيں داللت کرتی ہي                  

اجمـاع کے ذریعـہ جو بات یقينی ہے یہی ہے، وبالجملہ کفر ميراث کے لئے ویسے ہی مانع ہے جيسے قتل مانع ہے جيسا کہ اصحاب                           
کـا بهـی یہـی خـيال ہے اورغـير مسـلم یعنـی معذور اورغافل غير مسلموں کے گروہ پر ان کی غفلت کی بنا پر کچه ڈاال نہيں                               

 جاسکتا اورنہ ہی
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) فریضہ(خـذہ کيا جاسکتا ہے چونکہ غافل پرفریضہ کرنا نہ صرف یہ کہ ایک محال امر کے لئے حکم دیاجاتا ہے بلکہ خود تکليف                         موا

محـال ہے یـا پهـر اگـرچہ ان کـی بـہ نسـبت قانونـی وظـيفہ محـال نہيـں ہے اورمحـال ہونـا ذاتـی اورجزئی وظيفہ سے مخصوص                                   
استاد امام خمينی قدس سرہ کا خيال ہے کہ مسلمان سے ميراث پانے ميں ان               ليکـن قطعـًا وہ معذور ہيں جيسا کہ ہمارے           :ہـی 

کے غـير مسـلم ہـونے کـی مانعيـت مـيراث کے اطالق وعموم کے خالف ہے اورتقریبًا تيس روایتوں ميں سے جنہيں شيخ نے تہذیب           
ح کے غير مسلم کو اپنے اندر    شاید دوروایتيں ہيں جو اس طر     )جوکہ چارروائی کتابوں ميں سب سے جامع فقہی کتاب ہی         (ميں  

شـامل کرليـں وگـرنہ باقـی روایتيں کفار کے متعلق اسی معنی ميں ہيں جو کہ گذر گيا یا پهر کفر اورعدم اسالم کی مانعيت                           
کے جزئـی احکـام کـو بـيان کررہـی ہوتـی ہيـں نـہ کـہ اصـل مانعيـت کو بيان کرنے کی منزل ميں ہوتی ہيں اوران ساری روایتوں                           

ميںبيان کيا ہے دو یا تين “ مـن الیخضـرہ الفقيہ  ”قـابل جنہيـں محـدث شـيخ صـدوق قـد س سـرہ نے اپنـی کـتاب              اورعلـتوں کے م   
روایتوں سے استدالل کے لئے مذاق حدیث مانع ہے اوراگر نہ کہاجائے کہ وہ سب بهی غير مسلم، کافر اوران غير مسلمانوں سے        

 .  ان کے لئے اعتماد مشکل ہی نہيں بلکہ ممنوع ہیمخصوص ہے جواخروی عذاب کے مستحق ہيں الاقل ایسے فتوے پر
روایتيں داللت کرتی ہيں بلکہ بقيہ روایات بهی مطلقًا عدم اسالم کی مانعيت پرداللت            (بہـرحال اس فـرض کـی بـنا پـر کـہ وہ               

بنا پریعنی غير   کرتـی ہيں تو بهی یہ حجت اوراعتماد کے قابل نہيں ہے ميری نظر ميں تبعيض اوراس قانون کے ظالمانہ ہونے کی                       
مسـلمان کا مسلمان سے ميراث نہ پانا نہ کہ اس کے برعکس یعنی غيرمسلمان سے مسلمان کا ميراث پانا، چونکہ اس طرح                        
کـی روایتيـں قـرآن کـی مخـالف ہيں لہذا دورپهينک دی جانی چاہئے اورکيونکر قرآن کے خالف نہ ہوں جبکہ قرآن کی بہت سی                        

 :ورکيونکر ایسا نہ ہو جبکہ قرآن فرماتا ہیآیات ميں ظلم سے روکا گيا ہے ا
 جوسچی)کلمہ(تمہارے رب کی بات(تمت کلمة ربک صدقًا وعدًال، 

 :اوردوسری آیت ميں ہی)اورعدالت سے بهرپور تهی تمام ہوگئی
 : ميں فرماتا ہی٤٤اورسورہ یونس کی آیت نمبر)تمہارا پروردگار بندوں پرظلم نہيں کرتا(وماربک بظالم للعبيد

بے شک خدا لوگوں پر ذرا بهی ظلم نہيں کرتا ليکن لوگ خود اپنے           (للـہ ال یظلـم الـناس شـيئًا ولکن الناس انفسهم یظلمون            ان ا 
اوراس مسئلہ ميں اگرچہ مذید بحث کی ضرورت ہے ليکن صرف اسی پر اکتفا کی جاتی ہے اوراقوٰی یہ ہے                    )آپ پر ظلم کرتے ہيں    

 .  عدم اسالمکہ علم کے باوجد عمدی کفر مانع ہے نہ کہ
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قضاوت اورگواہی کے احکام
 قاضی کی شرطيں 

فریقيـن کے تقریـبًا تمـام فقہاءقاضـی کے لئے اجتہاد کو شرط سمجهتے ہيں اورقاضيوں کی مالزمت کے قانون ميں         .  ٢٧٧سـوال     
ا جاتا ہے اس بات کے پيش نظر کہ بنيادی آئين کی دفعہ            بهـی غـير ضـروری شـرائط ميـں اجـتہاد کوقاضی کے لئے الزم شمار کي                 

البتہ بنيادی آئين سے باخبر ( کے مطـابق اس کـا شـرع مقـدس کـی عدم مغائرت پررہبر انقالب کی تائيد بهی ہو چکی ہی          ٧٦١
ے گئے قانون   قاضی کاوظيفہ ہے کہ سب سے پہلے جهگڑے اوراختالف کا حکم بنائ           ) افـراد اورمحـترم شـيعہ علماءکـی تائيد کے بعد          



 )اردو(منتخب االحکام  161
 

WEBSITE: www.saanei.org/ur E-MAIL: info@saanei.org Code : H/0011 
 

ميـں تـالش کـرے اورقـانون کے سـاته تعـارض کی صورت ميں اپنی رائے کی بنيا دپر حکم کرنے سے پرہيز کرے اورجس طرح ملک                             
کـی تمـام عدالـتوں ميـں اخـتالف ومقدمـہ کے حکم کی روش یہی ہے یعنی قضاوت مقدمہ کاحل سب سے پہلے معتبرومسلم                          

تخراج کرتے ہيں لہذا قاضی کے مجتہد ہونے کا اثر مقدمہ کی فائل پر کچه نہيں                قـانون ميـں تـالش کـرتے ہيـں اوراس کا حکم اس             
پـڑے گـا اورجـو قاضـی تقلـيد کـی بـنا پـر فقـہ سـے آشنا ہيں اورانہوں نے یونيورسٹی ميں وکالت بهی پڑهی ہے ممکن ہے یہ ان                                  

 قاضيوں کہ جو فقط
 بيان کریں لہذا جناب کی نظر ميں کيا آج بهی قاضی کا             مجتہد ہيں بہتر مقدمہ کو قانون سے مطابقت دیں اوراس کے حکم کو            

مجـتہد ہونـا حکـم اولی کے عنوان سے قاضی کے شرائط سے ہی؟یا یہ کہ مقلد قاضی جو مقدمہ کے حکم کو قوانين سے نکالنے                           
 اوراستنباط کرنے پر قادر ہے وہ بعنوان اولی حکم کرسکتا ہی؟

ونـا اورقضـاوت کے اصول سے واقفيت اورعلم کا کافی ہونا چاہے وہ تقليد کے ہی                 قاضـی کے لـئے فقاہـت اوراجـتہاد کـا نـہ ہ             : جـواب 
ذریعـہ کـيوں نـہ ہـو کـہ جـس کے ذریعہ وہ شرعی اصول وخصوصيات کی تشخيص دے سکے تواقوٰی ہونے سے خالی نہيں ہے اور          

ن کی طرح جواز رکهتے ہيں جس طرح فقہاءاورمجتہدین، معصومين کی طرف سے قضاوت کے لئے جواز رکهتے ہيں مقلدین بهی ا          
اورقاضـی کے لـئے اجـتہاد کـی شـرطيت اور تقليد کا کافی نہ ہونا اگرچہ مشہور ہے ليکن ميرزا قمی قدس سرہ جيسے محقق                           

جيسـی گـرانقدر کتاب کہ جو اپنی جگہ پرنظير نہيں رکهتی، باب قضا ميں عدم شرطيت کے قائل ہوئے    “جـامع الشـتات     ”اپنـی   
اسکے عالوہ نہ تنہا اس سے اجتہاد کی        :کی تنقيح ميں منقولہ عبارت    “مبسوط”رہ کی کتاب  ہيںحتـی شـيخ طوسی قدس س      

شـرطيت کے اجماعـی نـہ ہـونے کے لـئے اسـتفادہ کـيا گـيا ہـی، بلکـہ باالتـر عـدم مبحوریـت کو ثابت کرنے کے لئے تقليد کو کافی                                    
 . اوراجتہاد کی عدم شرطيت سے کامل فائدہ اٹهایا گيا ہی

شيخ )مقلـد کـی قضـاوت کے جـواز کوجوکـہ علماءکـی اقتداءاور تقليد سے فتوٰی دیتا ہی                  ( ہے کـہ قـول اول      اس سـے اشـارہ ملـتا      
الطائفـہ کـی نظر ميں مہم تها کيونکہ انهوں نے اس کو قول اول قرار دیا ہے اوریہ اول قول قرار دیا ہے اوریہ اول قرار دینا اس کی                              

 :کرتے ہوئے فرمایااہميت پرداللت کرتا ہے بلکہ اس سے مذید استفادہ 
سے ظاہر نہيں ہوا ہے “تنقيح ”کـو نقـل نـہ کـيا جاتا تو ان کے نزدیک ارحج االقوال ہوتا بلکہ اس کا انکار بهی کتاب            )قـول اول  (اگـر   ”

 “. خصوصًا اس وقت جبکہ انهوں نے قول ثانی کے دفاع ميں اصالت برائت سے تمسک کيا ہی
ميں استدالل کيا گيا ہے اورطرفين   “جواہرالکالم اورجامع الشتات    ”ا پر کتاب  اور عـدم شـرطيت کے لـئے اگـرچہ کسی علت کی بن             

کے نـزدیک مـورد نقـض وابـرام قرار پایا ہے جو ان کے بارے ميں تفصيلی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کوچاہئے کہ وہ ان دونوں                    
 کتابوں کے ساته دوسری 

 :ميں سے دو صورتيں اہم اورعمدہ ہيںکتابوں کی طرف بهی رجوع کرے ليکن ميری نظر ميں ان 
تم ميں سے ”:ابـی خدیجـہ سـالم بن مکرم الجمال کی صحيحہ ہے اس ميں امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں                  :پہلـی صـورت   

البتہ اپنے  . کی طرف سے قضاوت کرنے سے پرہيز کرنا چاہئے        ) سلطان(بعـض لوگـوں کـو بعـض لوگـو ں کے بارے ميں اہل ظلم وجور                  
 کسی ایسے شخص کو چن لينا چاہئے کہ جو ہمارے فيصلوں کو بخوبی جانتا ہو، پس ميں نے اس کوتمہارے درميان         درمـيان سـے   

 “)١. (¿قاضی قرار دیا اوراپنے مقدمہ اس کے پاس لے جاو 
ہے اس ميــں وہ امــام صــادق ســے پوچهــتے ہيــں  )٢(صــحيحہ حلبــی)بلکــہ خــود اس کے مــثل دلــيل (یــد ¿اور اس روایــت کے مــو 

وقات ہمـارے اصحاب ميں سے دواشخاص کے درميان کسی شئے کے بارے ميں اختالف ہو جاتا ہے تو وہ ہم اپنے ہی درميان                        بسـاا ”:
وہ اس کا اہل نہيں ہے بلکہ وہ تو ایسا شخص ہے کہ جو اپنے حکم سے         :کسـی شـخص کے فيصـلہ پر راضی ہو جاتے ہيں توفرمایا            

 “. لوگوں کوتلوار اورتازیانہ پر مجبور کرتا ہی
کيفيـت استدالل یہ ہے کہ جو چيز حدیث ميں قضاوت کے سلسلہ ميں کسی کو معين کرنے کے لئے موضوع اورمورد قرار پائی ہے       
وہ قضـا یـا کے بـارے ميـں علم ہے اورعلم لسان قانون اورکتاب وسنت کی اصطالح ميں روشن مصداق کے عنوان سے حجت قرار         

