
  

ظله رساله توضيح المسائل حضرت آيت اهلل العظمى حاج سيد صادق حسينى شيرازى دام  

 

الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

 

احکام کے تقليد  

 

 رکھے يقين پر اس اور جانے ساتھ کے دليل کو دين اصول کہ چاہيئے کو مسلمان بلکہ ہے تقليدجائزنہيں ميں دين اصول۔۱مسئلہ

 کہ توچاہيئے ہے ںاگرمجتہدنہي ہواور سکتا کر حاصل کو احکام ساتھ کے دليل يعنی ہو مجتھد خود انسان تو يا ميں دين فروع ،ليکن

 دے انجام طرح اس کو وظيفہ اپنے ساتھ کے احتياط يا کرے عمل پر طريقوں گئے بتائے کے اس يعنی کرے تقليد مجتہدکی کسی

 بعض اور حرام مجتہدين کوبعض شئے اگرکسی مثلا  کردياہے کوپورا داری ذمہ شرعی اپنی نے اس ہوجائيکہ کويقين اس کہ

 بجاالئے کو تواس ہوں کہتے مستحب اوربعض واجب کو کام کسی مجتہدين کردے،اوراگربعض وترکک تواس ہوں جانتے غيرحرام

۔کريں تقليد کی مجتہد کسی کہ ہے واجب پر ان ہيں سکتے کر عمل پر احتياط کسی ہی نہ اور ہوں مجتہد خود تو نہ لوگ جو ،پس  

 چاہيے تقليدکرنی مجتہدکی اورايسے بجاالئے مطابق کے کمح کے مجتہد کو عمل اپنے کہ ہے يہ تقليدکامطلب ميں احکام۔۲ مسئلہ

ہوں اوصاف ذيل مندرجہ ميں جس : 

 ميں باطن کے جس ہے شخص وہ مراد سے عادل,)ہو عادل, ہو زندہ,ہو زادہ حلل,ہو اثناعشری شيعہ,ہو عاقل,ہو بالغ,مردہو

 يا ہمسايوں يا والوں محلے کے اس اگر يعنی(ےپرمجبورکر کوبجاالنے اورواجبات روکے سے کبيرہ گناہ خداہوجواسے ايساخوف

 انسان کہ ہے نہيں ضروری يہ کريں تصديق کی اچھائی کی اس وہ تو جائيں پوچھے حاالت کے اس سے والوں رہنے ساتھ اسکے

 سے دينمجتہ تمام کے زمانے اپنے ميں کوسمجھنے حکم کہ ہے مراديہ سے اعلم ہواور بھی اعلم وہ ہو رہا کر تقليد کی مجتہد جس

۔رکہتاہو مہارت زيادہ  

ہے سکتی جا کی شناخت سے طريقوں تين کی مجتہد۔۳ مسئلہ : 

۔کرسکتاہو شناخت کی ہواورمجتہد علم خوداہل مثلاانسان ہوجائے حاصل يااطمينان کويقين انسان۔ ۱  

۔ديں نہ گواہی خلف کے نا علم اہل عادل دودوسرے بشرطيکہ کريں تصديق ہونيکی مجتہد کے کسی دوعادل سے ميں علم اہل۔ ۲  

 کريں تصديق کی نے ہو مجتہد کے کسی ہو اطمينان قابل بھی بات کی ان اور ہو سکتا پہچان کو مجتہد جو گروہ ايک کا علم اہل۔ ۳

۔ ہے کافی بھی گواہی کی شخص اطمينان ايکقابل واجب احتياط بر بنا اور  

 ہو اعلم کے جس ے تقليدکر کی شخص ايسے کہ چاہيے پر بنا کی واجب کواحتياط ہوتوانسان مشکل شناخت کی اعلم اگر۔۴ مسئلہ

 تو ہے نہيں عالم زيادہ اس دوسرا کوئی اور ہے اعلم ہوکہ بھی مينمختصرسااحتمال ے بار کے اگرکسی رکھتاہوبلکہ گمان کا نے

 کسی سے ميں توان برابرہوں ميں سآپ مجتہدين کئی نظرميں کی اوراگراس۔ چاہيئے لينی کر تقليد کی پراس بنا کی مستحب احتياط

۔ کرے تقليد کی اسی کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہو گار ہيز پر زيادہ کوئی سے ميں ان اگر البتہ چاہيئے تقليدکرنی کی ايک  

ہيں طريقے چار کے کرنے حاصل مجتہدکافتوی  ۔۵ مسئلہ  

۔سنے خودمجتہدسے۔۱  

کريں بيان کو فتوے کے مجتہد جو سنے سے شخص عادل دو۔۲  

ہو اطمينان قابل بات کی جس سنے سے شخص ايسے کسی۔۳  

ہو اطمينان جوقابل ديکھے ميں عمليہ رسالہ ايسے کے مجتہد۔۴ . 



 جو رہے کرتا عمل پر فتوے اس تک وقت اس تو ہے چکا ہو تبديل فتوی   کا مجتہد کہ جائے ہو نہ يقين کو انسان تک جب۔۶ مسئلہ

۔ ہو عقلئی احتمال کہ يہ مگر ہے نہيں جستجوالزم کی اس تو ہے چکا ہو تبديل فتوی   کہ ہو احتمال اگر اور ہو ميں رسالہ  

 کرسکتاليکن نہيں پرعمل فتوے کے مجتہد دوسرے کسی احتياط بر بنا کامقلد تواس دے فتوی   ميں مسئلہ کسی اگرمجتہداعلم۔۷ مسئلہ

 مرتبہ تين ميں رکعت چوتھی اور تيسری کی نماز کہ ہے يہ احتياط کہ کہے مثلا  دے حکم کا احتياط بلکہ دے نہ فتوی اگروہ

 احتياط کہ جو پر احتياط اس کہ چاہيئے کو تومقلد چاہيئے کہنا‘‘ اکبر هللا و هللا اال الہ وال ہلل والحمد هللا سبحان’’ يعنی اربعہ تسبيحات

 ايک ہے جانتا کافی کو اربعہ سبيحاتت مرتبہ ايک جو پرکہ فتوے کے مجتہد دوسرے يا کرے عمل ہے مشہور سے نام کہ واجب

 مرتبہ ايک مجتہد دوسرا اوراگر ہے اشکال محل مسئلہ يا ہے غور محل مسئلہ کہ کہے مجتہد جب ہے حکم يہی ااور کہے مرتبہ

۔ ہے سکتا کہہ بھی مرتبہ ايک مقلد تو ہو جانتا کافی کو کہنے  

 دھونے ميں کر آب مرتبہ ايک برتن نجس ’’کہ کہے مثلا  دے حکم کا طاحتيا بعد کے دينے فتوی   ميں مسئلہ کسی اگرمجتہد۔۸ مسئلہ

 مجتہد دوسرے کسی ميں مسئلہ اس کہ ہے اختيار کو مقلد تو‘‘ جائے دھويا مرتبہ تين کہ ہے يہ احتياط چہ اگر ہے جاتا ہو پاک سے

۔ کرے عمل پر فتوے کے  

 ميں مسائل تمام اور رہے تقليدپرباقی کی اسی کہ ہے اختيار کو مقلد تو جائے مر اگروہ تقليدکررہاہے انسان مجتہدکی جس۔ ۹ مسئلہ

۔ تھا نہينکيا عمل ميں زندگی کی مجتہد نے اس پر جن کہ بھی ميں مسائل ان کہ تک يہاں کرے تقليد کی اسی  

 مرنے کے سا اور کرے عمل پر فتوی   کے مسئلہ کسی ميناگر صورت کی رہنے باقی پر تقليد کی مجتہد والے مرنے۔۱۱مسئلہ

 سکتا کر نہيں عمل پر فتوی   کے والے مرنے ميں بعد پھر تو کرے عمل پر فتوی   کے مجتہد زندہ کسی ميں مسئلہ ہی اسی بعد کے

 ميں صورت اس تو کرے عمل پر احتياط اس مقلد اور دے حکم کا ط احتيا اور دے نہ فتوی   ميں مسئلہ کس مجتہد زندہ اگر حتی  

۔ سکتا کر نہيں عمل پر فتوے ےک مجتہد والے مرنے بھی  

 عدول سے مجتہد زندہ پر بنا کی احتياط ليکن ہے جائز کرنا تقليد کی مجتہد زندہ کے کر عدول سے مجتہد والے مرنے۔۱۱ مسئلہ

 اس تو ہو گيا رہ نہ عادل مجتہد پہل يا ہو اعلم مجتہد دوسرا اگر البتہ ہے نہيں جائز کرنا تقليد کی مجتہد زندہ دوسرے کے کر

۔ ہے سکتا بدل تقليد ميں صورت  

۔کرے حاصل علم کا ان اور سيکھے کو مسائل والے آنے درپيش مرہ روز کہ ہے واجب پر مکلف۔۱۲ مسئلہ  

 حاصل فتوی   کا مجتہد تاکہ کرے انتظار تو ہو ممکن اگر تو ہو نہ معلوم حکم کا جس آجائے پيش مسئلہ ايسا کوئی اگر۔۱۳ مسئلہ

۔ کرے عمل پر احتياط يا کرسکے  

 فتوے دوسرے کو اس تو جائے بدل فتوی   کا مجتہد اگر تو کرے بيان سے دوسرے فتوی   کا مجتہد کسی شخص کوئی اگر۔۱۴ مسئلہ

 کی اس ہو ممکن تک جہاں تو تھا کيا بيان غلط کے ہو معلوم بعد کے کرنے بيان فتوی   اگر البتہ ہے نہيں ضروری کرنا بيان کا

۔ کرے ازالہ کا غلطی  

 سکتے ہو صحيح ميں صورت اسی اعمال کے اس تو ہو رہا التا بجا اعمال تقليدکے بغير تک مدت ايک شخص کوئی اگر۔۱۵ سئلہم

 کی جس کہ تھے مطابق کے فتوے کے مجتہد اس اعمال کے اس يا ہے ديا کر ادا کو وظيفہ اپنے نے اس کہ کرے يقين وہ جب ہيں

۔ چاہيئے کرنی تقليد اب کی جس ہوں مطابق کے فتوے کے ہدمجت اس يا تھی چاہيئے کرنی تقليد وقت اس  

۔ ہيں شامل ميں تقليد مباحات اور ،مستحبات،مکروہات ،محرمات واجبات معاملت، ،عبادات، احکامات تمام۔۱۶ مسئلہ  

احکام کے طہارت  

 

پانی مضاف اور مطلق  

يامضاف ہوتاہے يامطلق پانی۔۱۷ مسئلہ  

 مل ساتھ کے چيز کسی يا پانی کا ہ وغير تربوز يا گلب جيسے جائے کيا حاصل سے چيز دوسری کسی جو ہے وہ: پانی مضاف

 جو علوہ کے اس سکے جا کہا نہ پانی صرف کو اس کہ جائے مل چيز اور کوئی يا مٹی ساتھ کے جس پانی وہ جيسے ہو ا ہو

ہيں قسميں پانچ کی پانی اورمطلق ہے پانی مطلق وہ ہے پانی بھی  

کاپانی کنويں۔۵۔ کاپانی بارش۔ ۴۔پانی جاری۔ ۳۔ پانی قليل۔۲۔ پانی کر۔۱  

پانی کر  



 گہراساڑھے بالشت تين لمباساڑھے بالشت تين ساڑھے جو ہو اگرايسابرتن کہ ہيں مقدارکوکہتے اس کی پانی:  کرپانی۔ ۱۸ مسئلہ

 تبريزی من سواٹھائيس ايک کم مثقال سبي کاوزن ہوگايااس کربھر پانی تووہ دياجائے بھر سے کوپانی اوراس چوڑاہو بالشت تين

 تين ميں گہرائی اور چوڑائی لمبائی مقدار کی اس اگر اور ہوتاہے( ۷۴۱.۳۷۶)گرام چاليس سو سات کلواور چھيہتر سو تين ہو،جو

۔ ہے کافی بھی تو ہو بھی بالشت تين  

 ہ و تو جائے گر ميں پانی کربھر لباس سنج جيسے ہو گئی ہو نجس جو چيز وہ يا ياخون پيشاب جيسے نجاست اگرعين۔۱۹ مسئلہ

۔جائے نہ ل بد سے وجہ کی نجاست ذائقہ يا ،بو کارنگ اس تک ہوگاجب نہيں نجس تک وقت اس  

۔ہوگا نہيں نجس پانی تووہ جائے بدل سے چيز اور کسی علوہ کے بونجاست کی پانی اگرکربھر۔۲۱:مسئلہ  

 کر اورغيرمتغيرپانی کومتغيرکردے حصہ ايک کسی کے اوراس جائے گر ونمثلاخ نجس عين ميں پانی زيادہ اگرکرسے۔ ۲۱مسئلہ

 نجس سب ہوتو کم کرسے پانی ماندہ اگرباقی ليکن اور ہوگا نجس وہی صرف متغيرہواہے جتناحصہ ہوتو زيادہ سے يااس بھر

۔ہوجائيگا  

 پانی نجس قطرہ ايک ايک کاپانی ےفوار اگر کرديگاليکن کوپاک پانی نجس ہوتووہ متصل کرسے کاپانی اگرفوارے۔ ۲۲مسئلہ

 قطرہ قطرہ کاپانی اس ميں نتيجہ کے جس جائے دی چيزرکھ اوپرکوئی کے اگرفوارے گا،ہاں کرے نہيں پاک تواسے پرگرے

 پانی نجس کاپانی فوارے ہيکہ يہ واجب اوراحتياط کرديتاہے کوپاک پانی نجس تو ہوجائے متصل سے پانی نجس پہلے سے ہونے

۔ائےہوج مخلوط سے  

 ہے،تو پاک رہاہے ٹپک سے اس توجوپانی ہے متصل سے کر جو کردھوديں رکھ نيچے کے نل چيزکوايسے اگرنجس۔ ۲۳مسئلہ

۔ ہے پاک پانی وہ تو ہو نہ ميں اس بھی نجاست عين ہواور نہ بدال ذائقہ يا کارنگ،بو اس سے وجہ کی نجاست اگر  

 لگنے کے نجاست ہوتوعين کم کرسے حصہ اورباقی کرے اختيار تصور کی کربرف جم حصہ کاکچھ پانی اگرکرکے۔۲۴ مسئلہ

۔جائيگی ہوتی نجس جائيگی قدرپگھلتی جس بھی جائيگااوربرف ہو نجس پانی يہ سے  

 يعنی جائے کرسمجھا ہوگياتواسکو کم سے اس يا کرہے کہ جائے ہو شک متعلق کے اس پھر کرتھا پہلے جوپانی۔ ۲۵ مسئلہ

 طرح گا،اسی ہو نہيں نجس ميں صورت کی بدلنے نہ ذائقہ يا ،بو رنگ تو پڑجائے نجاست اسميں اگر اور گا کرے پاک کو نجاست

 پر موقعے ايسے کہ ہے يہ الزم احتياط اور جائے سمجھا نہ کر تواسے نہيں کہ ہوگياہے کر کہ ہو شک اوراب ہو نہ کر پانی اگر

۔ کرے تحقيق  

جاسکتاہےکيا معلوم سے طريقہ کاکرہوناتين پانی۔۲۶مسئلہ : 

ہوجائے حاصل يااطمينان کويقين خودانسان۔ ۱ . 