سے فلسفی علم ویقين موضوعيت رکهتا ہو اوریہ معنی اپنی جگہ پرتحقيق شدہ             دیـا گيا ہے نہ کہ علم، علم ہونے کی حيثيت            
ہے ورنـہ اگرضـروریات دیـن سـے گـزر جائيـں توفلسـفی علـم ویقيـن کی اصوًال کوئی حيثيت نہيں ہے اورنتيجہ ميں یہ تمام آیات                    

 جيسا کہ یہ مطلب واضحوروایات جوعلم، علماءاورعالم سے مربوط ہيں، بے موقع اوربے فائدہ ہو کررہ جائيں گی 
 . ٥، ابواب صفات قاضی، حدیث١وسائل الشيعہ، باب)١(
 . ٨ایضًا، حدیث)٢(

 . ہے اورراحج اعتقاد پر یا ظن حجت ویقينی سے اعم پراس کو حمل کرنا، ظاہرکے خالف ہے اورکوئی اس کی وجہ نہيں ہی
پر خو دایک شاہد ہے کہ جس کو ہم نے اختيار کيا            اس کے عـالوہ اعـتقاد ظنـی پر اس کی حجيت کواخذ کرنا، ہمارے اس مطلب                  

ہے بہـرحال محاکمـات، مکالمـات اورلسـان قـانون ميں علم، حجت کے مصادیق ميں سے ایک مصداق کے عنوان سے ماخوذ ہے نہ                  
 . کہ موضوعيت کے عنوان سی

ہے کہ مقلد کے لئے مجتہد کافتوٰی       جولـوگ اپنی دليلو ں ميں عرف کوترجيح دیتے ہيں ان پر مخفی نہيں ہی، اوریہ بهی واضح                   ” 
حجيـت رکهـتا ہے پـس جس طرح مجتہد کے لئے قضاوت کے اصول حجت ہيں، ایسے ہی مقلد کے لئے بهی حجت ہيں بالکل واضح           
ہے وگـرنہ مجـتہد بهـی علم خاص کا عالم نہيں ہے کيونکہ بسا اوقات قاضی کا علم ظاہر کامخالف ہوتا ہے جيسا کہ بيان ہوا کہ                          

طرح مجتہد کا علم بهی ناتمام ہے اس لئے اس کوظن شخصی، ظنی مسائل ميں حاصل نہيں ہوتا ہے اوریہ بات تين                      مقلد کی   
اعتـبار سـے واضح ہے ایک یہ کہ اس کے حصول پر اعتبار نہيں کيا جاتا دوسرے یہ کہ ظن نوعی معتبر ہوتا ہے نہ کہ ظن شخصی     

 . جيسا کہ یہ بات واضح ہے اورپوشيدہ نہيں ہی
يسـرے یـہ کـہ سـرے سـے علـم اصـول کے مـوارد ميں سے ہے یا نہيں؟اس پر دقت ہونا چاہئے  پس صحيحہ دونوں کوشامل ہے                             اورت

اوراس ميـں اصـًال شـک کـی گـنجائش نہيـں ہے اورنہيـں کہـا جاسـکتا کہ مقبولہ ابن حنظلہ کے ذریعہ صحيحہ کااطالق کہ جو                      
ئے اس لئے کہ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ مقبولہ ميں بالفرض مجـتہد سـے قضـاوت کـو مختص کرتی ہے کہ ذریعہ مقيد ہو جا              

مجتہد کی تخصيص کو تسليم کر ليا جائے توبعيد نظر نہيں آتاکہ اس صورت ميں مقيد نہيں کيا جا سکتا اس لئے کہ ثابت کرنے                 
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ت سے بيان کا متاخر ہونا والے بهـی تـو موجود ہيں پس اطالق کو مقيد نہيں کيا جاسکتا ورنہ پهرصحيحہ کی نسبت وقت حاج                   
الزم آئے گـا کـيونکہ صحيحہ ميں بحث، بحث تقرر ہے اورقاضی کاتقرر اس کے پاس جانا اورصورتحال سے باخبر ہونے کے اعتبار سے                

 قضيہ شخصيہ ہے اگرچہ اس کامورد عام ہے جس کومقيد نہيں کيا جاسکتا کيونکہ قضيہ خارجيہ
 “. وں سے قطع نظر کرتے ہوئے وجہ دوم ميں اس اشکال کاتمام نہ ہونا، واضح تر ہوجائے گاجزئيہ قابل تقييد نہيں ہے اورتمام بات

مقبولہ :یعنـی بالفـرض ہـم جـو کہـتے ہيـں           :اجـتہاد کے بـارے ميـں تنقـيح مـناط، القاءخصوصـيت اورکفایـت تقلـيد ہـی                  :وجـہ دوم  ٢
 ومقلد دونوں یا تو اطالق کی تقييد وجہ سے ہے           صرف مجتہد ہونا استفادہ ہوتا ہے نہ کہ مجتہد        ) قضاوت کے لئے    (اورصحيحہ سے   

کـہ جـس وجـہ اول کے اشـکال ميـں ذکـر ہوچکا ہے یا پهر دوسری وجوہات کی بنا پر ہے کہ جوفقہی کتابوں ميں مورد بحث قرار           
 . پائی ہيں

 عدم جواز پران کی     بہرحال مقلد کی نسبت دليلوں کے کافی نہ ہونے کے عالوہ اورکوئی چيز نہيں ہے ليکن مقلد کی قضاوت کے                   
داللـت واضـح الـبطالن ہے اوریہ بات کسی نے نہيں کہی بلکہ اہل علم سے کوئی چهوٹے سے چهوٹا عالم بهی یہ بات نہيں کہہ                           
سـکتا چہ جائيکہ ان کا کوئی بزرگ عالم کہے مگر یہ کہ از باب قيدیت کہے تو اب ہم کہتے ہيں کہ منصوب ہونے کے سلسلہ ميں                            

ے روایـت کـا ذکـر کـرنا غلـبہ کے بـاب سـے ہے یعنـی مذہـب اہل بيت عليہم السالم کی قضاوت اورشرعی          مجتہدیـن اورحدیـث ک    
قضـاوت ميـں جـو بـات عـرف کـی سـمجه ميـں آتی ہے اورجو اس کے نزدیک معيار ہے وہ وہی احکام اوراصول کا علم ہی، ليکن                                

ہرعلم )جو عوام کے مورد ابتالءنہيں رہے ہيں      کہ  (چونکـہ اس زمـانے ميـں اسـالمی احکام خصوصًا قضاوت کے مسائل کی نسبت                 
حاصـل کـرنے کی غالب راہ بلکہ شاید کامل راہ، مجتہدین کے اجتہاد اورنقل روایات وردات احادیث اوران کی تدابير ميں منحصر                       
تهـی لہـذا مجتہدیـن ہـی قضـاوت کے منصـب پرمقـرر ہـوئے ورنـہ واضـح ہے کـہ قاضـی کـی قضاوت ميں کنویں اوراس سے پانی                                  

یا کفارات احرام اوراس کے محرمات )کہ جن کو فقيہ یزدی نے خلل عروہ ميں بيان کيا ہی  (ينچـنے، خلـل کی اجمالی فروعات        که
وغـيرہ کے مسـائل کے بـارے ميـں علـم حاصل کرنا قضاءکے باب ميں کوئی اثر نہيںرکهتا ہے جيسا کہ عدليہ کے قوانين اوراس کے                      

ثر ہيں کوئی فرق نہيں ہے ایسے ہی ان کااجتہادیاتقليد کے ذریعہ جاننے             ¿بطور کامل مو    اصول کے جاننے ميں کہ قضاءکے بارے ميں         
 ميں کوئی فرق

 . نہيں ہی
خالصـہ یـہ کـہ مـيری نظـر ميں قضاوت کے باب ميں عرف کا تنقيح اورخصوصيت عرفيہ کاالقاءکرنا مسلم ہے اوراجتہاد کی عدم             

اص قضـاءکے مسـائل اوراس کے قوانين کے جاننے والے ہيں وہ باقی   شـرطيت کے لـئے بطـور اتـم شـرعی حجـت ہے لہـذا جـو اشـخ              
شـرائط کے سـاته شـارع مقـدس اورحضـرات معصـومين کی طرف سے قضاوت کے لئے مجاز تهے اورہيں اوراس لحاظ سے مجتہد،                          

 . مقلد اورجامع الشرائط وغيرہ ميں کوئی فرق نہيں ہی
ءاورمحققين بلکہ تمام علمی، عدالتی اورحقوقی تحقيقات کے مراکز کو          علميہ، یونيورسٹی کے فضال   ¿ کتـنا اچهـا ہے کـہ حوزہ           

 صفحے کا مطالعہ کرنا چاہئے اوراس عظيم فقيہ کی ٩١ سے ٥١کتاب القضاءکے صفحہ “جواہـر الکالم    ”اسـالمی مسـائل کے لـئے        
ام امت قدس سرہ کی افتخار ہے اس طرح ہم ام  ¿ تحقيقـی بحـث پردقـت کرنـی چاہـئے کہ جس کی کتاب شيعوں کے لئے مایہ                   

پرعمل “حـوزات علمـيہ کـو سنت فقہ جواہری کی رعایت کرتے ہوئے تحقيقات پر تحقيق کر کے اضافہ کرنا چاہئی           ”:وصـيت پـر کـہ     
 . کرسکتے ہيں

عورتـوں کے قاضـی بنـنے، جـرم اورجهگـڑوں کـی رسـيدگی، تحقيقاتـی مـراحل کـی فائـيلوں کی تکميل اورحکم                          .  ٣٧٧سـوال   
 الت کے امور سنبهالنے کے متعلق آپ سے درخواست ہے کہ اپن نظریہ بيان کریں؟کواجراءکرنے جيسے عد

ذکوریـت کـی شـرط جيسا کہ مرجعيت ووالیت ميں نہيں ہے ویسے ہی قضاوت ميں بهی شرط نہيں ہے بلکہ قضاوت کے               : جـواب 
ی خصوصيت نہيں رکهتا ہے اوراگر  جـواز ميـں جـو چـيز معـيار ہے وہ عدلـيہ کے اسـالمی قوانين واحکام کا علم ہے اورمرد ہونا کوئ                        

 . روایتوں ميں مرد کی لفظ آئی ہے تو وہ گفتگو ميں غلبہ کی وجہ سے ہی
اس روایـت ميـں یـا دوسـری روایـتوں اورمکالمـات ميں جو مرد سے تعبير کيا گيا ہے یا کياجاتا ہے اس کی قطعًا کوئی خصوصيت             

 ميں مردمجازنہيں ہے جيسا کہ آئمہ معصومين کی طرف سے قضاءکے باب 
 . اورمتصدی ہيں اسی طرح عورتيں بهی آئمہ اطہار کی طرف سے مجاز ہيں

حق اللہ سے متعلق جرائم ميں ملزم کے غائب ہونے پر چالئے جانے والے مقدمہ کاممنوع ہونا، کيا صرف اٰلہی حدود،                     . ٤٧٧سـوال   
ناس کا پہلو نہيں رکهتے ہيں، کو بهی شامل جيسـے زنـا تـک ہـی محـدود اورممـنوع ہے یـا دیگـر تعزیراتـی مقـدمے کـہ جوحق ال                       

ہی؟اورکـيا جـس وقـت ملـزم تک رسائی نہ ہو اورفائل ميں اس کے برخالف کافی دالئل بهی موجود نہ ہوں تو کيا اس کے بری                             
 ہونے کے احکام کو جاری کيا جاسکتا ہے یانہيں؟

 کا اجراءہے اس لئے اس طرح کی حد اورتعزیر          غيابـی حکم کی ممنوعيت ميں چونکہ شرط اورمالک شبہ کی بنا پر حد             : جـواب 
 . ميں کوئی فرق نہيں ہی

تو )فائل کی تفصيل اوراس کے علم سے ہٹ کر ہو         (وہ علم جوقاضی کو مشاہدہ اورادراک کی بنا پر حاصل ہو اوروہ           . ٥٧٧سـوال   
ل کو شرع اورقانون نے خاص جرم کـيا حجيـت رکهـتا ہے یا نہيں؟وہ علم جو قاضی کودالئل وشواہد کی بنا پرحاصل ہو اوران دالئ      

کے اثـبات کے لـئے کافـی نـہ سـمجها ہـو تـو کياحجت ہے یا نہيں؟بطور مثال چار مرتبہ اقرار یا چارگواہوں کے ذریعہ زنا کا ثابت ہونا                                
لئے ممکـن ہے اگـر کسـی جگـہ مـثًال دومرتبہ اقرار ایک گواہی اورتما م قرائن وشواہد کہ جن ميں سے کوئی بهی تنہا اثبات کے                       

کافـی نہيـں ہے موجـود ہوں اورقاضی کے علم کا باعث ہوں تو کيا یہ علم قابل اعتبار ہے یا نہيں؟قاضی کے علم کی حجيت کی                            
بـنا پـر کـيا صرف اس قاضی کا علم جو شرعی شرائط جيسے اجتہاد کے ہمراہ ہو حجت ہے یا پهر ہرقاضی کا علم حجيت رکهتا          

 ہی؟
 حقـوق الناس ہيں اس ميں قاضی کا علم اگر قرائن وشواہد کی بنا پر ہو جو کہ  سـماجی ومعاشـرتی حقـوق جـو کـہ      : جـواب 

ان قرائن کو پيش کيا جاسکتا ہے تاکہ تہمت کی گنجائش نہ رہ جائے اورقاضی کو الزام . معمـوًال علـم کـا باعـث ہی، حجت ہی     
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اضی جس درجہ قضاوت کے فن ميں ماہر        کاسـامنا نـہ کـرنا پڑے اورمعصومين کے عمل کے ذریعہ بهی اس کی تائيد ہوتی ہے اورق                  
 ہو اس کے لئے تفصيلی علم حاصل کرلينا زیادہ آسان

ہے ليکـن حـدود کے بـاب ميـں جـو نـاموس کـا پہلـو پایا جاتا ہے جيسے زنا اوراغالم تو اس کے اثبات کا طریقہ چار عادل شاہد کی                  
ی سازش وفریب کے بغير اختياری حالت ميں انجام گواہـی اورخـود مجـرم کے چـار مرتـبہ ایسـے اقرار ميں منحصر ہے کہ جو کس         

قرائن و  . پـائے اوروہ بهـی روایـات ميـں بـيان کئے گئے خاص طریقہ سے ہو نہ کہ ہر طرح کی حسی اورظنی شہادت کے ذریعہ ہو                           
 نہيں شـواہد اگـرچہ سـو فيصـد یقيـن کـا باعث ہوں، اطمينان تو دور کی بات ہی، اجرائے حدود کے لئے حاکم کے حکم کا موضوع          

 . ہيں
موضوعيت رکهتا ہے نہ کہ طریقيت اوراصل کا مقتٰضی بهی حکم کا عدم جواز ہے     ¿ ناگفـتہ نـہ رہ جـائے کـہ حـاکم کا علم، جنبہ               

اورتعزیـرات بهی کہ جو عزت وناموس کا پہلو رکهتا ہے، اس ميں تنہا خود ملزم کا اقرار اگرچہ ایک ہی مرتبہ ہو یادو شاہد عادل    
 اورکافـی ہے ليکـن اسکے عالوہ جيسے حق الناس کہ جس کے بارے ميں بيان ہوا، ان ميں تنہا قاضی کا                       کـی گواہـی ہـو، حجـت       

ید ہے اورگناہوں اورتخلفات سے روکنے کے لئے ¿منين کی سيرت عملی بهی اس پر مو    ¿علـم بهـی حجـت ہے اورحضـرت اميرالمو           
 . کافی ہوتا ہی

ہ جس ميں حق اللہ کا پہلو پایا جاتا ہے اور اس کا شمار ناموس کے مسائل ناگفـتہ نـہ رہ جـائے حـدود کے مسـائل اورتعزیـرات ک            
ہے اس لئے کہ قاعدہ )اگر ممنوع کے قائل نہ ہوں(ميـں ہوتا ہے کے متعلق علم کاحاصل کرنا قاضی پر واجب ہی نہيں بلکہ مذموم       

جملہالحدود تدرءبالشبهاتاسی حکم   جاری ہے اورمشہور    )شـبہات کے ذریعـہ حـدود معـاف ہـو جاتـا ہيـں              (ادرالحـدود بالشـبهات   ¿
 . حدیث اورروایات عمليہ سے استفادہ کيا گيا ہی

اپـنا نظـریہ، علـم قاضـی کے بـارے ميـں کہ جو اقرار وبينہ سے ملحق ہو، بيان فرمائيں اوراگر قاضی کا علم کسی                           . ٦٧٧سـوال   
 تيسری راہ سے ہو تو معاف کر دینے کا حکم کيسے ہی؟

بنا برایں زنا . ف کرنا جائز نہيں ہے کيونکہ عفوخالف قاعدہ ہے لہذا نص کے مورد پر اقتصار کيا جاتا ہی    غـير اقـرار ميـں معا      : جـواب 
اس اعتـبار سے بينہ کے حکم ميں ہيں، ليکن بيان ہو چکا ہے کہ  ) بالفـرض یـہ کـہ حجيـت رکهـتے ہـوں         (کے اثـبات کے تمـام طـریقے         

 قاضی کا علم، زنا جيسے موارد ميں کہ جن کو ثابت
ے کے لـئے شریعت ميں خاص طریقے معين کئے گئے ہيں، حجيت نہيں رکهتا ہے پس دو امر ميں سے یعنی یاتو چار مرتبہ اقرار                           کـرن 

 . یا چار شاہد کی گواہی سے ثابت ہونا چاہئی
 حدود

عث ہی؟کافر کتابی   کيا مرتد کے ساته تجاوز اورزنا بالجبر کرنا، عقاب اٰلہی کا باعث ہی؟اورزنا وتجاوز کی حد کا با                 . ٧٧٧سـوال   
 اورغير کتابی یا کافر حربی اورکافر حربی کتابی کے ساته زنا بالجبر کرنا کيسا ہی؟

 . مطلقًا زنا بالجبر کاحکم قتل ہے اورمسلمان اورکافر عورت ميں کوئی فرق نہيں ہی: جواب
 وہ عورت عفت کے منافی اگـر ایـک عـورت کـا شـوہر دائمـی ہـو ليکـن اس ميـں جمـاع کـی قـدرت نـہ ہـو، اب اگر                           . ٨٧٧سـوال   
 کی مرتکب ہوتوسنگسار کی جائے گی یا نہيں؟) زنا(عمل

سنگسار نہيں کی جائے گی کيونکہ زوجہ کے محصنہ ہونے کے شرائط ميں سے ایک شوہر کا جماع کرنے پر قادر اورعورت                      : جـواب 
ی خــالف نہيــں ہے بلکــہ کــا اس کے ذریعــہ دوســروں ســے مســتغنی ہونــا بهــی شــرط ہــی، مســئلہ روشــن ہے اوراس ميــں کوئــ

کـی ایـک عـبارت سے احصان کے شرائط ميں مرد و عورت کے مساوی ہونے پر اجماع کا نقل ہونا بهی ظاہر ہے ليکن                          “غنـيہ ”کـتاب 
عـورت کـا حدزنـا کـا باعـث، شـوہر کے سـاته خيانت، عفت کے منافی عمل کا انجام دینا اورزنا جيسے گناہ کبيرہ کا مرتکب ہونا                              

 . رت زانيہ محسوب ہوگیمسلم ہے کيونکہ عو
چـوری کی حد جاری ہونے کے بعد، کاٹا گيا عضو کسی کی ملکيت شمار ہوگا؟حکومت کی ملکيت ہے کہ جس نے         . ٩٧٧سـوال   

حدجـاری کـی ہے یا جس پرحد جاری کی گئی ہے اس کی ملکيت ہی؟دوسری صورت ميں آیا ممکن ہے کہ اس کو آپریشن کے                         
 ذریعہ جوڑا جا سکتا ہی؟

ہرًا سرقت کے سبب کاٹا گيا ہاته، چور کے اختيار ميں نہيں دیا جاسکتا کہ وہ آپریشن کے ذریعہ اسے پهر پہلی صورت                       ظا:  جواب
 ميں کردیا بلکہ مطلق جواز حکم کی حکمت کے ضائع ہونے کا باعث ہی

 رکهتا ليکن بطور اورحکمـت حکـم کـا تقاضـا ہے اورعـدم اطـراد اوراحکـام کی حکمت کومنعکس کرنا اگرچہ کوئی ممانعت نہيں                      
کلـی اوردائـم حکـم سـے جـدا نہيـں ہونـا چاہـئے اورکاٹـی گئيـں انگلـياں الگ حصہ ہيں جو زندہ سے جدا کی گئيں ہيں اورمردہ                                 

 . کاحکم رکهتی ہيں انهيں دفن کردیا جانا چاہئے ليکن اگر حاکم چاہے کہ ان سے استفادہ کيا جائے تو کر سکتا ہی
ملک کا سفر کرے اوروہاں کوئی جانی یا مالی         )کہ جو خداکو قبول نہيں کرتے ہيں      (سٹ  اگـر کوئـی شـخص کميون      . ٠٨٧سـوال   

 نقصان اٹهائے بغير کچه افراد کوقتل کرڈالے اور ان کا مال اٹها الئے تو کيا یہ عمل جائز ہی؟
م ہے اس لئے کہ مطلقـًا جائـز نہيـں ہے کـيونکہ دوسـرے تمـام ملـتوں اورانسـانوں کـی جـان ومال تمام ممالک ميں محتر                       : جـواب 

اسـالم ذاتـی طـور پـرتمام کـو محـترم شمار کرتا ہے اوراس رو سے آسمانی اورغير آسمانی ملتوں ميں کوئی فرق نہيں ہے اور                    
قرآن نے قصاص کو معاشرہ کی حيات سے تعبير کيا ہی، قصاص کے متعلق قرآن کی کم نظير آیت ولکم فی القصاص حياة ميں                        

 . اللباب کو مخاطب کيا گيا ہیتمام صاحب عقل وفکر یااولی ا
یـا یہ کہ قرآن دوسروں کے مال ميں تصرف کرنے کوحرام اورباطل راستہ بتاتا ہے کہ والتاکلوااموالکم بينکم بالباطل باطل اورناحق                      

ن طـریقہ سـے دوسـروں کے مال ميں تصرف کرنا باطل ہے اورباطل صادق آنے ميں مالکوں کے درميان کوئی فرق نہيں ہے جبکہ قرآ     
کافر حربی کا مال بهی فقط حالت جنگ ميں ان سے چهينا جا سکتا ہے اوراس کے عالوہ جائز                   . ميـں ظاہرًا خطاب بهی عام ہی      

 . نہيں ہی
 تعزیرات
 کياگناہان صغيرہ ميں آپ تعزیر کو جائز سمجهتے ہيں یا یہ صرف گناہان کبيرہ کے لئی. ١٨٧سوال 
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 ہی؟ اورکيا مالی تعزیر جائز ہی؟
کتنی اورکيسے ہوں ) تنبيہ(اہان صـغيرہ ميں تعزیر جائز نہيں ہے اورکبيرہ کے ترک کرنے پر خدا معاف کردیتا ہے اور تعزیر                  گـن : جـواب 

 . اس کا اختيار حاکم کے ہاته ميں ہے اورمال کے ذریعہ بهی تعزیر کی جاسکتی ہی
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احکام قصاص
 اسباب قصاص

لڑکی کے بهائی کے ہاته قتل ہوگيا اس  ) زانی(ایـک شـخص نے ایـک لڑکی کے سا ته تجاوز کيا اوریہ تجاوز کرنے واال                  . ٢٨٧ال  سـو 
 کے متعلق حکم شرعی بيان فرمائيں؟

چونکـہ قـتل عمـدًا تهـا اس لـئے قـاتل کے لئے شرعی حدقصاص ہی یہ بات بهولنی نہيں چاہيے کہ یہ حق الناس ہے لہذا                       : جـواب 
 . کے معاف کردینے اوران کے راضی ہوجانے کی صورت ميں ساقط ہوجاتا ہے) ورثائ(ئے دماوليا