کربھرہے پانی يہ کہ ديں گواہی آدمی دوعادل۔۲  

ہے بھر کر پانی کا م حما کہ دے کہہ مالک کا حمام مثلا  ہو ن اطمينا قابل وہ اور ہو پانی ميں اختيار کے شخص جس۔۳  

 

پانی قليل  

۔ہو کم اورکرسے نکلے کرنہ مار جوش سے جوزمين ہے پانی مرادوہ سے پانی قليل۔۲۷مسئلہ  

 ليکن ہوجاتاہے نجس پانی قليل تووہ جائے ديا ڈال پر چيز نجس کو پانی قليل يا گرجائے ميں پانی چيزاگرقليل نجس۔۲۸مسئلہ

 لاوراگرقلي ہے پاک باقی اور ہوگا نجس وہی صرف ملہے چيزسے نجس توجتناپانی ديں چيزپرڈال نجس سے اوپر پانی اگرقليل

۔ہوگا نہيں نجس کاحصہ تونيچے رہاہے مل چيزسے اورنجس اوپرجارہاہے سے نيچے طرح کی فوارہ پانی  

 بھی زائل نجاست سے اس چہ اگر ہے نجس پانی تووہ جائے جداہو سے اس اوروہ چيزپرڈاالجائے جونجس پانی قليل وہ۔۲۹مسئلہ

 سے اس تو جائے ڈاال لئے کے کرنے پاک کو اس پانی جو بعد کے کرنے دور کو نجاست اصل کہ ہے يہ احتياط بلکہ ہو ہوئی نہ

کرے پرہيز بھی  

 ساتھ کے شرطوں پانچ وہ ہے گرتا پانی جو تو جائے کيا استعمال ميں کرنے پاک کو مقام کے پائخانے يا پيشاب پانی جب۔۳۱ مسئلہ

ہے پاک  

ہو آيا نہ ميں اس ،ذائقہ ،بو رنگ کا نجاست۔۱  



ہو پہنچی نہ تک پانی اس نجاست کوئی سے باہر۔۲  

۔ہو نہ کيساتھ ياپاخانہ پيشاب مثلاخون، اورنجاست کوئی۔۳  

۔ہوں نہ ميں پانی ذرات کے پاخانہ۔۴  

۔ہو پھيلی نہ زيادہ سے معمول ميں اطراف کے پاخانہ نجاست۔ ۵  

 

پانی جاری  

 اور کوئی کا طرح اسی اور چشمے جيسے رہے ابلتا اورمسلسل مارکرنکلے جوش سے جوزمين ہے پانی وہ: پانی جاری۔ ۳۱مسئلہ

۔پانی  

 رنگ اسکا سے وجہ کی اگرنجاست ہوتاہاں نہيں نجس سے ملنے کے نجاست بھی ہوپھر کم کرسے چاہے پانی جاری۔ ۳۲مسئلہ

۔ہوجاتاہے تونجس جائے بدل بو،ياذائقہ  

 نجس حصہ وہی توصرف دے کوبدل ،بو،ياذائقہ رنگ کے حصہ ايک کے اوراس پڑجائے نجاست ميں پانی اگرجاری۔۳۳مسئلہ

 کر يا ہو مقدار کی کر جو دوسراپانی نہرکا رہيگا،البتہ پاک ہو کم کرسے چاہے ہے متصل سے جوچشمے حصہ کاوہ ہوگااورپانی

 ہے پاک وہ تو ہو نہ نجاست جسميں ہو مل ذريعہ کے پانی اس سے چشمہ وہ بشرطيکہ ہو متصل سے چشمہ ليکن ہو نہ مقدار کی

۔ نجس ورنہ  

 حکم کے جاری لگے مارنے پھرجوش تووہ لياجائے لے پانی سے ميں اگراس ہوليکن واالنہ جوبہنے کاپانی چشمے ايسے۔۳۴لہمسئ

۔جائے نہ بدل سے وجہ کی نجاست کارنگ،بوياذائقہ اس تک ہوتاجب نہيں نجس سے ملنے کے نجاست ہے،يعنی ميں  

۔ہے ميں حکم کے پانی جاری وہ ہوتاہے متصل سے ںاورنہرو ٹھہراہوتاہے کنارے کے جونہروں ايساپانی۔ ۳۵مسئلہ  

 کاحکم پانی جاری ہو نکلتا کے مار جوش ميں زمانے جس ہوتو جاتا رک اورکبھی ہو نکلتا کے مار جوش کبھی جوجشمہ۔۳۶مسئلہ

۔ہے رکھتا  

 اور آئے پانی سے اس ہو زيادہ سے کر جو ٹنکی جب ليکن ہو کم سے مقدار کی کر چہ اگر پانی کا ض حو کے حمام۔۳۷ مسئلہ

۔ ہے ميں حکم کے پانی جاری وہ تو ہو رہا گر ميں حوض  

۔ہے ميں حکم کے پانی جاری تو ہو متصل سے کر نل وہ اگر پانی کا نلوں کے عمارتوں اور حمام۔۳۸ مسئلہ  

 وہ تو پڑے جا استنج ميں اس اور ہو کم سے کر جب ہو رہا نہيں ابل سے زمين ليکن ہے رہا بہ پر زمين جو پانی وہ۔۳۹ مسئلہ

 کا اس تو لگے نجاست ميں حصہ نچلے کے اس اور جائے پھينکا سے زور طرف کی نيچے سے اوپر اگر اور گا جائے ہو نجس

۔ ہے پاک حصہ واال اوپر  

 

پانی کا بارش  

 جائے گر انیپ کا بارش جگہ جس تو جائے ہو بارش پر جس مرتبہ ايک۔  ہو نہ نجاست اصل ميں جس چيز نجس وہ ہر۔  ۴۱ مسئلہ

 اور کسی يا جائيں دھوئے ساتھ کے پانی کے بارش وہ خواہ نہيں الزم نچوڑنا کا وغيرہ ولباس فرش ليکن گی جائے ہو پاک وہ گا

 ہے رہی ہو بارش کہيں لوگ کہ ہو ميں مقدار اتنی بلکہ نہيں کافی پڑنا پر اس کا قطروں دو ايک کے بارش ليکن ساتھ کے پانی

۔ لگے بہنے پر زمين سخت کہ برسے قدر اس بارش کہ ہے يہ مستحب احتياط اور  

۔ہيں جاتی دھل سے ہی پانی کے بارش وہ نہيں ضروری پريشر زيادہ پر چيزوں جيسی اس اور قالين ، لباس۔ ۴۱ مسئلہ  

 ميں اس اور ہو نہ نجاست اصل ساتھ کے اس اگر تو پڑے جا جگہ دوسری کر پڑ پر نجاست اصل پانی کا بارش جب۔۴۲ مسئلہ

 پڑے جا جگہ دوسری کر اڑ چھينٹا کا اس اور برسے پر خون بارش اگر پس ہے پاک تو ہو آيا نہ بھی ذائقہ يا بو يا رنگ کا نجاست

۔ گا ہو نجس وہ تو ہو آگيا ذائقہ يا بو يا رنگ کا خون اسميں يا ہو موجود بھی ذرہ ايک کا خون ميں اس اگر تو  



 پانی اور ہے رہی پڑ پر چھت بارش تک جب تو ہو موجود نجاست اصل پر دروازے کے اس يا پر چھت کی مکان اگر۔ ۴۳ مسئلہ

 پرنالہ پانی کہ ہو علم بعد کے رکنے بارش اور ہے پاک پانی وہ ہے آرہا نيچے ذريعہ کے نالہ پر يا چھت کر پڑ پر چيز نجس اس

۔ ہے نجس پانی وہ پھر تو ہے آرہا کر مل سے نجاست اس ، ہے رہا گر سے وغيرہ  

 اور لگے نے ہو جاری پر زمين پانی کا بارش اگر اور جائيگی ہو پاک وہ تو برسے پانی کا بارش پر زمين نجس جس۔ ۴۴ مسئلہ

۔ جائيگی ہو پاک بھی جگہ نجس وہ تو ہے جگہ نجس کی نيچے کے چھت جو کہ ملے جا پر جگہ اس  

۔ گی جائے ہو پاک تو جائے ہو کيچڑ سے وجہ کی پڑنے پانی کے بارش خاک نجس اگر۔ ۴۵ مسئلہ  

 چيز نجس کسی ہے رہی ہو بارش تک جب تو ہو کم سے مقدار کی کر اور جائے ہو جمع جگہ ايک پانی کا بارش جب۔ ۴۶ مسئلہ

۔ گی جائے ہو پاک چيز نجس وہ تو آئے نہ بھی ذائقہ يا بو يا رنگ کا نجاست ميں پانی اس اور جائے دھويا ميں اس کو  

 ہو جاری پر زمين نجس پانی وہ اور برسے پانی کا بارش اوپر کے اس اور ہو ا ہو بچھا پر زميں نجس فرش کپا اگر۔ ۴۷ مسئلہ

۔ گی جائے ہو پاک بھی زمين اور گا ہو نہيں نجس فرش تو جائے  

 

پانی کا ئيں کنو  

 تک جب تو جائے پڑ جاستن ميں اس اور ہو کم سے مقدار کی کر اگر وہ ہے ابلتا سے زميں پانی کا جس کنواں وہ۔۴۸ مسئلہ

 ميں چيزوں نجس کہ ہے مينمستحب صورت ايسی البتہ گا رہے پاک وہ ہو نہ تبديل ذائقہ يا بو يا رنگ کا اس سے وجہ کی نجاست

(۔ ہے کی بيان ميں(۱)‘‘الفقہ’’ ميں مقدار جتنی)  جائے نکاال پانی ميں مقدار اتنی بعد کے گرنے ميں کنويں کے چيزوں بعض سے  

 اس اگر پھر جائے ہو تبديل ذائقہ يا بو يا رنگ کا پانی کے کنويں سے وجہ کی اس اور جائے پڑ نجاست ميں کنويں اگر۔ ۴۹ مسئلہ

 مخلوط سے پانی والے ابلنے سے کنويں کہ جب گا ہو پاک وقت اس پانی کہ ہے يہ مستحب احتياط۔  جائے ہو زائل تبديلی کی پانی

۔ جائے ہو  

 ہو نجس سے ملنے کے نجاست تو ہو کم سے مقدار کی کر اور جائے ہو جمع ميں گڑھے پانی دوسرا يا بارش اگر۔ ۵۱ مسئلہ

۔ گا جائے  

 

احکام کے پانی  

 

 اور وضو سے اس کرتااور نہيں پاک کو چيز نجس ہيں چکے جا بتائے ميں ۱۷ مسئلہ معنی کے جس کے مضاف آب۔۵۱ مسئلہ

۔ ہے باطل بھی نا کر غسل  

 مضاف اگر گا ئے جا ہو نجس وہ تو جائے پڑ بھی ذرہ ايک کا ست نجا ميں اس اگر ہو زيادہ بھی قدر جس پانی مضاف۔ ۵۲ مسئلہ

 سے ست نجا جو گا ہو نجس حصہ وہی صرف پھر تو ے پڑ پر چيز نجس کسی ساتھ کے قوت طرف کی نيچے سے اوپر پانی

 گلب تو جائے ڈاال پر ہاتھ نجس سے دان گلب کو یپان کے گلب مثل۔  جائيگا ہو پاک حصہ واال اوپر سے اس اور ہے متصل

۔ گا ہو پاک وہ نہينلگا کو ہاتھ جو اور ہے لگا پر ہاتھ نجس جو گا ہو نجس پانی کاوہ  

 وہ پھر تو جائے کہا نہ پانی مضاف اسے کہ جائے ہو مخلوط طرح اس ساتھ کے جاری يا کر پانی مضاف نجس اگر۔  ۵۳ مسئلہ

۔ گا جائے ہو پاک  

 يعنی گا ہو ميں حکم کے پانی مطلق وہ نہينتو يا اہے ہو مضاف کہ ہو نہ علم يہ ميں بعد پھر اور تھا مطلق پانی ايک اگر۔ ۵۴ ہمسئل

 کہ ہو نہ علم يہ پھر اور تھا مضاف پانی جو اور ہے صحيح بھی کرنا غسل اور وضو سے اس اور۔  گا کرے پاک کو چيز نجس

 کرنا غسل اور وضو سے اس اور گا کرے نہيں پاک کو چيز نجس يعنی ہے ميں حکم کے پانی مضاف وہ تو نہيں يا اہے ہو مطلق

۔ہوگا باطل  

 وہ تو ف مضا يا تھا مطلق پہلے سے اس کہ ہو نہ علم بھی يہ اور مضاف يا ہے مطلق کہ ہو نہ علم متعلق کے پانی جس۔۵۵ مسئلہ

 ہو پانی ميں مقدار زيادہ سے اس يا کر اگر ليکن ہے باطل بھی کرنا غسل اور وضو سے اس اور گا کرے نہيں پاک کو چيز نجس

۔ جاسکتا لگايا نہيں بھی حکم کا نجاست پر اس تو پڑے جا نجاست ميں اس اور  



 مقدار کی کر وہ چہ اگر تو دے بدل کو ذائقہ يا بو يا رنگ کے اس وغيرہ پيشاب يا خون نجاست اصل ميں جس پانی وہ۔ ۵۶ مسئلہ

 قريب عليحدہ سے پانی اس ذائقہ يا بو يا رنگ کا پانی اگر البتہ گا جائے ہو نجس وہ ہوتو نہ کيوں ہی پانی جاری يا ہو برابر کے

 احتياط تو جائے ہو تبديل بو کی اس سے وجہ کی مردار ئے ہو پڑے قريب مثلا  جائے ہو تبديل سے وجہ کی نجاست ئی ہو پڑی

۔ ہے لاشکا ميں نے ہو نہ نجس کے اس کہ ہے يہ الزم  

 کر وہ اگر تو دے کر متغير کو ذائقہ يا بو يا رنگ کے اس اور پڑے جا پيشاب اور خون نجاست اصل ميں جس پانی وہ۔ ۵۷ مسئلہ

 کا بارش يا گرے ميں اس پانی کا بارش سے وجہ کی ہوا يا جائے برس پر اس پانی کا بارش يا جائے ہو متصل سے پانی جاری يا

۔ گا جائے ہو پاک وہ تو دے کر ختم کو تغيير کے اس اور گرے جا ميں اس سے پرنالہ وقت برستے پانی  

 ہے پاک ہے نکلتا سے نکالنے باہر کے ان جو پانی وہ تو جائے ديا غوطہ ميں پانی جاری يا کر کو چيز نجس کسی اگر۔ ۵۸ مسئلہ

 ۔

 ور ہوا نجس پہلے پانی جو اور ہے پاک وہ تو يںنہ يا ہے ا ہو نجس ہوکہ نہ علم يہ پھر اور ہو پاک سے پہلے پانی جو۔ ۵۹ مسئلہ