اگـر کوئـی شخص صاحب خانہ کی عدم موجودگی ميں اس کی اجازت کے بغير اس کے گهر ميں داخل ہو اوراس   . ٣٨٧سـوال   
 کی پٹائی کردے جس کے زخموں کـی لڑکـی کے سـاته تجـاوز کـرنا چـاہے ليکـن صاحب خانہ کا فرزند جو لڑکی کا بهائی ہے اس                

 کی تاب نہ ال کر وہ مر گيا، آپ سے درخواست ہے کہ قاتل کے متعلق شرعی حکم بيان فرما دیں؟
 اگرچہ جس قتل کا بهی عمدی ہونا ثابت ہو جائے قصاص کا باعث ہے اورمقتول کے ورثہ: جواب

اوربيٹی کے ساته خيانت کا قصد رکهتا ہے اگرصاحب کے لـئے ان کـا حـق ثابـت ہے ليکـن جو دوسروں کی ناموس یعنی ماں، بہن        
نـاموس کے دفـاع کـرنے کـی صـورت ميـں قـتل ہـو جـائے تـو اس کا خون بيکار ہے اورقاتل پرحتی دیت بهی واجب نہيں ہے کيونکہ                       

 کے کوئی دوسـروں کـی ناموس پر حملہ کرنے والوں کا خون ہدر ہے البتہ یہ اس صورت ميں ہے کہ جب قاتل کے لئے سوائے مقاتلہ    
 اورصورت نہ ہو ليکن 

اگـر خيانت کرنے واال دوسروں کی ناموس پرحملہ ور نہ ہو بلکہ ناموس کی رضایت سے ہو مثًال بهائی یا باپ یا شوہر مد مقابل                          
 کے زنـا کـرنے کی نيت کی طرف متوجہ ہو جائے اوردفاع اورمنکر کو روکنے کے لئے اس شخص کے سامنے آجائے اوروہ مقابلہ کرے تو       

گـرچہ ایسـے شـخص کا وظيفہ قتل کی حد تک روکنا نہ تها اورنہی عن المنکر ميں قتل کے لئے شرعی اورقانونی اجازت شرط     
ہے ليکـن اس نے مذہبـی احساس اورانسانی غيرت کی وجہ سے ایستادگی کی جس کے نتيجہ ميں مدمقابل قتل ہو گيا ظاہرًا         

 :ں کی وجہ سے ثابت نہيں ہی¿قصاص بعض پہلوو 
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 ادلہ قصاص کااس سے بے تعلق ہو جانا اورقصاص اس طرح کے قتل ميں کہ جوذاتی دشمنی اوردنياوی اغراض کے لئے نہ ہوں                        .١

اور اس کـا ایسے معمولی قتل کی طرف متوجہ ہوجانا جو کہ ذاتی اغراض کی خاطر انسانوں کی جان کے تلف ہونے اورخلل کا                    
ے نہ کہ اس جگہ پر جہاں تجاوز اورخيانت کے قصد سے ہو کہ اس جگہ پر اگر    باعـث ہے تـو ان ميـں قصـاص بهی حيات کا باعث ہ              

مـتقول کـا خـون بـيہودہ ہونـا معاشـرہ کی حيات کا باعث نہ بهی ہوتوحداقل اس کے قاتل کا قصاص اس حيات کا موجب نہيں                             
 . ہی
کی والیت کے لئے    ) ورثہ( جو کہ اوليائے دم    مـندرجہ مـوارد ميں مقتول کا مظلوم نہ ہونا اورآیت کریمہومن قتل مظلومًاکا نتيجہ              . ٢

 . سب سے عمدہ دليل ہے وہ اسے اپنے اندرشامل نہيں کرتی
 ایسا قتل جو کہ جاہل تها اوریہ خيال کرتا تها کہ اس کا قتل اس کے لئے جائز ہے اس کے قتل کی. ٣

 خود نادانی ميں مبتال ہے اوراس کے      حرمـت حدیـث رفـع اورسـعہماال یعلمونـکے حکـم کے تحـت خـتم ہوگئـی اورباآلخر چونکہ وہ                     
سے بهی جاہل ہے اس لئے قصاص بهی مرفوع ہے اورکہا نہ جائے کہ یہ مقتول                )یعنـی ایسـے کا قتل کرنا جو کہ حرام ہی          (موضـوع 

کے کے لـئے خالف امتنان ہے کيونکہ فرض یہ ہے کہ وہ زنا، ناموس پرحملہ آور ہونے کا قصد رکهتا تها لہذا عدم قصاص کا حکم اس                            
 قاتل ہونے کی وجہ 

 . سے شرعی اورعقالئی فضا ميں خالف امتنان نہيں ہی
سرزمين (اس کے عـالوہ یـہ کہ دیت سے اس کا جبران ہوجاتا ہے اورجگہوں پر حدیث رفع کيونکر جاری نہ ہوگی؟ جبکہ دارالحرب         

و قصاص نہ ہونے پر سب کااتفاق ہے    ميـں اگـر کوئـی گمـان کـر ے کہ یہ کافر حربی ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرڈالے ت                      ) کفـر 
 . اوراکثر لوگوں کے بقول دیت بهی نہيں ہے، بنا بر اصل

مـذاق فقـہ اورحکـم شـارع سـے اسـتفادہ ہوتـا ہے کـہ عـزت ونـاموس پـرتجاوز گهـروں پـرحملہ اورچوری کرنے والے کاخون ہدر                                . ٤
ے گرچہ قتل یا زخمی کرنے کی نسبت یقينی نہ ہو اورمعـاف ہے اورجـو راسـتہ ميں مسلمانوں کے قتل یا زخمی ہونے کا باعث بن               

 . ليکن اس کی غلطی و الپرواہی کی وجہ سے اس کی کوئی ضمانت نہيں ہی
بہـرحال بعـيد ہے کہ اسالم کسی ایسے شخص کے بارے ميں قصاص کاحکم دے کہ جوخير اورنہی عن المنکر کی نيت رکهتا ہو                         

) جو کہ اصل کے مطابق ہی     (رار پایا ہو اگر ذکر شدہ وجوہات عدم قصاص          اورمذہبـی اورغـيرت انسانی کے احساسات کے تحت ق         
 . کا باعث نہ ہوں تو حداقل، خون کے معاملہ ميں شک وشبہ اوراحتياط کا باعث ہی

اگـر قـتل عمـد کے اثبات کے تمام شرائط فراہم نہ ہوں اورقتل عمد مشخص نہ ہوتو کيا قصاص کاحکم مورد اشکال                  . ٤٨٧سـوال   
 ہی؟
 خون کے مسئلہ ميں احتياط کے پيش نظر جب تک اس کا عمدی ہونا ثابت نہ ہوقصاص: جواب

 . کاحکم نہيں دیا جاسکتا اورصرف دیت پراکتفا کرنی چاہئی
یا صرف غلطی کی وجہ سے کافر کے ) جس پرعمدی ہونے کا شبہ ہو(اگـر کوئـی مسلمان عمدًا یابطور شبہ عمد   . ٥٨٧سـوال   

 اس کا قصاص کرنا چاہئے یا اسے دیت دینی ہوگی؟قتل کا مرتکب ہوا ہوتو کيا 
کافـر اورہـر غـير مسـلمان جـو اسـالمی شـہروں ميـں اس کے قوانيـن اوردسـتور کے مطابق محترم شمار ہوتا ہے یا غير                              : جـواب 

اسـالمی شـہروں ميـں بيـن االقوامی معاہدہ کے مطابق اسالمی حکومتوں کے نزدیک متقابل محترم کا حق رکهتے ہيں ان کی        
ن اوربـدن ان کے مـال کـی طـرح معـاہدہ کے مطـابق محترم ہيں اوران کی دیت اورقصاص مسلمانوں کی طر ح ہے اورمذکورہ                            جـا 

احکـام بعـض روایـتوں کے اسـتناد اوردلـيلوں کے اطـالق کے تحت ہيں گرچہ اس کے برخالف فتوے اورروایت بهی موجود اورمعروف                 
ترم ہے اس کو عمدًا قتل کردے تو اس کے لئے قصاص کا حکم ہے اوراس کی               ہيں لہذا اگر کوئی مسلمان غير مسلمان جو کہ مح         

دليليـں اسـے اپـنے انـدر شـامل کرليتی ہيں اورقاتل کے اوليائے دم اسے قتل کرسکتے ہيں یا معاف کر کے دیت لے سکتے ہيں بالکل                           
 . اسی طرح جيسے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو عمدًا قتل کری

ہروہ بددماغ جس ميں قساوت پيدا ہو جائے اور         . ں معيار خون کی حرمت ہے مہ کہ قوميت اورعقيدہ         مجموعـی طور پرقصاص مي    
من قتل نفسًا :معـاف کردیں کيونکہ یہ آیت ) ورثـہ (بے گـناہ کـاخون بہـائے اس کے سـاته بهـی وہـی کـيا جانـا چاہـئے یااولـيائے دم             

 . س اورجان کو اپنے اندر شامل کرليتی ہیبغيرنفس فکانما قتل الناس جميعًااطالق رکهتی ہے اورمحترم نف
 قتل

اگـرزید، عمـرو کوقتل کرناچاہے جبکہ عمرونہ جائز القتل ہے نہ اس کا خون حال ل ہے ليکن تاریکی کی وجہ سے زید              . ٦٨٧سـوال   
 غلطی سے کسی دوسرے کو اس خيال سے کہ یہی عمرو ہے قتل کردے تویہ کس قسم کا قتل ہی؟

کے حکم ميں ہے اورمقتول کے ورثہ مظلوم ہيں اورقصاص کا حق رکهتے ہيں اوران کے لئے قصاص پر قدرت              ظاہرًا عمدی قتل    : جواب
 . ثابت ہی
ایـک ڈرائـيور جـو غلطـی پـرتها اس نے ایـک پيدل راستہ چلنے والے کا ایکسيڈنٹ کردیا اورہاسپيٹل لے جانے کے بہانہ       . ٧٨٧سـوال   

ض سـے اسـے بيابان ميں ایسی جگہ چهوڑ دیا کہ کوئی پہنچ نہ سکے        سـے اسـے گـاڑی پرسـوارکيا اورسـزا سـے بچـنے کـی غـر                 
اورحادثـہ کـا شـکار خونریـزی اورمـدد ومعالجـہ نـہ ہـونے کـی وجـہ سـے اسـی جگہ مرگيا تو یہ قتل عمدی ہے یا عمدی ہونے کے                        

 مشابہہ ہی؟
امکان اس کے پاس نہيں ہے      یـہ قـتل عمـدی ہے چونکہ حادثہ کے شکار فرد کو ایسی جگہ چهوڑا جہاں اس کی نجات کا                    : جـواب 

آگ ”، “عمدی قتل کا صادق آنا”پـس درحقيقت اس کے مرنے اورقتل ہونے کا اسے کوئی خوف نہيں ته اگر نہ کہيں کہ یہ مسئلہ             
کے مـورد سـے روشـن تـر ہے کہ جس ميں محقق نہ ہو کہ فرد نے خود آگ سے باہر آنا نہيں چاہا اورجل جانا چاہا یہ                              “ميـں ڈالنـی   
 . يان معروف ہے بلکہ فی الجملہ اجماعی ہے اگر اس سے واضح تر نہ ہوتوحداقل اس کے برابر صادق آتا ہیفقہاءکے درم

فقہـائے عظـام نے قـتل فـرزند کے مقـابل، باپ کوقصاص کرنے کے مورد ميں فرمایا ہے کہ باپ قتل نہيں کيا جائے گا تو                            . ٨٨٧سـوال   
 ماں کے متعلق قصاص کاحکم کيا ہی؟
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ش نظـر کـہ بـاپ کے ساته خصوصی رعایت کی جاتی ہے اورشرع وعرف کے نزدیک معيار ومناط یہ ہے کہ بچہ     اس کے پـي   :  جـواب 
ولکم فی القصاص حياةليکن معاف    :کـی پـيدائش کاسـبب بـاپ ہے اوریـہ کـہ قصـاص ميـں حـيات مضمر ہے جيسا کہ ارشاد ہی                        

 کرنا چاہئے اوراس بات کے پيش نظر کہ علماءعامہ          کردیـنا اورقصـاص نـہ کرنابهـی بہـتر ہے اوریـہ کہ خون کے مسئلہ ميں احتياط                  
کااتفـاق ہے کہ باپ کو فرزند کے سلسلہ ميں قصاص نہيں کيا جاتا ہی، سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کو بهی قصاص نہيں کيا جانا         

 . چاہئی
 دوسرے یہ کہ آئمہ طاہرین کی طرف سے ماں کوقصاص نہ کرنے کو منع نہيں کيا گيا ہے اورمحدثين

بهـی اسـی سلسـلہ ميـں کوئی سوال نہيں کيا ہے اوراگر بالفرض ماں کے قتل پرفرزند کے قصاص کئے جائے کے متعلق سوال             نے  
ہـوا بهـی تو یہ تمام باتيں اگر ماں کے قصاص نہ کئے جانے کے اقوٰی ہونے کے ثابت نہ بهی کریں توحداقل شبہ وشک کاباعث ہيں                            

کہ جن کی (اورقصـاص کے عمومـات واطالقات کو مذکورہ دالئل اورظن کی کثرت   اورقصـاص نـہ ہونـا بهـی بـدون دلـيل نہيـں ہے           
 . کی بنا پر تخصيص اورتقييد سے دوچار ہونا پڑے گا)حجيت عقالءکے نزدیک بعيد نہيں ہی

 قتل ميں شرکت
ے دواشـخاص ایـک شـخص کـو مـل کـر قتل کرنے کے جرم ميں قصاص کی سزادی گئی اوراس حکم کے اجراءکے لئ                        . ٩٨٧سـوال   

دیت قبول کرنے سے انکار کرتے ہيں، دونوں مجرم جيل          ) ورثائ(مجرميـن ميں سے ہر ایک کو نصف دیت دینا چاہئے ليکن اوليائے دم             
 ميں پڑے ہيں، اس بارے ميں شرعی فریضہ کيا ہی؟

کے اجرا یا قصاص کے حکم (جـس جگـہ بهـی اولـيائے دم قصـاص کـاحق رکهتے ہوں اگر وہ اپنے حق سے فائدہ اٹهانے ميں                        : جـواب 
تاخير کریں اور ایک عرصہ گزرجائے تو چونکہ مجرمين ایک عرصہ سے زندہ بچنے کے متعلق اميدوبيم کی                  ) معاف کرنے وغيرہ ميں   

کيفيت ميں ہوں توقصاص کاحق ساقط اورصرف دیت ثابت ہے کيونکہ ادلہ قصاص پر دوسرے موارد کی طرح ادلہ حرج حاکم ہيں                      
ص کے موارد ميں کوئی فرق نہيں ہے یعنی خواہ قاتل عمد ایک شخص ہو یابہت سے افراد ہوں             اور اس حکـم ميـں اورحق القصا       

 . کوئی فرق نہيں ہی
خالصـہ یـہ کـہ مقـتول کے وارث اگـر اپنے قانونی اورشرعی حق سے فائدہ اٹهانے ميں تاخير کریں اورحکم کے اجراءميں مانع ہوں                           

 . اورصرف دیت طلب کرسکتے ہيںتووہ خود حق القصاص کے ساقط ہونے کا باعث ہيں 
 قاضی اورحاکم کو بهی چاہئے کہ جيسے ہی اس پر تاخير کرنا ثابت ہو جائے تو اسے اعالن کرتے ہوئی

مقـتول کے ورثـہ کـو فيصـلہ کـرنے کے لئے تهوڑی سی مہلت دینی چاہئے اگر اس مدت ميں قاتل یا قاتلوں کے لئے کوئی فيصلہ نہ                 
کـر اعـالن کـرنا چاہيے نتيجہ ميں قصاص ہميشہ کے لئے ساقط ہو جائے گا اوردیت کے حکم کا       کرسـکے ہـوں تـو دیـت کـا حکـم دے              

 . مطلب وہی حکم شرعی کو بيان کرنا ہے نہ کہ انشاءحکم ہے کيونکہ وہ مطالبہ کا محتاج ہی
دہ ہيں قتل ایـک جـوان جـس نے عفـت کے منافی حرکت کی خاطر دوکنواری بہنوں کو کہ جن کے ماں باپ بهی زن          . ٠٩٧سـوال   

قصاص کرنے پر مصر ہيں اور کسی بهی صورت قاتل سے دیت قبول کرنے کوتيار نہيں  ) ورثہ(کـرڈاال اس سلسـلہ ميں اوليائے دم         
ہيـں اس کے پـيش نظـر کـہ سـوال کـا موضـوع دوکـنواری بہنيں ہيں آیا مقتول دوم کی دیت کہ جس کی نسبت قصاص کوئی           

دا کيا جانا الزم ہے یانہيں؟ اور اگر دو مقتول کے اوليائے دم متعدد ہوں تو اس کاحکم کا           معنـی نہيں رکهتا ہے اورقصاص ساقط ہے ا        
 ہی؟
مشہور فقہا کے مطابق دو مقتول عورتوں کے اوليائے دم خواہ متعد د ہوں یا متحد، قاتل کوقصاص کرنے کاحق رکهتے ہيں                      :  جواب

ں کيونکہ تحقق قصاص اورجزاءواعتداءميں مماثلت      جـس وقـت سـبهی قصـاص کـرنے کـو کہيـں کسی چيز کے مقروض نہيں ہي                   
حاصـل ہے اور یـہ کـہ بـاب قصـاص ميـں چند لوگوں کا قاتل ایک بار سے زیادہ قصاص نہيں ہوسکتا اس لئے نہيں ہے کہ اوليائے دم              

صاص سـے بعـض افراد صاحب حق نہيں ہيں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس ایک جان اورایک نفس سے ہے لہذا کئی بار ق                           
کـرنے کـا امکـان نہيـں ہے اورمقـتول دوم کے اولـياءدم یـا ان لوگوں کی نسبت کہ جوقصاص پر راضی نہيں ہيں قاتل کے مال ميں                               
دیـت ثابـت نـہ ہونـا، اس وجـہ سے ہے کہ دیت، قصاص پر قدرت کی فرع ہے کہ جو محل ميں عدم قابليت کی وجہ سے متحقق                               

 . نہيں ہوتا ہی
ه فـرق کـرتا ہے کـہ ولی دم قصاص کاحق رکهتا ہے ليکن اس کو آدهی دیت ادا کرنا چاہئے یعنی    پـس وہ ہمـارے مقصـود کے سـات     

 اس کی نصف حرمت کی نسبت حق قصاص ثابت ہے اورنصف دیگر کی نسبت
دیـت ادا کـرنا چاہـئے پـس دونـوں حـق کـو جمع کرتے ہوئے جب کبهی بهی ایک مر د دوعورتوں کوقتل کرے اور تمام اولياءقصاص                              

ليکن ميری آخری نظر کے مطابق قصاص ميں    . ہـوں، کسـی چـيز کے مقـروض نـہ ہونگے اورگویا مماثلت حاصل ہوگئی ہی                چاہـتے   
معـيار قـتل نفـس ہے بنا بریں ایک مر د کے ذریعے ایک عورت کے قتل کے واقعہ ميں اوليائے دم کی طرف سے فاضل دیہ واپس کرنا               

 . الزم نہيں ہی
 اعضاءبدن کاقصاص

کہ جس  (ئے قصـاص کے بعـد، کاٹـا گـيا عضو کس کی ملکيت ميں ہی؟حکومت کی ملکيت ہے یا مجنی عليہ                       اجـرا . ١٩٧سـوال   
کـی ملکيـت ہے یـا پهر قصاص ہونے والے شخص کی ملکيت ہی؟اور تيسری صورت ميں آیا قصاص کيا جانے واال    )پـرتجاوز ہـوا ہـی     

 شخص، کاٹے گئے عضو سے پيوند لگا سکتا ہی؟
اٹے گئے عضو سے پيوندنہيں لگایا جا سکتا ہے یعنی اگر مجرم پيوند لگانا بهی چاہے تووہ کارحرام      قصـاص کی وجہ سے ک     :  جـواب 

ثقہ عما ¿کـا مرتکب ہوگا لہذا اس کوروکنا چاہئے بلکہ اگر پيوند بهی لگا لے تو دوبارہ از باب قصاص، کاٹ دینا چاہئے جيسا کہ مو             
کاٹا گيا عضو، مردہ کے حکم ميں ہے لہذا )١(ا یکون القصاص من اجل الشين       انم:منيـن نے فرمایا   ¿ر ميـں آیـا ہے حضـرت امـيرالمو           

 . پيوند لگانے سے روکنا چاہئے گرچہ مجرم کے اختيار ميں ہو ليکن دفن ہونا چاہئی
 الزام لگانا اورقسم کهانا

وسکتا ہی؟یا چونکہ   کيااعضـاءکوعمداً  زخمی کرنے کا قصاص، قصاص نفس کی طرح قسم کهانے کے ذریعہ ثابت ہ                . ٢٩٧سـوال   
 فقط دیت کو ) جيسے کہ کہا جاتا ہی( قسم ہونے کے خالف اصل وقاعدہ ہی
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 . ١، حدیث ٣٢، باب ٥٨١ص. ٩٢وسائل الشيعہ، ج)١(

 ثابت کرنے ميں کفایت کرتی ہے نہ کہ قصاص کو؟ 
يں کوئی فرق نہيں ہے قسـم کے ذریعـہ قصـاص نفـس اورقصـاص اعضـاءاورجان بوجـه کـر لگـائے گئے زخم کو ثابت کرنے م             : جـواب 

اورمسـئلہ اجماعـی اورمنصوصی ہے ليکن اعضاءکے متعلق قسم کی مقدار کے بارے ميں فقہاءکے درميان اختالف نظر ہے ہر چند                      
جيسے چه قسموں سے ناک کی     :نفس ہی ¿ اشـبہ اگـر نـہ کہيـں تو اقوٰی چه عدد قسميں ہيں اگر اس کی دیت کا مورد دیہ                      

 ردیت یا قصاص ثابت ہے اوراگ
 . چه قسموں کی نسبت کمتر ہے تو کچه ہی کم دیت حساب کی جائے گی

ایـک شـخص نے کسـی مـرد کـواس کے گهـر ميں اپنی کمر پر لگے اسلحہ سے قتل کردیا ہے اورگهر ميں الش پڑی                . ٣٩٧سـوال   
افراد حاضر تهے، ہوئـی ملـی ہے تحقـيقات پـر قـاتل نے بـتایا کـہ مقـتول نے خـود کشـی کـی ہے اورچونکہ گهر ميں صرف قاتل کے               

ميںولی دم . مسـلمًا قـاتل کـی حمایـت ميـں گواہـی دی ليکـن تمـام قرائن اورموضوع کی کيفيت، خود کشی کو رد کرتی ہے           
ہوںـاوران دونـوں افـراد کے درمـيان منافع ميں تضاد ماضی کی دهمکياں بهی پيش نظر ہے نيز اگر خودکشی ہوتواس کی بهی         

ہ سے مجهے یقين ہے کہ اس شخص نے ميرے بيٹے کوقتل کيا ہے، عدليہ نے اس موضوع کو                   علـت ہوتی ہے اوردوسرے دالئل کی وج       
ميں ساتویں مسئلہ ميں    “تحریر الوسيلہ   ”الـزام کے موارد ميں سے خيال کيا ہے اب سوال یہ ہے کہ حضرت اما م قد س سرہ نے                      

کو قسم کهانے کاحق حاصل ہے یا       )وارث(ماورشـرع مقـدس اسـالم کے احکـام ميـں فقہـائے عظام کے فتاوٰی کے پيش نظر ولی د                    
 ملزم کوحاصل ہی؟

قسـم کهانا اصل اورقاعدہ کی بنا پر الزام کے مورد ميں ثابت ہے یعنی ایک ایسا مورد کہ جس ميں امارات اورقرائن سے     : جـواب 
ہوجائے اس طرح کہ   قاضـی کوگمـان اور ایسـا ظـن غالـب کہ جو ملزم کے بارے ميں قتل کے الزام متعلق علم کے قریب ہو حاصل                           