۔ ہے نجس وہ تو نہيں يا ہے ہوا پاک کہ ہو نہ علم پھر  

 کے ان ليکن ہے حرام کھانا کا اس اور ہے نجس( جوٹھا يعنی) جائے بچ جو سے ہوئے کھائے کے کافر يا سور يا کتا۔ ۶۱ مسئلہ

۔ہے کھانامکروہ کا اس مگر ہے پاک ا ہو بچا سے ہوئے کھائے کے جانوروں والے گوشت حرام دوسرے علوہ  

 

 

 

 

 

 

 

احکام کے الخلء بيت  

( کرنا پاخانہ اور پيشاب  ) 

 ہر کو شرمگاہوں دونوں اپنی پر موقعہ دوسرے اور ميں حالت کی کرنے پاخانہ اور پيشاب کہ ہے واجب پر انسان ہر۔۶۱ مسئلہ

 سمجھتے کو برائی اور اچھائی جو کے ہوں بچہ اور ديوانہ ايسے يا ہيں محرم کے اس جو کے ہوں بہن يا ماں وہ خواہ سے انسان

۔ ہے نہيں الزم چھپانا کا شرمگاہ سے ے دوسر ايک لئے کے بيوی مياں ليکن ہوں  

۔ہے کافی تو چھپائے بھی سے ہاتھ اگر بلکہ ہے نہيں ضروری چھپانا سے چيز خاص کسی کو شرمگاہوں دونوں۔۶۲ مسئلہ  

 کی قبلہ اور ں ہو نہ طرف کی قبلہ زانو اور سينہ اور پيٹ يعنی حصہ اگل کا بدن وقت کے بيٹھنے ميں ءالخل بيت۔۶۳ مسئلہ

ہے جائز کرنا پيٹھ طرف کی قبلہ نہ ہے جائز کرنا رخ سيدھا طرف کی قبلہ تو نہ يعنی) نہ بھی پيٹھ طرف  ) 

 عضو اور جائے ہو طرف کی قبلہ پيٹھ يا طرف یک قبلہ حصہ اگل کا بدن وقت کرتے خانہ پا کا شخص کسی اگر۔۶۴ مسئلہ

 طرف کی قبلہ پيٹھ يا طرف کی قبلہ حصہ اگل کا بدن اسکے اگر اور ہے نہيں کافی تو موڑے سے طرف کی قبلے کو مخصوص

۔ کرے نہ بقبلہ پشت يا طرف کی قبلہ کو مخصوص عضو کہ ہے يہی واجب احتياط بھی تو ہو نہ  

 طہارت کی شرمگاہوں دونوں اور( گے ہوں بيان ميں بعد احکام کے جس)  وقت کرتے استبراء کہ ےہ يہ مستحب احتياط۔۶۵ مسئلہ

۔ ہو نہ رخ طرف کی قبلہ پر موقع کے  

 وہ پھر تو بيٹھے بقبلہ پشت يا بقبلہ رو کر ہو مجبور ديکھے نہ نامحرم کوئی اسے کہ سے وجہ اس شخص ئی کو اگر۔ ۶۶ مسئلہ

 بقبلہ پشت يا بقبلہ رو بھی تو جائے ہو مجبور اگر سے وجہ دوسری کسی طرح اسی اور ہے سکتا ھبيٹ بقبلہ پشت يا بقبلہ رو

۔ ہے نہيں حرج ئی کو ميں بيٹھنے  



 بيٹھ بخود خود بچہ اگر اور بٹھائے نہ بقبلہ پشت يا بقبلہ رو وقت کراتے پيشاب يا پاخانہ کو بچہ کسی کہ نہينہے ضروری۔۶۷مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب یبھ روکنا اسے تو جائے  

ہے حرام کرنا خانہ پا اور پيشاب پر جگہوں پانچ ان۔ ۶۸ مسئلہ  

 بھی ميں چے کو گلی ايسے نيز ديں نہ اجازت لوگ والے رہنے طرف نوں دو اسکے اگر۔  ہو بند سے آگے جو ميں گلی اس (۱)

۔ہو تی ہو تکليف کو والوں گزرنے اور ہو بند جو  

(۲) ۔ ہو گئی دی نہ اجازت کی پاخانہ يا پيشاب جبکہ ميں ملکيت ذاتی کی شخص کسی  

۔وغيرہ مدرسے بعض مثلا  ہو وقف لئے کے طبقہ خاص کسی جو جگہ اس (۳)  

(۴) ۔ ہو تی ہو حرمتی بے انکی جبکہ پر قبروں کی مومنين  

(۵) ۔ ہو ہوتی حرمتی بے اسکی سے کرنے پيشاب پر جہاں پر جگہ احترام قابل  

ہے احتياط ميں مقامات بعض البتہ۔  گا سکے ہو پاک سے ہی پانی صرف مقام کا خانہپا ميں صورتوں تين۔۶۹ مسئلہ  : 

(۱) ۔آئے باہر وغيرہ خون مثل نجاست اور کوئی ساتھ کے پاخانہ کہ جب  

(۲) ، جائے پہنچ تک مقام کے پاخانہ نجاست کوئی سے باہر کہ جب  

جائے پھيل زيادہ سے اس ہے ہوتا لگا انہخ پا قدر جس سے طور عام گرد ارد کے مقام کے پاخانہ کہ جب (۳)  

 يا کپڑے۔  گا جائے بتايا ميں بعد طريقہ جو يا دھوئيں سے پانی کو مقام کے پاخانہ صورتونميں باقی علوہ کے صورتوں تين ان

۔ ہے بہتر دھونا سے پانی چہ اگر کريں پاک سے وغيرہ پتھر  

 پانی جاری يا کر اگر بعد کے کرنے پيشاب۔ سکتا جا کيا نہيں پاک ےس چيز کسی کے پانی سوائے کو مقام کے پيشاب۔۷۱ مسئلہ

۔ ہے کرنابہتر پاک مرتبہ تين جبکہ چاہيئے کرنا پاک مرتبہ دو سے پانی قليل ليکن ہے کافی تو جائے کيا پاک مرتبہ ايک سے  

 بو يا رنگ اگر ليکن جائے رہ نہ باقی ہذر کوئی کا پاخانہ پر اس کہ چاہيئے دھونا سے پانی طرح اس کو مقام کے پاخانہ۔۷۱ مسئلہ

 رہے نہ بھی ذرہ ايک کا پاخانہ پر وہاں کہ جائے دھويا طرح اس ميں دفعہ پہلی اگر اور ہے نہيں حرج کوئی تو جائے رہ باقی اگر

۔ ہے نہيں الزم دھونا دوبارہ تو  

 مقام کے نکلنے کے اس کو پاخانہ( ہوں کپا اور خشک جو) سے چيزوں دوسری کی قسم اس يا ڈھيلے اور پتھر جبکہ۔۷۲ مسئلہ

 کم مرتبہ تين ليکن۔ ہے نہيں حرج کوئی تو پہونچے نہ تک مقام کے پاخانہ جو جائے رہ ی تر سی تھوڑی اگر۔  ديں کر صاف سے

۔ ہے جاتی ہو طہارت سے دھونے مرتبہ ايک چہ اگر چاہيئے دھونا کم سے  

 ايک يا پتھر ايک البتہ کريں پاک سے کپڑے ٹکڑے تين يا پتھروں عدد تين کو اممق کے پاخانہ کہ ہے يہ مستحب احتياط۔۷۳ مسئلہ

 پر طور مکمل کہ کرناچاہيئے اضافہ قدر اس ہو نہ دور نجاست سے ٹکڑوں تين اگر اور ہے کافی بھی سے کناروں کے کپڑے

۔ ہے نہيں حرج کوئی تو ہوں جاسکتے نہ ديکھے جو جائيں رہ باقی ذرات چھوٹے قدر اگراس البتہ جائے ہو دور نجاست  

 پر جس کاغذ وہ جيسے ہے ہوتا ضروری کرنا احترام کا جن ہے حرام کرنا پاک ساتھ کے چيزوں ان کا مقام کے پاخانہ۔۷۴ مسئلہ

 اگر۔  اسکت جا کيا نہيں پاک کو مقام کے پاخانہ بھی ساتھ کے گوبر اور ہڈی اور ہے ہوتا ہوا لکھا نام کا السلم عليہ انبياء اور هللا

۔ ہے جاتی ہو حاصل طہارت ليکن کيا تو گناہ نے ،اس کی طہارت ساتھ کے چيزوں ايسی نے شخص کسی  

 پاخانہ يا پيشاب کہ ہو عادت ہميشہ کی اس چہ اگر نہيں يا ہے کيا پاک کو مقام کے پاخانہ يا پيشاب کہ کريں شک اگر۔۷۵ مسئلہ

۔ کرے پاک کو اس کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہو کرتا پاک فوراا  بعد کے کرنے  

 جو نمازيں وہ تو نہيں يا تھا کيا پاک کو مقام کے پاخانہ يا پيشاب پہلے سے نماز کہ کرے شک بعد کے پڑھنے نماز اگر۔ ۷۶ مسئلہ

 دوران کے نماز اگر۔  کرے پاک کو مقامات متعلقہ وہ دوبارہ لئے کے نمازوں دوسری بعد کے اس ليکن ہيں صحيح ہے چکا پڑھ

 احتياط تو ہو عادت کی کرنے طہارت ہميشہ اسے اگر ليکن کرے پاک کو مقام اس کر توڑ نماز کہ چاہيئے اسے تو ہو شک

۔ توڑے نہ پر بنا کی مستحب احتياط اس کو واجب نماز اور کرے پاک کو مقام اس پر بنا کی مستحب  

 استبراء



 جائے ہو حاصل يقين اسے تاکہ ہے ديتا انجام لئے اس بعد ےک کرنے پيشاب مرد کو جس ہے عمل مستحب ايک استبراء۔ ۷۷ مسئلہ

 پيچاب اگر کہ ہے يہ طريقہ بہترين سے سب ہيں قسميں کئی کی اس اور گيا رہ نہيں باقی قطرہ کوئی ميں مقام کے پيشاب کہ

 سے مقام کے پاخانہ سے یانگل درميانی کی ہاتھ بائيں پھر کرے پاک پہلے اسے تو ہو گيا ہو نجس مقام کا خانہ پا بعد کے کرنے

 کی گاہ ختنہ مرتبہ تين کر رکھ نيچے کے اس کو انگلی بڑی اور اوپر کے تناسل آلہ بعد کے اس کھنچے تک جڑ کی تناسل آلہ

نچوڑے کو سر کے تناسل آلہ دفعہ تين بعد کے اس اور کھينچے تک جگہ  

 خارج منی رطوبت جو طرح اسی ہے پاک وہ ہيں ہتےک مذی اسے ہے نکلتا بعد کے کرنے وکنار بوس جو پانی وہ۔ ۷۸ مسئلہ

 پيشاب اگر ہيں کہتے ودی کو اس ہے آتی بعد کے کرنے پيشاب جو رطوبت وہ اور ہيں کہتے وذی کو اس ہے آتی بعد کے ہونے

 شک اور ہو خارج پانی سے اس ميں بعد اور کرے استبرا بعد کے کرنے پيشاب انسان اگر ہے پاک تو ہو مل نہ ساتھ کے اس

۔ ہے پاک وہ تو ہے رطوبت ايک کوئی سے ميں ان يا ہے پيشاب کہ کرے  

 اسے اور آئے باہر رطوبت کوئی سے مخرج کے پيشاب کے اس اور نہيں يا کيا استبراء کہ کرے شک شخص کوئی اگر۔۷۹ مسئلہ

 کہ کرے شک اگر اور گا ہو لباط وہ تو ہے چکا کر وضو پہلے سے اس اگر پس گی ہو نجس تو نجس يا ہے پاک کہ ہو نہ معلوم

 يا ہے پاک يہ ہو نہ علم اسے اور آجائے رطوبت کوئی اسے بعد کے اس پھر اور نہيں يا تھا صحيح وہ تھا کيا اسنے استبراء جو

۔ گی کرے نہيں باطل کو اس تو ہو ا ہو کيا وضو اگر اور ہوگی پاک وہ تو نہيں  

 سے وجہ کی گزرنے مدت فی کا بعد کے کرنے پيشاب اسے ليکن ہو کيا نہ استبراء بعد کے پيشاب نے شخص جس۔ ۸۱ مسئلہ

 ہو پاک وہ تو نہيں يا ہے پاک يہ کہ ہو شک اسے اور آجائے رطوبت کچھ پھر اور ہے رہا نہيں ميں نالی پيشاب کہ اجائے ہو يقين

۔ گی کرے نہيں باطل بھی کو وضو گياور  

 

 اسے اور آجائے رطوبت بعد کے کرنے اوروضو ہو ليا کر وضو کے کر ءاستبرا بعد کے پيشاب نے شخص کسی اگر۔۸۱ مسئلہ

 ہو کيا نہ وضو پہلے نے اس اگر البتہ کرے بھی وضو اور کرے غسل احتياطا کہ واجب پر اس تو منی يا ہے ياپيشاب يہ کہ ہو علم

۔ ہے کافی لينا کر وضو صرف تو  

 اسے تو نہيں يا ہے پاک کرے شک اور آئے اسے رطوبت کوئی اگر ہے نہيں استبراء بعد کے پيشاب لئے کے عورت۔ ۸۲ مسئلہ

۔ گا ہو نہيں باطل غسل اور وضو کا اس تو ہو ہوا کيا غسل يا وضو سمجھے پاک  

 

آداب کے کرنے پاخانہ ، پيشاب  

 داخل ميں خلءال بيت اور ديکھے نہ کوئی سے ا کہ بيٹھے جگہ ايسی تو جائے کيا پاخانہ يا پيشاب جب کہ ہے مستحب۔ ۸۳ مسئلہ

 پاخانہ کہ ہے مستحب طرح اسی اور رکھے باہر پاؤں داياں پہلے وقت کے نکلنے اور رکھے اندر پاؤں باياں پہلے وقت تے ہو

۔ ڈالے پر پاؤں بائيں بوجھ کا بدن اور ڈھانپے کو سر وقت کرتے  

 طرح کسی کو شرمگاہوں اپنی اگر البتہ ےہ مکروہ بيٹھنا وقت کرتے پاخانہ اور پيشاب سامنے کے چاند اور سورج۔ ۸۴ مسئلہ

 دار ميوہ سامنے کے دروازے اور ميں کوچوں گليوں سڑکوں رخ کے ہوا طرح اسی اور ہے نہيں مکروہ پھر تو لے ڈھانپ

 ہاتھ ،داہنے نا کر توقف دير زيادہ ، نا کھا کچھ ميں الخلء بيت طرح اسی ہے، مکروہ کرنا حاجت رفع کر بيٹھ نيچے کے درختوں

۔ ہے نہيں مکروہ تو ہو رہا کر خدا ذکر يا ہو مجبور اگر ليکن ہے مکروہ کرنا گفتگو ميں الخلء بيت طرح ،اسی کرنا تطھير سے  

 پانی ہوئے ٹھہرے کر خاص اور ميں پانی بلوناور کے جانوروں اور پر زمين سخت اور ، نا کر کرپيشاب ہو کھڑے۔  ۸۵ مسئلہ