ت کر کے تمام قرائن وشواہد کو مدنظر رکه کر          ¿اگـر یـہ بـاب خـون، قصـاص اورقـاتل کوقتل کرنے کا باب نہ ہوتا توقاضی خود جرا                      
حکـم صـادر کرسـکتا تهـا، علـم سے نزدیک ظن غالب ادلہ الزام قدر متيقن کی منزل ميں ہيں اورظن مطلق کی نسبت ہمارے                           

اور اس “قدر متيقن پراکتفا کی جاتی ہی    ”قواعد کے برخالف ہے لہذا      ) قسم کهانا (اور چونکہ قسامہ    پـاس کوئـی دلـيل نہيں ہے         
ں کہ جو محصور ہے، اس ميں کوئی فرق نہيں ہے صرف ملزم کا یہ دعوٰی کہ ميں فالں وقت                    ¿حکـم ميـں محلـہ، گهر اوروہ گاو          

ہيں جائے گا اوراگر ایسے احتما لوں پر اعتماد کيا جائے تو ظاہرًا کـہ جـب قـتل کاواقعہ پيش آیا ہے موقع واردات پر نہيں تها، سنا ن        
دودليل آپس ميں تعارض کریں جيسے کہ الش کے قریب ایک شخص خون آلود آلہ               :قسـم کهانے کے لئے کوئی مورد نہيں ہے مثًال           

 قتل کے ساته حاضر ہی، نيز¿ 
ارد ميں کہ جہاں حجت شرعی کے ذریعہ ثابت ہو کہ ملزم اسـی کے پـاس پهـاڑ کهـانے واال بهـيڑیا بهـی موجـود ہے جيسے ان مو                

قـتل کے وقت موقع واردات پر نہيں تها اس طرح کہ اس کا تحقق عادی طور پرمحال ہوتوایسے موارد ميں برخالف دليل اورگمان                        
 . نہ ہونے کی وجہ سے قسم نہ کهائی جائے گی

یسے ہی موارد پرناظر اورایسی ہی مثالوں کے لئے کہ جوذکر           ميں ساتواں مسئلہ ا   “ تحریرالوسيلہ«امـام قـدس سرہ کی کتاب        
ہوئيں، بيان ہوا ہے ليکن ملزم کا گهر ميں نہ ہونا اس معنی ميں کہ وہ دوسرے کمرے ميں موجود ہی، صرف اس کے ادعا کے لئے                           

یسا مورد قسم کهانے کے ہے ليکـن قاضـی کـا گمـان وظـن اورمـتہم کے قـاتل ہـونے پردیگر قرائن وشواہد، ثابت اورمتحقق ہيں تو ا          
 . موارد ميں سے ہے اورایسے احتمالوں پر توجہ نہيں دی جاتی ہی

عالمـہ رضـوان اللـہ تعالـٰی علـيہ قسم کے ساقط ہونے کے موارد کو محصور کرتے ہوئے چه مورد شمار کرتے ہيں اوریہ مورد ان ميں                
 . سے نہيں ہی

کو آدم کشی اورقتل ميں فریب اورمکاری کوروکنے کے لئے قرار دیا گيا قاضـی کـو خيال رکهنا چاہئے کہ شریعت ميں قسم کهانے    
ہے اس معنـی ميں کہ دوسرے لوگ فکر نہ کریں کہ اگر کسی کووہ قتل کریں تو شرعی شواہد اورقاضی کے واقعہ کی صحيح                         

نسان ڈرتا ہے اوردوری اطالع نہ رکهنے کی وجہ سے قصاص سے بچ جائيں گے چونکہ قسم کے قانون کے سبب، قتل سے معموًال ا                  
اختـيار کرتا ہے کہ کہيں تمام تر چاالکيوں اورفریبکاریوں کے باوجود، اس کے قتل کا ارتکاب قسم کے قيام کے ذریعہ ثابت نہ ہوجائے                    
کـہ جـس کے بعـد اس کـا قصـاص کـيا جائے کے موارد ميں سے قرار پاتا ہے اوراس کا قتل کرنا ثابت اورپهر قصاص پر محکم ہوجاتا                                

 . ہی
 

 قصاص کے دیگر مسائل
 

 جس شخص کا قتل ہوا ہے کيا مرنے سے پہلے اپنے قاتل کو قصاص نفس سے معاف کرسکتا ہی؟. ٤٩٧سوال 
معـاف کرسـکتا ہے اوربہـت سے فقہاءنے اس بارے ميں فتوٰی دیا ہے اوراطالق وعموم ادلہ بهی انسان کے اپنے حقوق                       !ہـاں : جـواب 

ضاءکرتے ہيں اورنفس اوراعضاءکے قصاص ميں کوئی فرق نہيں ہی، ہاں دیت معاف کرنے کا               پرتسـلط رکهنے اورمعاف کرنے کی اقت      
مسـئلہ جـدا ہے کـيونکہ دیـت مرنے کے بعد ثابت ہوتی ہے اورایک تہائی دیت سے زیادہ مقتول کا معاف کرنا اوراس کا نافذ نہ ہونا                             

ی قتل ميں کوئی فرق نہيں ہے اورمتطبب برائت         کسـی وجہ بلکہ قوت سے خالی نہيں ہے اوراس حکم ميں عمدی اورغير عمد              
کے اخـذ کرنے کا مسئلہ جو نص ميں وارد ہوا ہے وہ قتل کے بعد کی دیت کے ساته فرق کرتا ہے اوراس کو اس مسئلہ سے قياس                             

 . نہيں کيا جاسکتا ہی
صاص نفس سے معاف کرسکتا    جـو شـخص مقـتول یـا مضـروب ہونے واال ہے کيا وہ اس قتل کا ارادہ رکهنے والے کو ق                      . ٥٩٧سـوال   

 ہی؟اور قصاص عضو اوردیت کی صورت ميں کياحکم ہی؟
چونکہ قتل سے پہلے قصاص کو معاف کرنا، قتل نفس کی طرف ترغيب دالنا ہے جو حرام ہے اورحرمت کا عقالئی مالزمہ             : جـواب 

کے اعتبار سے اس کا وجود عدم، یکساں بطـالن اوراثـر کـا مرتـب نـہ ہونا ہے یعنی اس کا معا ف کرنا بے فائدہ ہے اورحکم وضعی                       
 . ہی
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 دیت کے احکام
 

 قتل کی دیت
 

 ؟ےایک انسان کی کامل دیت کيا ہ. ٦٩٧سوال 
 :ے دیت چه چيزوں ميں سے ایک ہلکام: جواب

 . ایک ہزار بهيڑیں. ١
 . اونٹ مخصوص عمر کے سو. ٢
 . کہ دار ایک ہزار مثقال سوناس. ٣
 .  ہزار دوسو پچاس مثقال سکہ دار چاندی جو کہ رائج ہودس ہزار درہم کہ جس ميں پانچ. ٤
کہا جاسکتا ہے    دوسویمانی حّلہ کہ جس کی جگہ پردوسوکاٹ پينٹ کا اچها کپڑا ہوتو           . ٦مخصـوص عمـر کـی دو سو گائے            . ٥

 . کہ کافی ہی
 

  سکتا ہی؟کيا عمدی قتل کی دیت اورجو قتل عمدی ہونے کے مشابہ اس کی دیت ميں پيسہ دیا جا. ٧٩٧سوال 
 . دیت کی عينيت ميں ظاہرًا خصوصيت نہيں ہے بلکہ ہر جان کی قيمت کو پيسہ کی صورت ميں ادا کيا جاسکتا ہی: جواب

 ميں عورت کی دیت مرد کی دیت کے نصف ہی؟) قتل عمد، قتل شبہ وقتل خطا(آیا قتل کی تمام اقسام . ٨٩٧سوال 
کيونکہ دیت کی تمام “ قضاًئ الطالق ادلة الدیة« ، مطلقًا مساوی ہی مـيری نظـر ميـں مـرد اورعـورت دونوں کی دیت           : جـواب 

مرد کا  دلـيلوں کے اطالقـات کـا مقتٰضـی اوران کـو مقـيد کـرنے پردلـيل کا نہ ہونا قصاص کا مثل سے مثل کی صورت ميں ہونا اور                         
ت دونوں پر ظلم واقع ہونے      عورت کا مرد کوقتل کرنے کے قصاص ميں کسی فرق کی عدم ضرور            ) اس کے برعکس  ( عـورت کـو اور    

ميـں عـدم تبعـيض، اعضـاءکی نسـبت بهی لسان چہارگانہ ادلہ کے درميان تعارض کا لحاظ، عمومات کی طرف رجوع جيسی                        
کی دیت کی ادلہ کے اطالقات بهی مماثلت اور    آنکه سے آنکه کا قصاص، زخم کی صورت ميں قصاص اوراعضاء          “العيـن بالعيـن   «

لہـذا مرد وعورت کی دیت مساوی ہے اورقصاص کے مرحلہ ميں بهی اعضاءکے قصاص کی طرح                  ہيـں    یمسـاوی ہـونے کے مقتضـ      
ممـاثل اورہمجـنس ہـونے کـا لحـاظ ہے کـہ جس پر تجاوز اورظلم ہوا ہے وہ عضو ميں بهی قصاص کا حق رکهتا ہے بغير اس کے کہ                               

 . دیت سے کسی چيز کا مقروض ہو
 اعتبار سے احادیث کے باب ميں داللت اظہر ہے اس لئے کہ اس کی ہر  اور ابـان ابـن تغلـب کـی صـحيحہ کـہ جـس مـی متـن کے                   

جہـت سـے تحقـيق تدقـيق ہوئی ہے قابل استدالل اور اعتماد نہيں ہے اورمجروح کرنے کے تاوان کے موارد کے لحاظ سے بهی جوکہ          
 جبران خسارت کا مقتٰضی ہے، ضمان جو¿ قصـاص کے قـابل نہيـں ہے عورت ومرد کے درميان فرق پرکوئی دليل نہيں ہے اورقاعدہ       

مسـاوی ہے لہـذا قـاعدہ ضـمان کے مطابق ماہرین کی تعيين کے مطابق نقصان پورا ہونا چاہئے لہذا حکومت                       دونـوں کـی نسـبت     
حر جو عبد فرض کر کے اس کی قيمت کو دیت قرار دیا  ”اوردیت. اورتـاوان کے تمـام مـوارد ميـں نقصـان کـا پورا کيا جانا ثابت ہی                 

ع نظـر کـہ فـی الحـال اس کـا امکان نہيں ہی، ناتمام ہے اور عيب پيدا کرنے کا تاوان کا مقائسہ کرنا، قياس مع                            سـے قطـ   “جائـی 
الفـارق ہے اورہـم اس بـارے ميـں مفصل بحث کرچکے ہيںاورکيسے مقائسہ صحيح ہو سکتا ہے جب کہ کامل نفس کی دیت کی                          

ی دیت نصف اوربعض کی دیت کامل ہے اوربعض کی       نسـبت اعضـاءکی دیـت کسـی طـرح مسـاوی نہيں ہے بلکہ بعض اعضاءک                
دیـت کـم اوراس سـے کـم ہے حاالنکـہ ادهـار فروخت ہونے کی صورت ميں اس شئے کے اجزاءکی قيمت ميں کوئی فرق نہيں ہے                            

 . اورہرجزءکی اپنی الگ قيمت ہی
 

 اعضاءکی دیت
 

. ہی تہائی سے زیادہ ہو تو نصف ہوجائے گیعـورت کـی دیت مرد کی تہائی دیت تک اس کے برابر ہے ليکن جيسے                 . ٩٩٧سـوال   
کـيا عـورت کے زخمـی کـرنے کے تـاوان بهی یہی قاعدہ جاری ہی؟یعنی زخمی ہونے اوراعضاءکے ٹوٹ پهوٹ جانے ميں دیت معين           

 نہيں ہے اورتاوان ادا ہونا چاہئی، کيا یہ قاعدہ پایا جاتا ہی؟
 کے ذریعہ مشخص ہوتا ہے اورظاہر سی بات ہے کہ تاوان وہاں ہے کہ جہاں    تاوان وہی خسارت کو پورا کرنا ہے جو ماہر افراد         : جـواب 

دیـت معيـن نـہ ہو اوراس صورت ميں عورت و مرد کے درميان کوئی فرق نہيں ہے کيونکہ معيار ماہرین کی رائے ہے اوردیت کاحکم         
 . اس سے پہلے والے مسئلہ ميں بيان ہوچکا ہی

سے بنایا گيا “ زنداعلٰی اورزندسفلٰی ”، “موٹی اورپتلی ہڈی”ے ہر ایک دو ہڈیوں کو    ں ميں س  ¿انسـان کے ہـاته پـاو        . ٠٠٨سـوال   
 ہی، اگر کبهی ایک وقت ميں مذکورہ دونوں ہڈیاں ٹوٹ جائيں تو کيا اس شکستگی کو ایک ہی شمار کيا جائے گا؟

ارہ کرتی ہے اورمطابق اصول     دوجگـہ سـے ٹوٹـنا شـمار ہوگـی اورروایت ظریف بهی بنا پر نقل غير کافی اسی طرف اش                    : جـواب 
 . وضوابط بهی ہی

 
 جنين کی دیت

 
اگـر نطفہ ٹہر جائے اورمياں بيوی دونوں مل کر ڈاکٹر سے چاہيں کہ کوئی ایسا انجکشن دے جس سے دوسرے ہی           . ١٠٨سـوال   

کہ انجکشن  (وضوع  جبکہ ڈاکٹر اورانجکشن لگانے بهی م      ہگار ہيں؟ اہفـتہ ميـں بچـہ سـاقط ہـو جـائے تو کيا زن و شوہر دونوں گن                  
 ؟ےسے واقف ہوں، کيا ان پر بهی کفارہ واجب ہ) سقط کے لئے دیا جارہا ہی
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چہ  اگر چکا ہو، سـقط کـرنا حرام ہے کہ جو رحم ميں ٹہر گيا ہو اوربچہ کی پيدائش کا آغاز ہو    کـا  ےایسـے نطـف    جنيـن اور  : جـواب 
ماں باپ بهی سب کے سب گناہگار  رہا ہے وہ بهی اور  نہ ہو، جو شخص جنين کوساقط کر   ںانعقـاد کے پہـلے ہـی دنـوں ميں کيو          

بهی حرام ہے ليکن یہ کام کفارہ کا باعث  سقط کرنے ميں مدد کرنا معصـيت کـار ہيـں کـيونکہ سـقط کـرنا بهـی حـرام ہے اور                 ر  وا
نا چاہئے مگر یہ کہ     دیت رکهتا ہے جو ساقط کرنے والے پرواجب ہے اورجو ساقط شدہ جنين کا وارث ہو اس کو دیا جا                    !ہاں. نہيـں ہے  

 . ےوہ معاف کر د
 

 تو وہ دس دینار)ےیعنی انزال ہوتے وقت زوجہ سے الگ ہو جائ(اگـر شـوہر اپنـی زوجـہ کی رضایت کے بغير عزل کرے         . ٢٠٨سـوال   
نے پر ہر بار جماع کر کـو اپنـی زوجـہ کـا مقروض ہوگا اب اگر شوہر چه مہينوں تک برابر عزل کرتا رہا تو کيا اس کو        ) کفـارہ (دیـت   

 دس دس دینار دینا چاہئے یا چه مہينوں کو ایک جماع فرض کر کے صرف دس دینار دینا کافی ہوگا؟
وہ خوف کی وجہ سے عزل  ڈرائے اور دیـت واجـب نہيـں ہے اورعـزل کی دیت اس جگہ پر ہے کہ جہاں شخص دوسرے کو                 : جـواب 
 . ےمنی رحم کے باہر خارج ہو جائ کرے اور

 
 دیت کے دیگر مسائل

 
 ميت کے اعضاءکاٹنے پر جب دیت ثابت ہو جائے تو اس کی ادائيگی کس کے ذمہ ہے ڈاکٹر کے یا مریض کی؟. ٣٠٨ال سو

ڈاکـٹر کے اوپـر واجب ہے جوقطع کرنے کے عمل کوانجام دیا ہے ليکن اگر کوئی دوسرا اس کے قرض کو ادا کردے اوردیت کو                          : جـواب 
 جيسا کہ خود ميت نے دیت معاف کرنے کے بارے ميں وصيت کی ہوتو دیت اس کـی جانـب سـے ادا کـردے تـو وہ بـری الذمـہ ہوگا                

 . ساقط ہی
 

کيا دیت وہی خسارہ ہے یا زخمی کرنے والے کو دیت کے عالوہ زخمی ہونے والے کے تمام نقصان اورعالج کے خرچ کو                       . ٤٠٨سـوال     
 تو وہاں کيا حکم ہی؟  ہومساوی بهی ادا کرنا چاہئے؟ جہاں پردیت کی مقدار خسارہ سے زیادہ، کمتر یا

دیت اورزخمی کا جو مالی خسارہ ہوا ہے اسے ادا کرنا چاہئے اور ظاہرًا اس بيکاری کی نسبت بهی زخمی کرنے واال اس                       : جواب
 کی اجرت المثل کاضامن ہے ليکن تعيين شدہ دیت سے زیادہ مجروحيت کی

 . ور مساوی ہونے ميں کوئی فرق نہيں ہینسبت مقروض نہيں ہے اورمجروحيت کی وجہ سے دیت کے کم وزائد ا
بعـض قـانو ن دانـوں کے نظـریہ کے مطابق دیت کی ماہيت ميں زیادہ تر خسارہ کی تالفی کا پہلو جتنا پایا جاتا ہے                         . ٥٠٨سـوال   

 اس سے کم سزا کا پہلو ہی، حضرت عالی کا نظریہ کيا ہے؟ کيا دیت خسار ہ ہے یا سزا؟
 

ی دیت کہ جہاں قصاص نہيں ہی، مثًال باپ نے اپنے بيٹے کو قتل کردیا ہو تو دیت سزا کے دائرہ                    عمدی قتل کے باب ميں به     : جواب
ميں نہيں آتی ہے اورقاتل فقط تعزیر کيا جاتا ہے اوراس کو کفارہ دینا چاہئے جيسا کہ قتل شبہ عمد یا قتل خطا کی صورت ميں                          

 . کہ جس ميں دیت خسارہ شمار ہوتی ہی
 

قتل کرنے یا زخمی کرنے یا قتل سے کم یا زیادہ ميں متهم نابالغ سے وضاحت طلب کی جائے تو                    ) عمدًا(جـب بهی    . ٦٠٨سـوال   
وہ بلـوغ کے بعـد اقرار اوراعتراف کرلے اوراس کے اقرار کے ساته جرم ثابت ہوجائے تو کيا دیت، عاقلہ کے ذمہ ہوگی؟یا اس کے اقرار                           

 ميں اگر متهم کی تعقيب بلوغ سے پہلے اوراقرار بلوغ کے بعد ہو یا      کـی وجـہ سـے سے خود اس کے اپنے ذمہ ہوگی؟اس سلسلے             
تعقيـب، بلـوغ کے بعـد اور اقـرار بلوغ سے پہلے ہو یا بلوغ کے بعد قتل کرنے یازخمی کرنے کااقرار کرے اورقبل از بلوغ تعقيب نہ کی                              

 یا نہيں؟ گئی ہوتو اس ميں فرق ہے یا نہيں؟اسی طرح مميز اورغير مميز کے درميان فرق ہے 
ادلـہ قصـاص کے عموم اوراطالق کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا مميز بچہ کہ جو اچهے برے کی تميز رکهتا ہے اورجانتا ہے کہ برے                           : جـواب 

اعمال کی سزا ملتی ہے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے البتہ غير مميز کہ جو پاگل کی مانند ہے اس کے عاقلہ اوررشتہ داروں         
ے کـہ وہ اس کـی حفاظـت کریـں اس کے اعمـال کـی مالـی ذمہ داری عاقلہ کے اوپر ہے اورحدیث عمدالصبيان                           کـی ذمـہ داری ہ     

خطاءتحملـہ العاقلہاسـی قسـم کے مـورد سـے تعلق رکهتی ہے اورشریعت کے قواعد وذوق کے مطابق ہے چونکہ عاقلہ کی ذمہ                         
ہيں روکا جس کی وجہ سے وہ دوسروں کونقصان         داری ہے کـہ وہ اس کے جـرائم ضـرب شـتم سـے روکيـں لہـذا انهوں نے اسے ن                      

پہـنچانے اورانهيـں مارنے کا سبب بنا ہے پس مالی لحاظ سے قاعدہ عقالئيہ سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ دیت، عاقلہ کے ذمہ ہے ليکن               
د قتل وقطع،   سزا نہيں دے سکتے چونکہ تربيت اطفال کے ذمہ دار افراد کو سزا دینا مانن              ) عاقلہ(سـزا کے حـوالے سـے ہـم انهيـں            

تربيـت کے لـئے وجـوب کـا مستلزم ہے کہ جوناقابل عمل ہونے کے قطع نظر، شارع نے بهی اسے جعل نہيں کيا تاکہ ایسی جزا ان                          
کونـہ دی جـائے فقـط اس کـی مالی جزا پر اکتفا کيا گيا ہے لہذا قتل وجرم کے ثبوت ميں بينہ اورقرائن کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے                         

ے جيسـا کـہ قـبل از بلـوغ کی نيت اقرار پرتعقيب اورغيرتعقيب اوردوسری صورتوں ميں کوئی فرق نہيں ہے                کوئـی فـرق نہيـں ہ      
 . اوراس کا سبب جو کچه گذر چکا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہی

خطا کی  بہـرحال بچہ نے تميز اورسمجه نہ ہونے کی وجہ سے جوغلط کام کيا ہے اسے روکا جانا چاہئے تها ليکن روکا نہيں گيا وہ                          
حدتـک ذمـہ دار ہے اورجملہ عمدالصبيان خطاءتحملہالعاقلہيا غير مميز کے اختصاص کے فرض کے مطابق عقالئی طور پرمعتبر ہے                     
اوراس ميں کسی قسم کا تعبد اورحکم کہ جس کاراز ہميں معلوم نہ ہو موجود نہيں ہے اوریہ خود اختصاص پر شاہد ہے چونکہ              

ے اورعرف اس قسم کے موارد ميں اطالق کو قبول نہيں کرتا گویا وہ اپنے عقالئی اعتبار کو        یہـی مطلـب عرفی تفاہم کا سبب ہ        
 . انصراف کا موجب جانتا ہی

اور یـہ بات بهولنی نہيں چاہئے کہ اگر ہم حسب مشہور قائل ہو جائيں کہ عمد الصبيان، بطور مطلق خواہ مميز ہی کيوں نہ ہو         
ہ پـر ہے تـو بهـی سـوال ميں مذکور صورتوں ميں کوئی فرق نہيں ہے چونکہ تعبدی                   حکـم خطـا رکهـتا ہے اوراس کـی دیـت عاقلـ             
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مسـئلہ اورعمـد صـبی کوخطـا قرار دیا گيا ہے اوراس کی دیت عاقلہ پر ہے بڑوں کی خطا ميں دیت خطا خود ان پر ہوتی ہے اس        
روں کے ضرر ميں ہوتا ہے جو سنا نہيں جاتا          لحـاظ سـے جـو فـرق ہے وہ اقرار کی خاطر ہے چونکہ اقرار کرنے والے قاتل کا اقرار دوس                     

اس کے عـالوہ بہـت سـے روایـات بهی عدم سماع پر داللت کرتی ہيں ليکن محل بحث ميں عمد کا اقرار ہے کہ جو عمد پر بينہ                  
تا کـی مانـند ہے کـہ حسب عموم، عاقلہ پر دليل ہے یہ توغير مميز کی بات تهی ليکن جو مميز ہے اوراچهے وبرے کی پہچان رکه                         

جيسـا کـہ بحـث کے اوائل ميں گذر چکا ہے اس کاقتل کے ارادے اورتصميم کے سلسلے ميں عمد کے ساته بظاہر کوئی فرق نہيں                        
رکهـتا یـہ اطالقـات وعمومـات قصـاص ہيں ليکن جووجہ، اس کو غير مميز سے ملحق کرنے کے لئے ذکر ہوئی ہے ان ميں سے ایک                            

کہ اس کی سند ميں جو ضعف ہے اس کے قطع نظر اس کا مميز سے انصراف         وہـی حدیـث عمـد الصـبيان کـہ جـو گذر چکی ہے                
 :دوسری حدیث، رفع قلم ہے کہ جوبعض جہات سے مخدوش ہی. اورغير مميز سے اختصاص ہی