۔ ہے نہيں مکروہ ميں حالت کی‘‘ تنوير’’۔۔ ليکن ہے مکروہ نا کر پيچاب کر ہو کھڑے طرح ،اسی ہے مکروہ نا کر پيشاب ميں  

۔ ہے حرام روکنا کا اس تو ہو مضر لئے کے جسم اگر اور ہے مکروہ رکھنا روکے کو پاخانہ اور پيشاب۔ ۸۶ مسئلہ  

 طرح پڑھياسی نماز پھر کرے غسل اي کرے وضو پھر کرياور پيشاب پہلے سے نماز کہ ہے مستحب لئے کے انسان۔ ۸۷ مسئلہ

۔ کرے پيشاب بعد کے نکلنے منی اور پہلے سے مجامعت ، پہلے سے سونے ، کہ ہے مستحب سے  

 

نجاسات احکام  

 نجاست۔ ۱۱۔فقاع۔ ۱۱۔شراب۔ ۹۔ کافر۸۔سور۔ ۷۔کتا۔۶۔ خون۔ ۵۔مردار۔ ۴۔ منی۔ ۳۔پاخانہ۔۲۔ پيشاب۔ ۱۔ ہيں گيارہ نجاسات۔ ۸۸ مسئلہ

۔چاہيے نا کر اجتناب سے اس پر بنا کی احتياط پسينہ کا يوانح والے کھانے  



( پاخانہ پيشاب(۲۔۱  

 رگيں کی س ا جب يعنی ہو واال اچھلنے خون سے جس کہ کا حيوان والے گوشت حرام اور انسان پاخانہ اور پيشاب۔ ۸۹ مسئلہ

 ہے نہيں گوشت کا جن مکھی اور مچھر جيسے حيوان چھوٹے البتہ ہے نجس پاخانہ يا پيشاب کا اس نکلے کر اچھل خون تو کاٹيں

۔ ہے پاک پيشاب اور فضلہ کا حيوانوں گوشت حلل يا  

۔ سے فضلہ اور پيشاب کے چمگادڑ کر خاص کرے اجتناب سے فضلہ کے پرندوں گوشت حرام کہ ہے مستحب۔۹۱ مسئلہ  

 بھی پاخانہ و پيشاب کا حيوان اس طرح یاس اور ہے نجس پاخانہ و پيشاب کا اس ہے انجاست غذ کی جن حيوان وہ۔ ۹۱ مسئلہ

 پی دودھ کا سور جو ہے نجس بھی گوشت کا بھيڑ اس نيز اور ہو کيا بد فعل نے انسان کسی باہلل نعوذ سے حيوان جس ہے نجس

۔ ہے ئی ہو بڑی کر  

منی۔ ۳  

۔ہے نجس منی کی اس ہے واال اچھلنے خون کا حيوان جس اور انسان۔ ۹۲ مسئلہ  

۔ ہيں پاک ہيں گئے کئے بيان ميں ۷۸ مسئلہ معنی کے جن ودی اور وذی، ، مذی۔ ۹۳ مسئلہ  

مردار۔ ۴  

 ذبح سے طريقہ شرعی غير يا ہو گيا مر بخود خود وہ خواہ ہے نجس مردار کا ہواس واال اچھلنے خوان کا حيوان جس۔  ۹۴ مسئلہ

۔ ہے پاک تو جائے مر ميں پانی چہ اگر رکھتی نہيں جہندہ خون چونکہ مچھلی اور ، ہو گيا کيا  

۔ ہے پاک دانت اور ہڈی ، بال ، اون مثل تی ہو نہيں جان ميں جن اجزاء وہ کے حيوان مردار۔ ۹۵ مسئلہ  

 حصہ اور کوئی يا گوشت ہی ميں زندگی کی اس ہے رکھتا خون واال اچھلنے جو سے بدن کے حيوان اس يا انسان اگر۔ ۹۶ مسئلہ

۔ ہے نجس وہ وت جائے ليا کر عليحدہ ہو دار جان جو  

 اکھاڑلی تہہ سی باريک سے جگہ کسی کی ن بد يا ہونٹوں مثل ہے آپہنچا کاوقت نے ہو عليحدہ کا جن انسان اجزاء وہ۔ ۹۷ مسئلہ

۔ جائے کيا ہيز پر سے ان کہ ہے بہتر البتہ ہے آيا نہيں وقت کا اکھڑنے کے جس کا کھال اس ہے حکم يہی ہے پاک وہ تو جائے  

 ليکن ہے پاک تو ہو چکا ہو سخت چھلکا کا اوپر کے اس اگر آئے باہر سے پيٹ کے مرغی مردہ جو انڈا کا غیمر وہ۔ ۹۸مسئلہ

۔ چاہيئے کرنا پاک سے پانی ظاہر کا اس احتياطاا   

 وہ ہے مايہ پنير جو ميں دان شير کے اس تو جائے مر ہو نہ غذا کی اس ابھی گھاس جبکہ بچہ کا ی بکر يا بھيڑ اگر۔۹۹ مسئلہ

۔ چاہيئے کرنا پاک سے پانی احتياطاا  کو حصہ ہری ظا کے شيردان البتہ ہے اکپ  

 کے ان کو شخص کسی تک جب ہيں آتی سے ملکوں کے باہر جو صابن اور پالش۔ چيزيں روغنی۔  عطر۔ دوائيں سيال۔ ۱۱۱ مسئلہ

۔ ہيں پاک ہو نہ يقين کا ہونے نجس  

 مسلمان چيزيں يہ اگر طرح اسی ہے پاک وہ ہے تا ہو فروخت ميں بازار کے مسلمانوں جو چمڑا اور چربی گوشت،۔۱۱۱ مسئلہ

 وہ کہ خريدا نہيں کر سمجھ سونچ يہ اور ہے خريدا سے کافر نے مسلمان اس کہ جائے ہو کوعلم اس ليکن ہوں لی سے ہاتھ کے

۔ ہونگی نجس وہ پھر تو نہيں يا ہے گيا کيا ذبح شرع مطابق  

خون۔۵  

 دھار خون سے رگ کی اس تو کاٹيں کو اس اگر يعنی۔  ہے رکھتا جہندہ خون جو کا حيوان اس ہر اور ونخ کا انسان۔ ۱۱۲ مسئلہ

ذا ہے نجس تو نکلے سے  متعلق سے جانوروں جن اور رکھتے نہيں جہندہ خون يہ کيونکہ ہے پاک خون کا مچھر اور مچھلی لہ 

۔ ہے پاک خون انکا تو وغيرہ سانپ جيسے ہو شک  

 ہے نکلتا وقت کے ذبح خون جو مطابق کے عادت اور جائے کيا ذبح سے طريقہ شرعی جب کو حيوان گوشت حلل۔۱۱۳ مسئلہ

 کا جانور وقت کے ذبح کہ سے وجہ اس يا لينے اندر سانس البتہ ہے پاک وہ ہے جاتا رہ اندر کے جسم جو خون باقی تو جائے نکل

 احتياط گا ہو نجس وہ گا ہو اندر کے جسم خون مينجو صورت اس وت جائے پلٹ ميں جسم کے جانور خون تھا طرف کی ی بلند سر

۔ کرے اجتناب سے خون ہوئے بچے ميں ن بد کے جانور گوشت حرام کہ ہے يہ واجب  

 وہ اور نکاليں باہر اسے پھٹاہواور نہ بھی پردہ باريک ہواور کم وہ اور جائے يا پا ميں انڈے کے مرغی جو خون وہ۔۱۱۴ مسئلہ

۔ ہے پاک انڈا تو ملے نہ ساتھ کے انڈے  



۔ہے ديتا کر نجس کو دودھ پر بنا کی احتياط ہے آجاتا خون سا تھوڑا وقت کے دوھنے دودھ کبھی کبھی۔۱۱۵ مسئلہ  

 مستحب احتياط ليکن ہے پاک تو جائے ہو ختم کر مل سے لعاب اندر کے منھ وہ اور آئے نکل سے دانتوں خون جب۔ ۱۱۶ مسئلہ

۔ نگلے نہ کو دہن لعاب اس کہ ہے يہ  

 خون اسے پھر کہ جائے ہو طرح اس وہ اگر ہے جاتا جم اندر کے کھال يا نيچے کے ناخن سے لگنے چوٹ خون جو۔۱۱۷ مسئلہ

 سوراخ ميں کھال يا ناخن ميں صورت اسی اگر ہے نجس تو ہو جاتا کہا خون تک ابھی اسے اگر اور ہے پاک وہ تو جائے کہا نہ

 اطراف کے اس پھر تو ہو مشقت اگر اور دے نکال باہر کو خون اس لئے کے غسل اور وضو تو ہو نہ مشقت اگر پھر تو جائے ہو

 پر اس ہو جيسی کپڑا جو چيز دوسری کوئی ايسی يا کپڑا اور پائے نے ہو نہ زيادہ نجاست سے اس کہ دے کر پاک طرح اس کو

۔ کرے بھی تيمم کہ ہے يہ مستحب احتياط اور دے پھير ہاتھ گيل کر رکھ  

 ہے گيا ہو سياہ جو ہے گوشت يا ہے گيا ہو مردہ سے لگنے چوٹ خون کا نيچے کے کھال کہ ہو نہ علم کو کسی اگر۔۱۱۸ مسئلہ

۔ گا ہو پاک تو  

 يا آنا جوش ہے جاتا ہو نجس برتن اور غذا م تما تو جائے پڑ ميں اس خون بھر ذرہ وقت کے کھانے جوش کے غذا اگر۔۱۱۹ مسئلہ

۔ کرتی نہيں پاک کو ذاغ نجس ياآگ گرمی  

 سے خون وہ کہ ہو نہ علم اگر ہے لگتا آنے طرف چاروں کے اس وقت کے ہونے اچھے کے زخم جو پانی پيل وہ۔ ۱۱۱مسئلہ

۔ہے پاک وہ تو ہے مخلوط  

۶،۷ ،سور کتا۔   

 نجس رطوبتينبھی انکی اور ناخن پنجہ ہڈياں بال کے ان اور ہيں نجس وہ ہيں والے رہنے کے خشکی جو سور اور کتا۔۱۱۱ مسئلہ

۔ہيں پاک سور اور کتا دريائی ليکن ہيں  

 تو ہوں ذبح سے طريقہ شرعی اگر يعنی ہے جاسکتا کيا تزکيہ کا جانوروں گوشت حرام تمام علوہ کے کتے اور سور۔۱۱۲ مسئلہ

۔ ہے حرام نا کھا انکا ليکن ہيں پاک  

کافر۔۸  

 محمد االنبياء خاتم حضرت يا ہو قائل کا نے ہو شريک کے ہلل ياا ہو اخد منکر جو ہے انسان دوہ مرا سے کافر۔ ۱۱۳ مسئلہ

 يعنی دين ضروريات کوئی اگر طرح اسی ،اور ہے نجس پر بنا کی واجب احتياط وہ ہوتو کرتا نہ تسليم کو پيغمبری کیؐ   مصطفی  

 اسکا کہ ہے يہ شرط ليکن ہے نجس وہ وت ،روزہ نماز ہينجيسے مانتے جز کا اسلم دين مسلمان کو ،جن کرے انکار کا چيزوں ان

 ہويہ جانتا نہيں اگر ليکن ہے سے ميں دين ضروريات چيز يہ کہ ہو جانتا اور ہو مستلزم کا انکار کےؐ   اکرم پيغمبر انکار

 اور قيامت جو شخص وہ۔ چاہئيے کرنا پرہيز پر بنا کی مستحب احتياط سے شخص ايسے و ہيں سے ميں اسلم دين ضروريات

۔ ہے ميں حکم کافرکے ہو منکر کا ضروريہ کبائر  

 نجس سے وجہ کی نجاسات دوسری يا سے وجہ کی پينے شراب اگر(زردشتی اور يہودی ، عيسائی ، کافر) کتاب اہل۔ ۱۱۴ مسئلہ

۔ جائے کيا اجتناب سے اس علوہ کے مجبوری کہ ہے يہ وجوبی احوط چہ اگر ہے نہيں ثابت نجاست ذاتی کی اس ہوتو ا ہو نہ  

ہے نجس واجب احتياط بنابر بھی رطوبت ،اور ناخن ، بال کے اس کہ تک يہاں بدن تمام کا کافر۔ ۱۱۵ مسئلہ  

 مسلمان ايک کوئی سے ميں ان اگر اور ہے نجس بھی بچہ وہ تو ہوں کافر دادی ،باپ،دادا، ماں کے بچہ نابالغ کسی اگر۔ ۱۱۶مسئلہ

۔ ہے پاک بچہ وہ تو ہو  

 ہے پاک وہ تو ہو رہتا ميں ملک کے مسلمانوں اگر نہيں يا ہے مسلمان وہ کہ سکے ہو نہ معلوم متعلق کے کسی اگر۔۱۱۷ مسئلہ

 قبرستان کے مسلمانوں اور گا ے کر نکاح سے عورت مسلمان مثلا  گے ہوں جاری بھی احکام دوسرے کے مسلمانوں پر اوراس

۔ گا ہو دفن ميں  

 کسی سے ميں اماموں بارہ يا السلم عليہا زہرا فاطمہ جناب يا خدا وسلم وآلہ عليہ هللا صلی پيغمبر مسلمان کوئی اگر۔ ۱۱۸ مسئلہ

۔ ہے نجس وہ تو ہو رکھتا دشمنی يا ہو ديتا گالی کو ايک  

شراب۔۹  



 اسے چاہے ہے نجس وہ تو ہو والی بہنے پر طور ذاتی وہ اور ہے ديتی کر مست کو انسان جو چيز وہ ہر اور شراب۔ ۱۱۹ مسئلہ

 ڈال ميں اس چيز کوئی چہ اگر ہو نہ والی بہنے پر طور ذاتی طرح کی چرس اور بھانگ اگر اور ديں کر خشک سے طرح کسی

۔ ہے پاک تو جائے ہو والی بہنے وہ کہ ديں  

 يہ متعلق کے اس اگر وغيرہ دروازے ، کرسی ميز، جيسے ہے تی ہو استعمال ميں نے کر رنگ کو لکڑی جو سپرٹ۔۱۲۱ مسئلہ

۔ ہے پاک وہ تو ہيں بنے سے چيز والی بہنے اور والی نے کر مست کسی وہ ہک ہو نہ علم  

 اگر اور ہے حرام کھانا کا ان ليکن گا ہو نہيں نجس تو آجائيں ميں جوش بخود خود نی پا کا انگور اور انگور اگر۔  ۱۲۱ مسئلہ

۔ ہے حکم يہی کابھی ان تو آجائے جوش سے وجہ کی پکانے  

 مستحب احتياط چہ اگر ہے حلل کھانا انکا اور ہيں پاک يہ تو آجائے جوش اگر پانی کا ان اور منقی   ، مشکش ، کھجور۔ ۱۲۲ مسئلہ

کے اوع کشمش کہ ہے ميں اس ۔ جائے کيا پرہيز کھانے منقي   

فقاع۔ ۱۱  

 ميں پانی سے ہدايت کی طبيب جسے مگر ہے نجس وہ ہے جاتی ئی بنا سے جو جو ہے شراب وہ مراد سے فقاع۔۱۲۳ مسئلہ

۔ ہے پاک وہ ہيں کہتے بارلی اسے اور ہيں پکاتے  

پسينہ کا جانور خوار نجاست۔۱۱  

۔ جائے کيا ب اجتنا سے پسينے کے جانور خوار نجاست ہر اور اونٹ والے کھانے نجاست ہے يہ واجب احتياط۔ ۱۲۴ مسئلہ  

پسينہ کا شخص ہوئے مجنب سے حرام  

 چاہے ہيکہ يہ احتياط چہ اگر ہے نہيں نجس پسينہ کا اس کہ ہے يہ مستحب ياطاحت ہو مجنب سے حرام جو شخص وہ۔ ۱۲۵ مسئلہ

 وطی ساتھ کے وں جانور ، سے لواط يا ہو سے زنا سے، عورت يا ہو سے مرد ، بعد کے اس يا آئے باہر ميں حالت کی جماع منی

 نہيں نماز ساتھ کے پسينہ اس( آجائے ہربا بخود خود منی سے وجہ کی جس نا کر کام ايسا يعنی)سے استمناء يا ہو سے وجہ کی

۔ ہے سکتا پڑھ  

 رمضان مبارک اورماہ حيض حالت سے بيوی اپنی جيسے ہے تا ہو حرام کرنا مجامعت سے بيوی اپنی ميں اوقات جن۔ ۱۲۶ مسئلہ

۔ کرے اجتناب سے پسينہ اپنے کہ چاہئيے اسے مستحب احتياط بر بنا تو کرے مجامعت ميں روزہ کے  

 اور کرے تيمم کے غسل بجائے سے وجہ کی مجبوری شرعی بعد کے نے ہو مجنب سے شی   حرام شخص کوئی اگر۔ ۱۲۷ مسئلہ

 پسينہ بعد کے اس اور جائے ہو ختم مجبوری اگر ہے سکتا نمازپڑھ ساتھ کے پسينہ اس تو آجائے پسينہ اسے بعد کے کرنے تيمم

ذ ہے سکتا پڑھ نہيں نماز کيساتھ پسينہ اس تو آئے ۔ کرے پرہيز سے پسينہ اس پر بنا کی مستحب احتياط ا لہ   

 سے زوجہ اپنی پہلے اگر يا کرے مجامعت سے زوجہ اپنی ميں بعد اور ہو مجنب شي سے م حرا شخص کوئی اگر۔ ۱۲۸ مسئلہ

کرے ب اجتنا سے پسينہ اس کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہو مجنب سے شی   م حرا ميں بعد اور کرے مجامعت  

 

طريقے کا نے ہو ثابت کے نجاست  

ہے تی ہو ثابت سے طريقوں تين نجاست کی چيز ہر۔ ۱۲۹ مسئلہ  

(۱)  سے اس تو ہے نجس کہ ہو گمان متعلق کے چيز کسی اگر اور ہے نجس چيز فلں کے جائے ہو يقين و علم کو انسان خود

ذا ، نہيں الزم کرنا پرہيز  نہيں پرواہ کی نجس اور پاک جو آدمی ايسے اي لوگ پرواہ ال پر جہاں خانے چائے اور ہوٹل ايسے لہ 

 تو ہيں نجس کہ ہو نہ يقين ميں بارے کے جن جائيں الئی چيزيں کی کھانے لئے کے شخص کسی وہاں اگر ہيں کھاتے کھانا کرتے

۔ ہے نہيں اشکال ئی کو ميں کھانے کو ان  

(۲)  يا نوکر يا بيوی مثلا  ہے نجس وہ تو ہے نجس چيز فلں کہ دے کہہ اگر وہ ہو چيز ئی کو ميں اختيار کے جس شخص وہ

۔گی ہو شمار نجس وہ تو ہے نجس شی فلں کہ کہے ہے ميں اختيار کے اس جو ميں بارے کے چيز دوسری يا برتن کسی ملزمہ  

(۳)  کہہ وہ ن اطمينا قابل بات کی جس بھی عادل ايک اگر اور ہے نجس چيز فلں کے ديں کہہ متعلق کے چيز کسی عادل د مر دو

۔ جائے کيا اجتناب بھی سے اس کہ ہے يہ اقوی   تو ہے نجس چيز فلں کہ دے  



 حرام کہ ہو نہ معلوم يہ اسے ہو جانتا نہ ہونا نجس اور پاک کا چيز کسی يعنی ہو ناواقف سے مسئلہ شخص کوئی اگر۔ ۱۳۱ مسئلہ

 اور لے کر دريافت مسئلہ سے والے جاننے کسی کہ چاہيئے کو اس تو نہيں يا ہے پاک پسينہ کا والے ہونے مجنب سے طريقے

 ہے پاک کہ کرے شک اور ديکھے چيز کوئی مثلا  نہيں يا ہے پاک يہ کہ کرے شک متعلق کے چيز کسی ليکن ہو جانتا مسئلہ اگر

۔گی ہو پاک چيز وہ تو خون کا انسان يا ہے خون کا مچھر يہ يا نہيں يا ہے خون چيز يہ نہيں يا  

 چيز پاک کسی طرح اسی اور ہے نجس وہ تو نہيں يا ہے گئی ہو پاک ميں بعد کہ ہو شک يہ متعلق کے چيز سنج کسی۔۱۳۱ مسئلہ

 تو ہو سمجھتا کو کرنے معلوم کے پاک اور نجس انسان اگر ہے پاک وہ تو نہيں يا ہے گئی ہو نجس ميں بعد کہ ہو شک متعلق کے

۔ کرے جستجو کہ ہے نہيں الزم  

 سا کون کہ جانتا نہيں يہ اور ہے نجس ايک سے ميں ان ہيں ميں استعمال کہ جو کپڑے دو يا برتن دو کہ ہو علم يہ اگر۔ ۱۳۲ مسئلہ

 تو ہے نہيں ميں استعمال کہ جو کا دوسرے يا ہے نجس لباس اسکا خود کہ نہيں علم اسے اگر کرے پرہيز سے دونوں تو ہے نجس

۔ کرے پرہيز سے لباس اپنے انسان کہ ہے نہيں الزم  

 

ہے؟ ہوتی نجس کيسے چيز پاک  

 اس کہ ہو تر طرح اس ايک کوئی يا دونوں چيز نجس اور چيز پاک اور جائے مل سے چيز نجس چيز پاک کوئی اگر۔۱۳۳ مسئلہ

 کی چيز دوسری کہ ہو کم اتنی رطوبت اگر اور گی جائے ہو نجس چيز پاک وہ تو جائے پہنچ طرف کی چيز دوسری رطوبت کی

۔ گی ہو نہ نجس چيز پاک وہ وت سکے پہنچ نہ طرف  

 تو نہيں يا تھی گيلی ايک سے ميں ان يا دونوں کہ ہو شک کو انسان اور جائے مل سے چيز نجس چيز پاک کوئی اگر۔۱۳۴ مسئلہ

۔ ہے نہيں نجس چيز پاک وہ پھر  

 ميں ان اگر نجس سی ونک اور ہے پاک سی کون سے ميں ان کہ ہے نہيں علم کو انسان متعلق کے جن کہ چيزيں دو۔ ۱۳۵ مسئلہ

 ہو نجس تو جائے مل سے دونوں اگر ليکن۔  گی ہو نہيں نجس وہ تو جائے مل چيز تر اور پاک کوئی ساتھ کے ايک کسی سے

۔ گی جائے  

ہوں گيلی اگر چيزيں دوسری اور مثل کے ان يا کپڑا يا زمين۔ ۱۳۶ مسئلہ [L:8] ميں حصہ جس گا ہو نجس حصہ وہی کا ان تو 

۔ ہے حکم کا وغيرہ خربوزے اور کھيرے طرح اسی گا ہو پاک حصہ باقی اور گی ہو لگی نجاست  

 رہے نہ خالی جگہ کوئی تو جائے ليا اٹھا کچھ سے ميں ان کہ ہوں ہوئے پگھلے سے طرح اس وغيرہ گھی يا شيرہ اگر۔۱۳۷ مسئلہ

 يا اٹھا سے ان حصہ کچھ کہ ہوں وئےہ جمے سے طريقہ اس اگر البتہ۔  گا جائے ہو نجس تمام سے پڑنے نجاست سی تھوڑی

ذا ہے پہنچی نجاست جہاں گی ہو نجس جگہ وہی فقط تو رہے ہوتی پر ميں بعد چہ اگر جائے ہو خالی جگہ تو جائے  چوہے اگر لہ 

۔ پاک باقی اور گی ہو نجس جگہ وہی فقط تو جائے پڑ ميں اس مينگنی کی  

 جائے بيٹھ کر آ پر چيز گيلی پاک کسی کر بيٹھ پر نجاست گيلی کسی انحيو دوسرا کوئی مانند کے اس يا مکھی۔  ۱۳۸ مسئلہ

 طرح اسی ہے پاک تو ہو نہ علم اگر اور گی جائے ہو نجس چيز پاک تو تھی ساتھ کے حيوان اس نجاست کہ ہو علم کو اگرانسان

 اگر ليکن ہے نجس بھی تو رےک شک متعلق کے ہونے دور کے نجاست ميں بعد اور ہو رکھتا يقين کا نجاست ساتھ کے اس اگر

۔ ہے پاک تو ہو جانتا نہيں  

 تک حصوں دوسرے کے بدن سے حصہ اس پسينہ اور جائے ہو نجس وہ ہو آيا پسينہ پر حصہ کسی کے جسم اگر۔ ۱۳۹ مسئلہ

 ےک بدن تو پہنچے نہ ميں بدن حصہ دوسرے پسينہ اگر اور گا ہو نجس گا پہنچے کر بہہ پسينہ جگہ جس جس پس ، پہنچے

۔ ہيں پاک حصے دوسرے  

 باقی اور ہے نجس وہ ہے ہوا مل خون ميں حصہ جس تو ہے ا ہو مل خون ميں اس اگر آئے سے گلے يا ناک جو بلغم۔ ۱۴۱ مسئلہ

 اسے کہ ہو علم متعلق کے جس کہ گا ہو نجس حصہ وہ تو جائے لگ پر ناک يا حصہ ظاہری کے ہونٹ يہ اگر ہے پاک حصہ

۔ ہے پاک وہ تو نہيں يا پہنچا تک مقام نجس وہ کہ ہو شک اسے اگر اور ہے لگا حصہ واال خون  

 والے لوٹے کر ہو جمع پر زمين پانی وہ اگر رکھيں زمينپر نجس کو اس اور ہو گيا ہو سوراخ نيچے کے لوٹے اگر۔۱۴۱ مسئلہ

 اور جائے بہہ يا جائے ہو جاری پر ينزم پانی وہ اگر گا جائے ہو نجس بھی پانی کا لوٹے تو جائے ہو ايک کر مل ساتھ کے پانی

 سوراخ کا لوٹے اگر البتہ کرے پرہيز سے پانی کے لوٹے بھی پھر رہے متصل سے زمين نجس سوراخ کا لوٹے ميں صورت اس

 نہيں نجس پانی کا لوٹے تو ہو نہ شمار ساتھ کے پانی کے اندر بھی پانی کا نيچے کے لوٹے اور ہو نہ متصل سے زمين نجس اس

۔ اگ ہو  



 تو ہو نہ آلودہ سے نجاست وہ تو جائے نکالی باہر جب ليکن جائے مل سے نجاست کر ہو داخل ميں بدن چيز کوئی اگر۔۱۴۲ مسئلہ

ذا گی ہو نہيں نجس وہ  جسم چيز کوئی مثل اسکے يا سوئی يا جائے ہو داخل ميں مقام کے پاخانہ پانی اسکا يا آالت کے اينيما اگر لہ 

 جب مواد کا ناک يا تھوک طرح ،اسی ہے نہيں نجس تو ہو لگی نہ نجاست ميں اس تو جائے ال نکا اسے جب راو ہو داخل اندر کے

۔ ہے پاک تو ہو نہ ساتھ کے اس خون تو نکلے باہر جب اور لگے جا ساتھ کے خون اندر  

 کے نجس عين پر اس ليکن ہے طرح کی(والی کرنے نجس) منجس نجس عين( ہے گئی ہو نجس جو چيز وہ) متجنس۔۱۴۳ مسئلہ

 اسے اگر ہے ضروری تعدد ميں کرنے پاک کے اس جائے ہو نجس سے پيشاب کوئی اگر مثلا  گے ں ہو نہيں جاری احکامات تمام

۔ ہے نہيں ضروری تعدد ميں کرنے پاک کے اس تو جائے مل ساتھ کے پيشاب متنجس اگر ليکن۔ جائے کيا پاک سے پانی قليل  

نجاسات احکام  

 قبرامام مقدسہ، مات مساجدمقا طرح اسی کرے پاک سے پانی فوراا  تو جائے ہو نجس اگر ہے حرام کرنا نجس کو رآنق۔۱۴۴ مسئلہ

۔ ہے حکم يہی پر بنا کی احتياط بھی ميں بارے کے السلم عليھم معصومين ديگر اور ،ؐ   پيغمبراکرم قبر ،بلکہؐ   حسين  

 کرنا پاک ضرور کو اس تو جائے سمجھا خلف کے احترام کے قرآن اسکو اور جائے ہو نجس جلد کی قرآن اگر۔ ۱۴۵ مسئلہ

۔ چاہيئے  

 حرام بھی تب ہو خشک نجاست عين وہ چہ اگر رکھنا پر وغيرہ مردار و خون مثلا  رکھنا پر نجاست عين کسی کا قرآن۔۱۴۶ مسئلہ

۔ ہے واجب لينا اٹھا فوراا  کا قرآن ہو تی ہو حرمتی بے کی اس جبکہ ہے  

 اسے يا کرے پاک اسے تو ملے ہوا لکھا اگر اور ہے حرام ہو بھی حروف ايک چہ اگر لکھنا سے سياہی نجس کا قرآن۔۱۴۷ مسئلہ

۔ جائے ہو ختم وہ کہ کرے کام ايسا کوئی يا دے کاٹ  

۔ ہو ديا ےد اگر ہے واجب لينا قرآن سے اس اور ہے حرام دينا اسے تو ہو ہوتا شمار حرمتی بے اگر دينا قرآن کو کافر۔۱۴۸ مسئلہ  

 يا السلم عليہ امام ياؐ   پيغمبر يا خدا نام پر جس کاغذ وہؐا  مثل ہے الزمی احترام کا جس چيز وہ يا قرآن ورق اگر۔۱۴۹ مسئلہ

 پيسہ کچھ ميں اس چہ اگر کرنا پاک اور نکالنا باہر کا اس تو جائے گر ميں الخلء بيت ہو لکھا نام کا عليھا هللا سلم زھرا حضرت

 چاہيئے جانا نہيں ميں الخلء بيت اس کہ ہے يہ واجب احتياط تو ہو نہ ممکن نکالنا کا اس اگر اور ہے واجب پڑے کرنا رچخ بھی