قلـم، قصـاص، افـراد پـر نہيـں ہوتا تاکہ مرفوع ہوسکے بلکہ موضوع پر ہوتا ہے پس قتل قصاص کا موجب بنتا ہے جس طرح بول        . ١
ا موجب بنتا ہيکما انہ ناقض للوضوءاوان اتالف المال سبب للضمان وغير ذلک مما یکون وضعًا علی الموضوع العلی                   نجاسـت کـ   

 . المکلف
 

 منتخب االحکام¿ ضميمہ 
 

 بيمہ کے مسائل
 

 ہے جو کے درميان انجام دیا جاتا) کمپنی، ادارہ یا شخص   (بـيمہ، ایـک عقـد اورمعـاہدہ ہے جو بيمہ کمپنی اوراس              . ٧٠٨مسـئلہ   
اپـنا بـيمہ کـرا لے اوریـہ عقـد بهـی تمـام عقـود کـی طـرح ایجاب وقبول کا محتاج ہے اورجو شرائط تمام عقود ميں ایجاب وقبول                                 
اورعقد کے لحاظ سے معتبر ہيں وہ اس عقد ميں بهی معتبر ہيں اوراس عقد کو ہر زبان ميں پڑها جا سکتا ہے ناگفتہ نہ رہ جائے                           

 . می متون ميں پایا جاتا ہے اوروہ عقد ضمان جریرہ ہیکہ بيمہ کے مشابہ عقد اسال
 

بـيمہ ميـں ان شـرائط کے عـالوہ جـو تمـا م عقـود ميـں ہيـں جيسـے بالغ، عاقل اورصاحب اختيار وغيرہ ہونا، چند                          . ٨٠٨مسـئلہ   
 :دوسری شرطيں بهی معتبر ہيں

 . س یا فالں ہوائی جہاز کو بيمہ ہیبيمہ کے مورد کومعين کرنا کہ فالں شخص، فالں دکان، فالں کشتی، فالں ب. ١
 . عقد کے دونوں طرف معين کرنا کہ دواشخاص ہيں، دو ادارے ہيں، دوکمپنياں ہيں یا دوحکومتيں ہيں. ٢
 . ادا کی جانے والی رقم کو معين کریں. ٣
 . ادا کی جانے والی اقساط اورادائيگی کو معين کرنا. ٤
 . مہينہ اورسال سے شروع ہو کر کتنے مہينے یا سال تک جاری رہے گابيمہ کی مدت کو معين کرنا کہ کون سے . ٥
ایسے خطرات کومعين کرنا جوخسارہ کا موجب ہوتے ہيں جيسے جلنا، ڈوب جانا، چوری ہونا، مر جانا، اورمریض ہو جانا وغيرہ                     . ٦

 . بلکہ وہ تمام آفات کہ جو خسارے کی باعث ہيں ان کو بيان کرسکتے ہيں
ری نہيں ہے کہ بيمہ کے معاہدے ميں خسارہ کی شرح معين کی جائے پس اگرطے کریں کہ جتنا بهی نقصان                     ضرو. ٠٨ ٩مسـئلہ 

 ناگفتہ نہ رہ جائے کہ ميری نظر. ہو گا اس کو پورا کریں گے تو صحيح ہی
 تمام کو ميـں آج جـو بـيمہ کـی اقسـام ایـران بلکـہ پـوری دنـيا ميںرائج ہيں اورجو ایک عقالئی عقد کی صورت رکهتی ہيں ان           

شـروط وعقـود کے اطالقـات وعمومات اپنے اندر شامل کرليتے ہيں اوردهوکہ و فریب جو ایک طرح سے غير عقالئی معامالت ميں              
پایـا جاتـا ہے اورجـن کـا مال کهانا، باطل کا مال کهانا ہے وہ بيمہ کی ان قسموں ميں نہيں پایا جاتا اوردهوکہ جو مطلقًا جہالت                             

ميں بلکہ ایسے اجارہ ميں کہ جو اس کے صحيح ہونے ميں مضر ہے پایا جاتا ہے نہ                  ) فروخت کرنی ( ہا بـيع  کے معنـی ميـں ہے وہ تـن        
کـہ مطلـق عقـود ميـں، ہـم کيسـے بـيمہ کـو بـاطل عقـد تصـور کریں جبکہ وہ ضمان جریرہ کے مشابہ ہے کہ جس کاصحيح ہونا                            

 . اسالم و فقہ ميں پہلے سے موجود اورمسلم ہی
 دپوسٹ مارٹم اورپيون

انسـان کے مـردے پـر جنایـت وارد کـرنا اوراس کے بـدن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا حرام ہی، چونکہ جو حرمت زندگی ميں          . ٠١٨مسـئلہ   
 ہرانسان کے لئے ہے موت کے بعد بهی وہ حرمت واحترام باقی رہتا

رچير پهاڑ اگر بے احترامی کا ہے جـبکہ جنایـت اورٹکـڑے ٹکـڑے کرنا ميت کی بے احترامی ہے لہذا حرام ہے رہی بات پوسٹ مارٹم او                      
پہلـو نـہ رکهتـی ہـو اورکسـی عقالئـی غـرض کی حامل ہو مثًال علم طب کی ترقی، پيوند کاری، اثبات حق اوراسی طرح کے                         
دوسـرے کـاموں کے لـئے اگـرچہ فـی حدنفسـہ جائـز ہے اوراس کـی حرمـت پـر کوئـی دلـيل نہيـں ليکن اوليائے ميت کی رضایت                                  

اواجب ہے اوراس سے تخلف کرنا حرام ہے پس اگر پوسٹ مارٹم اورچير پهاڑ، ميت کی وصيت کے                  اوروصـيت ميـت کـی رعایت کرن       
 . مطابق ہو یا اس کے وارث، کارخير کے عنوان سے اس کام پر راضی ہوں تو اس ميں کوئی مانع نہيں ہی

کا ٹنا جائز ہے    ) کا کام ہی  کہ جو نيکی وبهالئی     (مسـلمان جس کے اعضاءميں کسی عضو کو پيوند کاری کے لئے             . ١١٨مسـئلہ   
کہ جب خود ميت نے اس کام کوانجام نہ دینے کی وصيت کی ہو یا اوليائے ميت راضی نہ ) جائـز نہيـں   (مگـر یـہ اس صـورت ميـں        

 . ہوں
 اگر کسی محترم انسان کی جان کو حفاظت کسی ميت کے اعضاءميں سے کسی عضو کی پيوند. ٢١٨مسئلہ 

ليکن اگر پيوند لگا بهی ليا جائے تو پهراس کی نجاست کے     . ٹنا اوراس کا پيوند لگانا، جائز ہے      کـاری پرموقوف ہوتو اس عضو کو کا       
مردار ہونے کے لحاظ سے اگر نماز ميں انسان کے ہمراہ انسانی مردار کا    اور بـارے ميں اشکال ہوتا ہے جو نجس کفار ميں سے ہيں           

سلمان کے مردار ميں بهی اشکال ہے اورنجاست کا اشکال مسلمان           اس لحاظ سے ہے، بنا بر ایں م        تو ہونـا اشـکال کـا باعـث ہو        
کـی ميـت ميـں اس وقـت بهـی ہے اگـر غسـل سے پہلے اعضاءکو قطع کریں ليکن کہا جاسکتا ہے کہ اگر ميت کے عضو کو پيوند                        
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و کہالئے گا اورنجس لگـانے کے بعد اگر اس ميں حيات پيدا ہوجائے تو ميت کی عضویت سے خارج ہو جائے گا اورزندہ انسان کا عض                    
اورمردہ نہ ہوگا بلکہ اگر نجس العين حيوان کے عضو بهی کسی انسان کو پيوند لگا دیا جا ئے تو حيوان کا جزءنہ کہالئے گا بلکہ                     

اور بعيد نہيں کہ اس کی دیت بهی ہو اوردیت اس بيمار پر ہے کہ جس کو اس کافائدہ حاصل ہو رہا                      . انسان کا عضو شمار ہوگا    
ہ الغنم فعليہ الغرمليکن اگر ميت نے اپنی زندگی ميں اس کام کی اجازت دی ہے توبظاہر دیت نہيں ہے اسی طرح ميت                       ہيومن ل 

 . کے وارث اس کی موت کے بعد اجازت دے سکتے ہيں اورقطع کرنے والے سے دیت بنا بر احوط بلکہ اقوٰی، ساقط نہيں ہوتی
 

 آئمہ طائرین کی عزاداری
 

یسـی زنجـير سـے مـاتم کرنا جس ميں دهار دار چهریاں بهی لگی ہوں جو بدن کو زخمی کردیں اورکون                    بلـيڈ اورا  . ٣١٨سـوال   
 جاری ہونے کاباعث ہوں اگرچہ اس سے جان کا خطرہ نہ ہو اس کا کيا حکم ہی؟

ریقہ  ط  روائتی نصيحت اور  مصائب کا پڑهنا، وعظ و     عزاداری کرنا جيسے فضائل و     کـی مجلسـيں اور    ) ع(خـامس آل عـبا    : جـواب 
سـے عـزاداری و مـاتم کـرنا، افضـل تریـن عمل اوربے حساب اخروی اجر وثواب کا باعث ہے ليکن خيال رہے کہ دشمن ہمارے تمام                         
اعمـال کـو دوسـروں کے اعمـال سـے مـال کر حملہ آور ہوتا ہے اوراس کی غرض اسالم یا مذہب پرحملہ ہے اوراسالم کی عملی                             

 نے ہميـں رہـا نہيں کر دیا بلکہ اس نے اپنے حملوں کو اور تيز کردیاتاکہ وہ ہم کو تمام                  بـاتوں کـو ہمـارے تـرک کـرنے کے بـاوجود اس             
 . اعمال، فرائض، شعائر اورتبليغات اسالم سے روک سکی

پـروردگار عـالم کـی نصـرت ومـدد سـے آپ جيسـے مسـلمانوں کـی بـيداری اوردشـمن کے ہـاته ميـں اپنی کمزوریوں کو نہ دینے                            
 حفاظت کے ذریعہ انشاءاللہ ہرروز دشمنوں کی شکست ميں اضافہ ہوگا اوران کے پروپيگنڈوں               اوراسـالمی عـزت وعظمـت کی      

 . کا کوئی فائدہ نہ ہوگااسالم یعلووالیعلٰی عليہ شئی
 حکومت جمہوری اسالمی کے قوانين

 نے اپنے حکم ہے کہ جس دوسـروں کے بـيمہ کـی کاپـی سـے اسـتفادہ کـرنے والے شخص اوراس صاحب بيمہ کا کيا                   . ٤١٨سـوال   
 بيمہ کی کاپی کا دوسرے کے اختيار ميں استفادہ کے لئے دیا ہی؟

 . دونوں حرام کے مرتکب ہوئے ہيںاورضامن بهی ہيں: جواب
یعنی اس کے مفاد کو انجام نہ دیا        (کياحکومـت کے قـانون اورآئيـن نـاموں کے مفـاد کے خـالف کـام کـيا جاسـکتا ہی                     . ٥١٨سـوال   
اگر جائز نہيں ہے تو ہمارا فریضہ کيا        :ت اسـالم یـا شرع کے فقہی مباحث کی مخالف ہی           اس دلـيل کے سـاته کـہ حکومـ         )جائـی 
 ہی؟
 کوئی بهی آئين نامہ یا قانون شرع کے خالف امر کے لئے مجوز نہيں ہوسکتا اس لئے کہ: جواب

 . جب خالق کی معصيت ہورہی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہيں کرنا چاہئيالطاعة لمخلوق فی معصية الخالق
 ُان پر عمل کرنا واجب ہے یا نہيں؟ . مختلف حکومتوں نے بين االقوامی قوانين پر دستخط کر رکهے ہيں. ٦١٨سوال 
نظـام اور انـتظامات کـی حفاظـت کے وجـوب سـے قطـع نظـر تعہـدات پر عمل کا واجب ہونا خود ذاتًاایک                       . ہـاں، واجـب ہے    : جـواب 

 . انسانی حق کے طور پر واجب ہی
 
 