 تو ہو نہ ممکن نکالنا باہر کا اس اور جائے گر ميں الخلء بيت شفا خاک اگر اور ہے چکا ہو ختم وہ کہ جائے ہو نہ يقين تک جب

۔ جائيں نہ ميں الخلء بيت ہے چکی ہو ختم بالکل وہ کہ جائے ہو نہ يقين تک جب  

 حرام ہے گيا ہو نجس جو کہ پانی وہ جيسے ہيں گئيں ہو نجس جو کو چيزيں وہ ہےيا حرام پينا اور کھانا کا چيز نجس۔۱۵۱ مسئلہ

 بچہ اگر ليکن۔ ہو نجس عين جبکہ ہے حرام بھی کھلنا کو بچہ حتی  ( ہے حرام)ہے بھی کا نے کھل کو دوسروں حکم يہی اور ہے

۔ ہے نہيں واجب روکنا اسے تو ہو نہ بھی سبب کا نقصان غذا وہ اور کھائے کو غذا نجس خود  

 کو والے لينے پر عاريت يا خريدار اگر ہو جاسکتا کيا پاک کو اس جبکہ دينا عاريتاا  کو کسی يا بيچنا کو چيز نجس کسی۔۱۵۱ مسئلہ

۔ ہے نہيں اشکال کوئی تو ہو گيا يا بتا  

 پر اس تو ہے رہا پڑھ نماز سے لباس نجس يا ہے رہا کھا چيز پرنجس بنا کی جہالت شخص کوئی کہ ديکھے انسان اگر۔۱۵۲ مسئلہ

۔کرے آگاہ سے اس اسے کہ ہے نہيں ضروری  

 يا بدن کا والوں آنے گھر کے اس کہ ہو معلوم کو خانہ اورصاحب ہو نجس فرش يا حصہ کوئی کا گھر کے کسی اگر۔۱۵۳ مسئلہ

 وہ جبکہ چاہيئے کرنا آگاہ پر بنا کی واجب احتياط کو ان تو جائيں بيٹھ پر جگہ اسی والے آنے اور ہيں گيلی چيزيں دوسری يا لباس

۔ آئينہوں کر بن مہمان کے اس  

 دے تاکوب مہمانوں کہ ہے الزم پر اس تو ہے نجس غذا کہ جائے ہو معلوم ميں حالت کی کھانے کو خانہ صاحب اگر۔۱۵۴ مسئلہ

۔ بتائے کو دوسروں کہ ہے نہيں الزم پر اس تو جائے ہو معلوم کو ايک کسی سے ميں مہمانوں اگر ہاں  

 مالک کا چيز اس کہ ہو علم کو اس اور جائے ہو نجس وہ اور آئے لے عاريتاا  چيز کوئی سے کسی شخص کوئی اگر۔۱۵۵ مسئلہ

 اسے کہ ہے يہ واجب تواحتياط گا کرے استعمال ميں نماز کو اس وت ہے لباس وہ يا گا کرے استعمال ميں پينے کھانے کو اس

۔ ہے نہيں واجب کرنا آگاہ تو ہے شرط طہارت ميں جس تی ہو نہيں استعمال جگہ ايسی چيز وہ اگر اور کرے آگاہ سے نجاست  

 ديا کر پاک اسے نے ںمي کہ کہے متعلق کے چيز نجس يا ہے نجس وہ کہ کہے ميں برے کے چيز کسی بچہ کوئی اگر۔۱۵۶ مسئلہ

۔گی جائے لی کر قبول تو ہو اطمينان قابل بات سکی ا تواگر ہے  

 



مطہرات احکام  

۔ ہيں کہتے مطہرات کو ان ہيں کرتی پاک کو نجاست چيزيں بارہ۔ ۱۵۷ مسئلہ  

 پانی(۱)

 زمين(۲)

 سورج(۳)

 استحالہ (۴)

(۵) (۔ئےجا مانا نجس کو اس اگر) نا ہو کم تہائی دو کا پانی کے انگور  

 انتقال(۶)

 اسلم(۷)

 تبعيت(۸)

(۹) نا ہو زائل کا نجاست اصل  

(۱۱) استبراء کا جانور والے کھانے نجاست  

(۱۱) نا ہو غائب کا مسلمان  

(۱۲) ۔نکلنا کا خون سے ذبيحہ  

پانی۔ ۱  

۔ ہے کرتا پاک کو چيزوں نجس پانی ساتھ کے شرطوں چار۔۱۵۸مسئلہ  

۔کرسکتے نہيں پاک کو چيز نجس عرق کا بيد يا مثلاگلب پانی مضاف ہو مطلق پانی (۱)  

۔ ہو پاک پانی خود (۲)  

(۳) ہو آيا نہ بھی ذائقہ يا ، بو يا رنگ کا نجاست ميں اس اور جائے ہو نہ مضاف پانی واال کرنے پاک تو دھوئيں کو چيز نجس جب  

۔ جائے رہ نہ باقی نجاست اصل ميں اس بعد کے کرنے پاک کو چيز نجس (۴)  

 بيان ميں بعد جو ہيں شرطيں بھی اور علوہ کے ان تو ہو کرنا پاک کو چيز نجس سے پانی کم سے کر يعنی قليل آب۔ ۱۵۹ مسئلہ

۔ گی جائيں کی  

 ہاں ہے کافی دھونا مرتبہ ايک ميں پانی جاری يا کر اور چاہيئے دھونا مرتبہ تين احتياطاا  سے پانی قليل کو برتن نجس۔۱۶۱ مسئلہ

 مٹی پاک پہلے کہ ہے ضروری تو ہو ليا پی کو چيز والی بہنے کسی يا پانی سے برتن اس يا ہو ليا ٹچا نے کتے کو برتن اگر

 کو برتن اس طرح اسی اور دھوئے سے قليل آب مرتبہ دو يا جاری ياآب کر مرتبہ ايک بعد کے اس اور مانجھے کو برتن سے

۔ مانجھے سے مٹی پہلے سے دھونے مرتبہ تين کہ ہے يہی واجب احتياط جائے گر رال کی منھ کے کتے ميں جس  

 اگر تو ہو نہ ممکن مانجھنا سے مٹی کو اس اور ہو تنگ ہے ديا ڈال منھ نے کتے ميں جس کہ منھ کا برتن اس اگر۔ ۱۶۱ مسئلہ

 خوب کر ڈال مٹی تو ہو نہ ممکن بھی يہ اگر اور مليں ميں برتن اس کو مٹی ذريعہ کے اس کر لپيٹ کپڑا پر لکڑی تو ہو ممکن

۔ جائے پہنچ تک جگہ تمام کی برتن تاکہ ہلئيں  

 اورکر دھوئيں مرتبہ سات سے پانی قليل کو اس تو کھالے چيز والی بہنے ميں اس يا لے چاٹ سور کو برتن کسی اگر۔ ۱۶۲ مسئلہ

 مانجھا سے ٹیم کہ ہے يہی بہتر چہ اگر ہے نہيں ضروری مانجھنا سے مٹی کو اس اور دھوئيں مرتبہ ايک ميں جاری آب اور

۔ جائے  



 اگر جائے يا دھو اسے مرتبہ تين تو چاہيں کرنا پاک سے پانی قليل ہو گيا ہو نجس سے وجہ کی شراب جو برتن وہ اگر۔۱۶۳ مسئلہ

۔جائے دھويا مرتبہ سات کہ ہے يہی بہتر اور احوط چہ  

 يا کر آب کو برتن اس اگر تو جائے کر سرايت ميں اس پانی نجس يا جائے يا بنا سے مٹی نجس برتن کا مٹی جب۔۱۶۴ مسئلہ

 اسے تو جائے ہو پاک بھی باطن کا اس کہ چاہيں اگر اور گا جائے ہو پاک وہ گا جائے پہنچ پانی تک جہاں تو رکھيں ميں جاری

۔ جائے پہنچ تک اندر ميں برتن تمام پانی کہ رکھيں اتنا ميں پانی جاری يا کر  

سکتاہے جا کيا پاک سے طريقہ دو سے پانی قليل کو برتن نجس۔۱۶۵ مسئلہ  

کريں خالی کے بھر کو برتن مرتبہ تين (۱)  

(۲)  جائے ديا انڈيل پھر اور جائے پہنچ تک اطراف نجس تمام پانی کہ ديں حرکت طرح اس اور ڈاليں ميں اس پانی تھوڑا مرتبہ تين

 ۔

 جائے ہو پاک تو ديں کر خالی کر بھر پانی مرتبہ تين کو اس تو جائے ہو نجس اگر ديگ يا مٹکا جيسے برتن بڑا بہت۔۱۶۶ مسئلہ

 بيچ پانی جو مرتبہ ہر اور جائے پہنچ ميں اطراف تمام وہ کہ جائے ڈاال سے اوپر کے برتن پانی مرتبہ تين اگر طرح اسی اور گا

 پاک ہے گيا کاالن باہر پانی سے جس کو برتن اس دفعہ ہر کہ ہے نہيں ضروری اور جائے ديا کر خالی اسے جائے ہو جمع ميں

۔ يں کر  

 ہو پاک ظاہر کا اس تو جائے کيا پاک سے پانی کر پگھل کو چيز دوسری کسی ہی ايسی يا وغيرہ تانبہ نجس اگر۔ ۱۶۷ مسئلہ

۔ گا جائے  

 سے اطراف تمام کہ سے طرح اس ڈاليں پانی مرتبہ دو سے اوپر اندر اسکے تو جائے ہو نجس سے پيشاب تندور اگر۔ ۱۶۸ مسئلہ

 ايک بعد کے نے کر دور کو نجاست اصل تو ہو نجاست دوسری کوئی علوہ کے پيشاب اگر اور گا جائے ہو پاک تو جائے رگز

 ايک اندر کے تندور کہ ہے بہتر اور گا ہو پاک تو جائے پہنچ تک اطراف تمام کہ ڈاليں سے طرح اس اندر کے اس پانی مرتبہ

۔ ديں کر بند سے مٹی پاک کو گڑھے اس ميں بعد ديں نکال باہر کو اس اور ےجائ ہو جمع ميں اس پانی کہ تا ديں کر گڈھا  

 حصوں نجس تمام پانی کہ ديں غوطہ طرح اس ميں پانی کر يا جاری بعد کے نے کر دور نجاست اصل سے چيز نجس۔ ۱۶۹ مسئلہ

 يا نچوڑيں طرح اس کو چيزوں سیجي ان اور اورلباس فرش کہ ہے نہيں ضروری اور گی جائے ہو پاک چيز وہ تو جائے پہنچ پر

۔ جائے ہو خارج پانی کا اندر کہ جھٹکيں  

 اور ڈاليں پانی پر اس مرتبہ ايک پہلے تو چاہيں نا کر پاک سے پانی قليل اسے اور جائے ہو نجس سے پيشاب چيز کوئی اگر۔ ۱۷۱

 ہو پاک چيز وہ تو ڈاليں پانی بھی مرتبہ ریدوس پھر رہے نہ باقی بھی پيشاب ميں چيز جس اور جائے ہو عليحدہ سے چيز اس پانی

) کا اس اکہ نچوڑيں ايسا دفعہ ہر اسے کہ ہے توالزم ہو چيز اور کوئی جيسی اس يا لباس يا فرش چيز وہ ليکن گی جائے

 يا بخود خود معمول حسب بعد کے دھونے يا ميں نے دھو کے چيز کسی جو ہے پانی وہ غسالہ) جائے نکل ہر با پانی(غسالہ

ہے گرتا سے وجہ کی چوڑنےن ) 

 مثل ہے نہيں شرط کی پے در پے اور مواالت وہاں ہے ضروری نا دھو سے پانی مرتبہ چند لئے کے موارد جن۔ ۱۷۱مسئلہ

۔گی جائے ہو پاک تو ليں دھو مرتبہ ايک بھی دن دوسرے اور ليں دھو مرتبہ ايک کو چيز اس اگرآج  

 کافر اور سور اور ہو کھاتا نہ غذا وہ بشرطيکہ جائے ہو نجس سے پيشاب کے بچہ والے پينے دودھ چيز کوئی اگر۔ ۱۷۲ مسئلہ

 گی ئے ہوجا پاک وہ تو جائے پہنچ تک جگہ نجس تمام کہ جائے ڈاال پانی مرتبہ ايک طرح اس پر اس تو ہو پيا نہ بھی کادودھ

۔ جائے ڈاال پانی پر اس اور مرتبہ ايک کہ ہے مستحب احتياط بھی پھر ليکن  

 مرتبہ ايک بعد کے نے کر دور نجاست اگراصل تو جائے ہو نجس سے چيز اور کسی علوہ کے پيشاب چيز کوئی اگر۔ ۱۷۳ئلہمس

 دور نجاست اصل سے ڈالنے پانی دفعہ پہلی اگر اور گی جائے ہو پاک وہ تو جائے نکل سے اس پانی اور جائے ڈاال پانی پر اس

۔گی جائے ہو پاک بھی تو جائے ڈاال پانی مرتبہ ايک پھر بعد کے نے ہو دور نجاست اور ہو  

 کے نے ہو دور نجاست اصل تو جائے ڈاال ميں پانی جاری يا کر جب ہے گئی ئی بنا سے دھاگے جو چٹائی نجس اگر۔ ۱۷۴ مسئلہ

 اس دفعہ دو ہو ممکن بھی طرح جس کہ ہے يہ مستحب احتياط تو چاہيں نا کر پاک سے پانی قليل اگر اور گی جائے ہو پاک وہ بعد

۔ نچوڑے مرتبہ ايک کہ پيشاب بغير مرتبہ دو ميں صورت کی پيشاب۔  جائے ہو دور دھوون کا اس کہ نچوڑيں طرح  

 سے ڈالنے ميں پانی ياجاری کر وہ تو جائے ہو نجس حصہ ظاہری کا وغيرہ گوشت اور صابون ، چاول ، گيہوں اگر۔ ۱۷۵ مسئلہ

 جائے پہنچ تک اندر پانی کہ ہے موقوف نا ہو پاک کا تواس جائے ہو نجس حصہ نیاندرو کا ان اگر اور گے جائيں ہو پاک

۔ گے جائيں ہو پاک تو جائے پہنچ تک اندر کے ان پانی کہ تا جائے ديا رکھ ميں پانی جاری يا کر ميں کپڑے کسی کو انؐا  مثل  



۔ہے پاک حصہ اندرونی کا اس تو نہيں يا ہے پہنچا تک حصہ اندرونی کے صابن پانی نجس کے کرے شک انسان اگر۔۱۷۶ مسئلہ  

 کی کراحتياط رکھ ميں برتن کسی کو ان تو جائے ہو نجس حصہ ظاہری کا چيز کسی مثل کے ان يا گوشت ، چاول اگر۔ ۱۷۷ مسئلہ

 يا کو لباس اگر ليکن گا جائے ہو پاک بھی برتن وہ اور گے جائيں ہو پاک وہ تو جائے ديا کر خالی کر ڈال پانی دفعہ تين پر بنا

 پانی پر اس دفعہ ہر پر بنا کی مستحب تواحتياط کريں پاک کر رکھ ميں برتن کسی ہے ضروری نچوڑنا کا جس کو چيز ايسی کسی

۔ جائے ديا انڈيل باہر ہے گيا ہو جمع غسالہ جو کے کر ٹيڑھا کو برتن اور جائے نچوڑا اسے کر ڈال  

 سے وجہ کی رنگ کے کپڑے پانی ڈاليناور ميں پانی جاری يا کر اگر ہے ہوا رنگا سے وغيرہ نيل جو کو لباس نجس۔ ۱۷۸ مسئلہ

 پانی مضاف يا رنگين آب سے اس وقت نچوڑتے چہ اگر گا ہوجائے پاک لباس وہ تو جائے پہنچ جگہ تمام پہلے سے نے ہو مضاف

۔ نکلے  

 اگر اور ديکھيں لگی وغيرہ کائی ، کيچڑ ميں پڑےک اس ميں بعد اور جائے کيا پاک ميں پانی جاری يا کر کو لباس اگر۔ ۱۷۹ مسئلہ

۔ ہے پاک لباس وہ تو ہو بنا نہ رکاوٹ سے پہنچنے کے پانی وہ  

 اگر۔  ہے پاک وہ تو آئے نظر مٹی والی کھانے يا اشنان يا مٹی معمولی کچھ بعد کے لينے کر پاک کو وغيرہ لباس اگر۔ ۱۸۱ مسئلہ

 پاک ظاہر کا اس وقت اس تو ہو گيا ہو نجس سے وجہ کی نے کر سرايت کے پانی سنج حصہ کا اندر کا وغيرہ اشنان اور مٹی

 پہنچ تک اندر کے ان پانی اور جائے کيا پاک ميں پانی جاری يا کر کو لباس اگر اور گا رہے نجس حصہ کا اندر ليکن گا ئے ہوجا

۔گا جائے ہو پاک تو جائے  

 جائے رہ ميں اس رنگ يا بو کی نجاست اگر البتہ گی ہو نہيں پاک ہو نہ دور نجاست اصل تک جب سے چيز نجس ہر۔ ۱۸۱ مسئلہ

 ہو پاک وہ تو جائے رہ ميں اس رنگ کا خون اور ليں کر پاک کو اس کے کر دور کو خون سے لباس اگر پس ہے نہيں اشکال تو

 تو ہيں د مينموجو اس ذرہ ھوٹےچ چھوٹے کے نجاست کہ ديں عقلئی احتمال يا کريں يقين سے وجہ کی بو يا رنگ اگر گا جائے

۔ گی ہو نجس وہ  

 دوبارہ اور آنا باہر سے پانی اور گا جائے ہو پاک بدن تو ديں کر دور ميں کر يا جاری آب کو نجاست کی بدن اگر۔ ۱۸۲ مسئلہ

۔ نہيں ضروری نا ہو داخل  

 تو جائے پہنچ تک غذا نجس تمام کے پھرائے طرح اس کر لے ميں منھ کو پانی تو جائے رہ ميں دانتوں غذا نجس اگر۔ ۱۸۳ مسئلہ

۔ گی جائے ہو پاک  

۔ ہے نہيں الزم نچوڑنا انہيں تو کريں پاک سے قليل آب کو بالوں کے چہرہ اور سر اگر۔ ۱۸۴ مسئلہ  

 کرتے پاک عادتاا  وہ ہے متصل سے اس جو حصہ وہ اور کريں پاک سے قليل آب کو حصہ کسی کے لباس يا بدن اگر۔ ۱۸۵ مسئلہ

 جگہ نجس تو جائے ہو جاری بھی پر حصوں ان وہ اگر ہے گيا کيا استعمال لئے کے طہارت جو پانی وہ تو ہے جاتا ہو نجس توق

 پھر اور جائے رکھی چيز نجس ميں پہلو کے چيز اگرپاک طرح اسی گے جائيں ہو پاک بھی حصہ وہ پہلے سے نے ہو پاک کے

 تمام پانی نجس وہ اور جائے ڈاال پانی پر انگليوں تمام وقت کرتے پاک کے لیانگ نجس ايک مثل جائے ڈاالل پانی پر ں ودنو

۔ گی جائيں ہو پاک بھی انگلياں تمام وہ تو گی جائے ہو پاک انگلی نجس جب تو جائے پہنچ تک انگليوں  

 اسی ہے جاسکتی کی پاک سے پانی بھی وہ طرح کی چيزوں دوسری تو جائے ہو نجس چربی کی دنبہ يا گوشت اگر۔ ۱۸۶ مسئلہ

۔ کياجاسکتاہے پاک سے پانی بھی اسے تو روکے نہ کو پہنچنے کے پانی جو ہو چکنائی کم ميں يالباس بدن اگر طرح  

 دور کو چربی تو چاہيں نا کر پاک کو اس اور پہنچے نہ پانی کہ ہو چکنا طرح اس اور جائے ہو نجس بدن يا برتن اگر۔ ۱۸۷ مسئلہ

۔ جائے پہنچ تک وہاں پانی کہ تا کريں  

 ہو پاک تو ڈاليں دھو دفعہ ايک ہے متصل سے کر جو سے نلکا ايسے اسے ہو نہ نجاست اصل ميں جس چيز نجس وہ۔ ۱۸۸ مسئلہ

 اور جائے ہو دور سے ذريعہ دوسرے کسی يا رکھنے نيچے کے نلکا وہ اور ہو موجود نجاست اصل ميں اس اگر اور گی جائے

 اس پانی جو ليکن گی ئے ہوجا پاک سے پانی کے نلکا تو ہو نہ ذائقہ يا رنگ يا بو کی استنج ميں اس ہے گرا سے اس پانی جو

 سے اس پانی جو کہ ڈالے قدر اس پانی پر اس سے نلکا تو ہو موجود ذائقہ يا رنگ بويا کی نجاست اگر ميں اس ہے رہا گر سے

۔ ہو نہ موجود ذائقہ يا رنگ يا بو کی نجاست ميں اس گرے  

 اصل سے اس کہ کريں شک بعد کے اس پھر اور ہے گئی ہو پاک کہ جائے ہو يقين اور کريں پاک کو چيز کسی جب ۔۱۸۹ مسئلہ

 نجاست اصل وقت کرتے پاک اگر ہے پاک تو ہے نہيں موجود نجاست اصل اگر ميں صورت ايسی نہيں يا ہے گئی ہو دور نجاست

 نہ توجہ طرف کی کرنے کوپاک نجاست اصل اگر ہے پاک ہو تو تھی توجہ طرف کی کرنے دور نجاست اصل وقت کرتے دور

۔ کرے پاک دوبارہ احتياط بر بنا تو تھی  



 بنا کی احتيان حصہ کا نيچے کے ريت ليکن گی جائے ہو پاک سے پانی قليل تو ہو ريت يا بجری پر جس زمين ايسی۔ ۱۹۱ مسئلہ

۔ ہے تا جا چل نيچے کے اورريت ہے گيا ہو گال سے ہيناس لتے ڈا سپر ا جو کہ پانی وہ چونکہ گا رہے نجس پر  

 اسے تو جائے ہو نجس اگر تا نہينہو جذب پانی ميں جس زمين سخت يا ہو فرش کا اينٹ اور پتھر پر جس زمين ايسی۔ ۱۹۱ مسئلہ

 جائے بہہ پورا پر اس وہ کہ ڈالے پانی اتنا ليکن ہے جاسکتا کيا پاک بھی سے پانی قليل ليکن ہے جاسکتا کيا پاک سے پانی جاری

 نہ باہر پانی اگر اور گی ئے جا ہو پاک زمين تمام تو ئے جا نکل باہر سے سوراخ کسی جائے ڈاال پر اس جو پانی قليل وہ چنانچہ

 کے کپڑے کسی کہ ہے طريقہ يہ کا کرنے پاک کو فرش ايسے ہو گيا ہو اکٹھا پانی ميں جس گا ہو نجس حصہ وہ توپھر سکے نکل

۔ جائے ہو پاک بھی جگہ وہ کہ تا جائے نکاال اور جائے ڈاال پانی وہانپر پھر اور جائے نکاال باہر کے کر جمع کو پانی ذريعہ  

۔ گا جائے ہو پاک بھی سے پانی کم سے کر تو جائے ہو نجس چيز جيسی اس اور وغيرہ نمک پتھر اگر۔ ۱۹۲ مسئلہ  

 اگر البتہ گی ہو نہيں پاک تو ديں ڈال ميں پانی جاری يا کر اور يںل بنا قند کی اس ہے ہوئی پگھلی جو شکر نجس اگر۔ ۱۹۳ مسئلہ

۔ گی جائے ہو پاک ہوتو نہ بھی مضاف اور جائے ہو پار کر ہو سے اجزاء تمام کے اس پانی  

زمين۔ ۲  

۔ہے کرتی پاک سے شرطوں تين کو تلے نجس کے جوتے اور تلوے کے پاؤں زميں۔ ۱۹۴ مسئلہ  

(۱) ہو پاک زمين  

(۲) ہو خشک زمين  

(۳)  يا چلنے پر زمين ہوتو لگی ميں حصہ نچلے کے جوتے يا تلوے کے پاؤں مٹی نجس يا ،پيشاب خون مثلا  نجاست اصل اگر

 پر سبزہ اور بوريا ، فرش اور ہو گيا يا بنا سے وغيرہ اينٹ يا پتھر کو اس يا ہو والی مٹی زمين وہ اور جائے ہو دور سے رگڑنے

 کئے تيار سے ريت جو سمينٹ اور( چونا)گچ اينٹيں وہ گا ہو نہيں پاک ہے نجس جو حصہ نچل کا ےجوت يا تلوہ کا پاؤں سے چلنے

۔ ہيں رکھتے حکم واال زمين جائيں  

 کے لکڑی ليکن ہے جاتا ہو پاک سے چلنے پر سڑک کی تارکول کا حصے نچلے کے جوتے اور تلوے نجس پاؤنکے۔۱۹۵ مسئلہ

۔ہے مشکل نا ہو پاک سے چلنے پر فرش  

 پر زمين قدم زيادہ سے اس يا پندرہ کہ ہے يہ بہتر لئے کے نے ہو پاک کے حصہ نچلے کے جوتے يا تلوے کے پاؤں۔۱۹۶ مسئلہ

جائے ہو دور نجاست اصل سے ملنے پاؤں پر زمين يا بھی ميں کم سے قدم پندرہ چہ اگر چلے  

 پر زمين بھی تب ہوں بھی خشک اگر بلکہ ہے نہيں ضروری ہونا تر کا حصہ نچلے کے جوتے يا تلوے کے پاؤں۔۱۹۷ مسئلہ

۔ گے جائيں ہو پاک سے چلنے  

 عام جہاں کنارے کے اس تو ہو گيا ہو پاک سے چلنے پر زمين ہواور نجس جو حصہ نچل کا جوتے يا تلوا کا پاؤں۔۱۹۸ مسئلہ

۔ مقدار سی یمعمول مگر ہے مشکل نا ہو پاک کا ان تو ہو لگی ميں اس مٹی اگر ہے جاتا لگ کيچڑ پر طور  

 وجہ کی چلنے پر زمين وہ تو جائيں ہو نجس زانو يا ہتھيلی کی اس اگر چلے پر زمين سے ہاتھوں اور زانو شخص جو۔۱۹۹ مسئلہ

 موٹر اور سائيکل ، نعل کے حيوانات ، حصے نچلے کے پاؤں مصنوعی ، حصہ نچل کا چھڑی طرح اسی ہيں جاتے ہو پاک سے

۔ ہيں جاتے ہو پاک پہئے کے وغيرہ تانگہ اور ٹائر کے  

 ميں حصہ نچلے کے جوتے يا تلوہ کے پاؤں ديں نہ دکھائی جو ذرات باريک کے نجاست بعد کے چلنے پر زمين اگر۔۲۱۱ مسئلہ

جائيں ہو دور بھی ذرات يہ کہ چلے قدر اس کہ ہے بہتر چہ اگر نہيں اشکال کوئی تو جائيں رہ لگے  

 چلنے پر زمين وہ احتياط بر بنا لگتا نہيں پر زمين جو کہ حصہ کچھ کا تلوے کے اؤںپ اور حصہ کا اندر کے جوتے۔۲۱۱ مسئلہ

۔ گا ہو نہيں پاک سے چلنے پر زمين نچلحصہ کا موزہ احتياط بر بنا طرح اسی گا ہو نہيں پاک سے وجہ کی  

سورج۔۳  

 جو ميخيں طرح اسی اور ہوں نصب ںمي مکان جو جالياں اور دروازے جيسے چيزيں دوسری اور مکان و زمين سورج۔۲۱۲ مسئلہ

۔ ہے کرتا پاک سے شرطوں پانچ ذيل مندرجہ ج سور کو ان ہوں ہوتی شمار جز کا مکان اور ہوں لگی ميں ديوار  

(۱)  اسے سے طريقہ اسی تو جائے ہو خشک اگر جائے ہو تر بھی وہ تو لگے سے اس چيز دوسری اگر کہ ہو گيلی اتنی چيز نجس

۔ کرے خشک اسے ہی رجسو تاکہ جائے کيا تر  



(۲) جائے کرديا دور کو نجاست اس پہلے سے کرنے خشک کے سورج تو ہو موجود نجاست اصلی ميں چيز اس اگر  

(۳)  کو نجس اس اور ہو رہا پڑ سے پيچھے کے وغيرہ بادل يا پردہ سورج اگر پس ہو نہ مانع سے پڑنے دھوپ پر ان چيز کوئی

 نہيں اشکال ميں اس تو جائے سمجھا نہ مانع سے پڑنے کے دھوپ کہ ہو ہلکا بادل اگر ہاں گی ہو نہيں پاک وہ تو کردے خشک

۔ ہے  

(۴) ذا کرے خشک کو چيز نجس اس ہی سورج تنہا صرف  پاک تو جائے ہو خشک کر مل ساتھ کے اورسورج ہوا نجس وہ اگر لہ 

 نہيں اشکال ميں اس تو جائے سمجھا نہ ددگارم ميں کرنے خشک کو چيز نجس کے سورج کہ ہو معمولی ہوا اگر البتہ گی ہو نہيں

 ہے

(۵)  نجس اگر پس دے کر خشک کر پڑ سورج دفعہ ہی ايک ہے چکی کر سرايت نجاست ميں جس کو مقدار اس کی وغيرہ عمارت

 کر خشک حصہ اندرونی ميں دفعہ دوسری اور دے کر خشک حصہ کا اوپر کے اس اور پڑے سورج مرتبہ ايک پر مکان و زمين

۔ گا رہے ہی نجس حصہ اندرونی اور گا ہو ک پا حصہ کا اوپر فقط تو دے  

 ہے مثل کے ثابت جو يا چيز بت ثا وہ ہر يا گھاس اور درخت طرح اسی اور ہے کرتا پاک کو چٹائی نجس سورج۔ ۲۱۳ مسئلہ

۔ ہيں جاتے ہو پاک سے سورج  

 تری کی اس يا نہيں يا تھی تر زمين وقت پڑتے ورجس کہ ہو شک کو انسان پھر اور ے پڑ پر زمين نجس سورج اگر۔۲۱۴ مسئلہ

 سورج کہ ہو شک اسے اگر طرح اسی اور ہے نجس پر بنا کی احتياط زمين وہ تو نہيں يا تھی ہوئی خشک سے وجہ کی سورج

 تھی رکاوٹ ميں پڑنے حرارت کی سورج چيز کوئی کہ ہو شک يا نہيں يا تھی ہوگئی دور سے اس نجاست اصل پہلے سے پڑنے

۔ہے نجس زمين وہ تو نہيں يا  

 ايک ديوار اگر ليکن گی ہو نہيں پاک وہ ہے پڑا نہيں آفتاب طرف جس تو پڑے طرف ايک کے ديوار نجس سورج اگر۔۲۱۵ مسئلہ

گی جائے ہو پاک بھی وہ تو جائے ہو خشک بھی طرف دوسری سے پڑنے کے سورج طرف  

استحالہ۔۴  

 استحالہ يہ کہ گے کہيں اور گی جائے ہو پاک چيز وہ تو جائے بدل ميں صورت کی چيز پاک ماہيت کی چيز نجس اگر۔۲۱۶ مسئلہ

 ماہيت کی اس اگر البتہ جائے ہو کرنمک گر ميں کھان کی نمک کتا جيسے يا جائے ہو راکھ کر جل لکڑی نجس جيسے ہے گيا ہو

 ہو نہيں پاک تو ليں بنا دہی يا پنير کا دودھ نجس يا یہوگ نہيں پاک وہ لينتو پکا روٹی يا جائے ديا آٹابنا کا گندم نجس جيسے بدلے نہ

۔ گا  

 لکڑی نجس کوئلہ جو اور ہے نجس پر بنا کی احتياط وہ جائے بنائی سے مٹی نجس جو چيز اور کوئی يا برتن کا مٹی۔۲۱۷ مسئلہ

۔ چاہيئے کرنا اجتناب بھی سے اس احتياطاا  جائے يا بنا سے  

۔ہے نجس وہ تو نہيں يا ہے ہوئی استحالہ کہ ہو نہ علم لقمتع کے جس چيز نجس ايسی۔۲۱۸ مسئلہ  

۔ ہے پاک وہ تو جلے پانی نجس يا پيشاب ميں جس انگيٹھی ايسی کی آگ۔۲۱۹ مسئلہ  

 جائے ہو پاک تو جائے ہو سرکہ سے ملنے کے ونمک سرکہ مثلا  سے ملنے کے چيز کسی يا بخود خود شراب اگر۔۲۱۱ مسئلہ

۔ گی  

 سرکہ تو مينآپڑے اس نجاست کوئی سے باہر يا ہو گئی بنائی سے انگور نجس جو شراب پروہ بنا کی واجب احتياط۔۲۱۱ مسئلہ

۔ گی ہو نہيں پاک سے وجہ کی ہوجانے  

۔ ہے نجس جائے بنايا سے کھجور نجس کشمش نجس انگور نجس جو سرکہ پروہ بنا کی واجب احتياط۔۲۱۲ مسئلہ  

 ليکن ہے نہيں حرج کوئی تو ڈاليں سرکہ ميں اس اور ہو وغيرہ چھال سی معمولی کی ان ساتھ کھجورکے يا انگور اگر۔۲۱۳ مسئلہ

۔ جائيں ڈالی نہ ميں يناس چيز ايسی يا بيگن يا کھيرے قبل سے نے ہو سرکہ کے انگور اور ،کشمش خرما کہ ہے يہ بہتر  

نا ہو کم تہائی دو کا پانی کے انگور۔۵  

 رہ باقی تہائی ايک اور جائے ہو کم تہائی دو کہ کے اس قبل تو آجائے ابال ساتھ کے آگ ميں پانی کے انگور اگر۔ ۲۱۴ مسئلہ

 اس اگر اور۔  گا جائے ہو حلل وہ تو جائے رہ باقی تہائی ايک کر ہو کم تہائی دو اگر اور ہے حرام ليکن ہے نہيں نجس وہ جائے

۔ہوگا لحل اور پاک بعد کے جانے ہو سرکہ صرف تو آجائے ابال بخود خود ميں  



 حرام تو کھالے جوش پر آگ بخود خود پانی ماندہ باقی اور جائے ہو کم تہائی دو بغير کھائے جوش پانی کا انگور اگر۔۲۱۵ مسئلہ

۔ گا جائے ہو حلل وہ تو کرديں کم تہائی دو کو اس کر دال جوش اگر گا جائے ہو  

 ليکن بھی حلل اور ہے بھی پاک وہ ؟تو نہيں يا ہے کھايا جوش نے اس کہ ہو نہ معلوم متعلق کے پانی کے انگور جس۔۲۱۶ مسئلہ

 اسی۔  چاہئيے سمجھنا نہيں حلل اسے ہے گيا ہو کم تہائی دو کہ جائے ہو نہ يقين کو انسان تک جب بعد کے آجانے ابال پر آگ

۔ گا ہو نہيں پاک ہو نہ يقين کا جانے ہو سرکہ کے اس کو انسان قتيکہ و تا اور کھائے ابال بخود خود اگر طرح  

 اس اور جائے نکاال پانی کا خوشہ اس اور ہوں بھی کے انگور پکے دانہ دو يا ايک ميں خوشہ کے انگور کچے اگر۔ ۲۱۷ مسئلہ

 کھانا کا اس اور ہے پاک وہ تو آجائے جوش ميں پانی اس اور ہو اثرنہ کا مٹھاس کی انگور ميں اس اور جائے کہا بغورہ آ کو پانی

۔ہے ل حل  

 ہے نہيں الزم تو جائے ہو استحالہ اور پڑيں جا ميں اس دانہ دو ايک کے انگور اور ہو رہی کھا جوش پر آگ چيز جو۔ ۲۱۸ مسئلہ

۔ جائے کيا ہيز پر سے کھانے کے چيز اس کہ  

 جس تو ہو جارہا کيا استعمال کو کفگير ايک لئے کے سب ان اور ہو رہا پک شيرہ کا انگور ميں ديگچوں کئی اگر۔۲۱۹ مسئلہ

 اور نہيں حرج کوئی ڈالنا يا کھا نہيں جوش ميں جس ميں ديگچے دوسرے سے اس کو کفگير ہو چکا کھا جوش شيرہ ميں ديگچے

 کا جس ڈالنا ميں ديگچے اس اور ہوا نہيں تہائی دو پانی کا جس کفگير کا ديگچے اس تو ہوں چکے کھا جوش ديگچے تمام اگر

۔ ہوا نہيں کم تہائی دو کا جس چاہئيے ڈالنا نہيں ميں ديگچے اس ہوئے رکھتے لحاظ کا حرمت ہو چکا ہو تہائی دو پانی  

۔ ہے نہيں نجس وہ تو آجائے جوش اسے اگر ہے انگور يا ہے غورہ کہ ہو نہ معلوم متعلق کے چيز جس۔ ۲۲۱ مسئلہ  

 کھانے اور ہے پاک تو آجائے جوش کو نا اگر پانی کا ان اور کشمش ، منقہ طرح سی ا اور شيرہ سکا ا اور کھجور۔ ۲۲۱ مسئلہ

 بھی کا اورکشمش منقی   طرح اسی ہے ضروری پرہيز سے اس چہ اگر۔  ہو کم تہائی دو کہ ہے نہيں ضروری لئے کے پينے اور

۔ہے حکم  

 

انتقال۔ ۶  

 خون جو جائے چل ميں بدن کے حيوان اس ہے رکھتا جہندہ خون جو خون کا حيوان اس يا خون کا بدن کے انسان اگر۔۲۲۲ مسئلہ

 ہے چوستی اسے جونک اور ہے کا انسان جو خون وہ لہذا۔ ہيں کہتے انتقال اسے تو جائے بن خون کا اس اور رکھتا نہيں جہندہ

۔ ہے نجس وہ لئے اس ہے خون کا انسان يہ کہ ہيں کہتے بلکہ جاتا کہا نہيں خون کا جونک وہ چونکہ  

 کے مچھر جو خون وہ کہ ہو نہ علم اسے اور دے مار ہے بيٹھا پر بدن کے اس جو کو مچھر اس شخص کوئی اگو۔ ۲۲۳ مسئلہ

 اسی اور ہے پاک خون وہ تو ہے خون اپنا خود کا مچھر وہ يا ہے چوسا ابھی سے جسم کے اس جو ہے وہی وہ ہے نکل سے جسم

 ہے پاک وہ تو ہے گيا بن جزو کا جسم کے مچھر وہ اور ہے چوسا نے مچھر جو ہے کا اسی خون يہ کہ ہو علم اسے اگر طرح

 يہ يا ہے خون کا انسان بھی يہ کہ جائے کہا کہ ہو کم بہت فاصلہ درميان کے مارنے کے اس اور چوسنے خون کے مچھر اگر اور

ہے نجس پر بنا کی احتياط وہ تو کاخون انسان يا گا جائے کہا خون کا مچھر اسے کہ ہو نہ علم  

 

اسلم۔۷  

 گا ئے جا ہو مسلمان تو ‘‘هللا رسول محمداا  ان اشھد و هللا اال الہ ال ان اشھد’’ کہے يعنی لے پڑھ شہادتين لمہک کافر اگر۔ ۲۲۴ مسئلہ

 اس وقت کے نے ہو مسلمان اگر البتہ گا جائے ہو پاک پسينہ اور پانی کا ناک ، تھوک ، بدن کا اس بعد کے جانے ہو اورمسلمان

 سے نے ہو مسلمان اگر بلکہ دے کر پاک کو جگہ اس اور ہے ضروری کرنا دور وک اس تو تھی موجود نجاست اصل پر بدن کے

۔ کرے پاک کو جگہ اس کہ ہے يہی مستحب احتياط تو تھا ديا کر دور کو نجاست اصل پہلے  

 کے اس وقت کے نے ہو مسلمان کے اس لباس وہ اور ہو گئی لگ تری کی بدن کے اس ميں لباس کے کافر کسی جب۔ ۲۲۵ مسئلہ

۔ جائے کيا اجتناب سے اس کہ ہے يہی واجب احتياط بھی تب ہو بھی پر بدن کے اس اگر بلکہ ہے نجس وہ رو وہ نہ پر نبد  

 پاک وہ تو نہيں يا ہے ا ہو مسلمان سے دل وہ کہ ہو نہ معلوم کو شخص کسی اور لے پڑھ شہادتين کلمہ کافر اگر۔ ۲۲۶ مسئلہ

 چاہتا نا کر نہيں عمل پر ااسلمی احکام يعنی ہوا نہيں مسلمان سے دل وہ کہ جائے ہو علم سے طرح کسی اگر البتہ گا جائے سمجھا

۔ ہے پاک وہ ہوا نہيں مسلمان سے دل ليکن ہے تا کر عمل پر اسلم اتو ظاہر جو شخص منافق البتہ ہے نجس وہ تو  



 

تبعيت۔ ۸  

 اگر مثل جائے ہو پاک سے وجہ کی نے ہو پاک کے چيز نجس ی دوسر کسی چيز نجس کوئی مرادہيکہ سے تبعيت۔ ۲۲۷ مسئلہ

 وہ تو لے پڑھ کلمہ ايک کوئی سے ميں دادی دادا يا باپ ماں۔  گے جائيں ہو پاک بيٹے نابالغ کے اس تو جائے ہو مسلمان کافر

۔ گے جائيں سمجھے پاک بچے نابالغ  

 جائے ہو پاک تھی پہنچی ميں آنے جوش شراب کت ں جہا تک مقام اس بھی برتن کا اس تو جائے ہو سرکہ شراب اگر۔ ۲۲۸ مسئلہ

 پاک بھی وہ تھا ہوا نجس سے رطوبت کی اس جو ہے جاتا رکھا اوپر کے اس معمول حسب جو چيز دوسری کوئی اور يا کپڑا۔  گا

 جانے ہو سرکہ کہ ہے يہ مستحب احتياط تو جائے ہو آلودہ پشت کی برتن اور جائے ہل وقت کے آنے جوش اگر ليکن گا جائے ہو

۔ کرے اجتناب سے پشت کی برتن بعد کے  

 وہ تو جائے گر پر جگہ کسی پہلے سے نے ہو کم تہائی دو وہ اور لے کھا جوش سے وجہ کی آگ پانی انگورکا اگر۔ ۲۲۹ مسئلہ

 ہيں یآت م کا ميں پکانے جو چيزيں وہ ہے کھايا جوش نے پانی کے انگور ميں جس برتن وہ طرح اسی اور گی ہو نہيں نجس جگہ

۔ ہے پاک بھی وغيرہ کفگير جيسے  

 جس ہاتھ وہ اور ہے جاتا رکھا پر ہ شرمگا کی ميت جو کپڑا وہ اور ہے جاتا ديا غسل کو ميت پر جس پتھر يا تختی وہ۔ ۲۳۱ مسئلہ

۔ گے جائيں ہو پاک بعد کے نے ہو مکمل غسل ہے جاتا ديا غسل سے  

 کے چيز اس تو کرے پاک ہم با کو چيز اس اور ہاتھ اگر ہے تا کر پاک سے ہاتھ اپنے خود کو چيز کسی انسان جب۔ ۲۳۱ مسئلہ

۔ گا جائے ہو پاک بھی ہاتھ کا اس بعد کے نے ہو پاک  

۔ گا ہو پاک ہے اندر کے اس پانی جو تو جائيں کی پاک سے پانی قليل چيزيں اور مثل کے اس يا لباس اگر۔ ۲۳۲ مسئلہ  

 نکلنے کے اس ہے گيا ڈاال لئے کے نے کر پاک پر اس پانی جو تو جائے کيا پاک سے نیپا قليل کو برتن نجس اگر۔ ۲۳۳ مسئلہ

۔ ہيں پاک وہ جائيں رہ قطرہ جو کے پانی بعد کے  

جانا ہو دور کا نجاست اصلی۔ ۹  

 نعي) وہ اور جائے لگ پانی نجس جيسے چيز نجس کوئی يا خون جيسے نجاست عين ميں بدن کے حيوان کسی اگر۔ ۲۳۴ مسئلہؐ  

 جيسے ہے کا حصہ اندرونی کے بدن کے انسان حکم يہی اور گا جائے ہو پاک بدن کا حيوان اس تو جائے ہو جدا سے اس( نجاست

 حصہ کے اندر کے منہ تو جائے مل ميں تھوک اور نکلے خون سے دانتوں کے شخص کسی اگر مثلا  حصہ اندرونی کا ناک يا منہ

 پانی نکو ا کہ ہے يہ بہتر چہ اگر جائيں ہو نجس اندر کے منہ دانت مصنوعی اگر ہے حکم يہی اور نہيں ضروری نا کر پاک کو

۔ لے کر پاک سے  

۔ ہے پاک غذا وہ تو آجائے خون سے اندر کے منہ اور جائيں رہ ميان در کے دانتوں ٹکڑے کے غذا اگر۔ ۲۳۵ مسئلہ  

 ليکن ہے نہيں ضروری کرنا پاک انہيں ہے آجاتا پر رےدوس ايک وقت کرتے بند جو حصہ کچھ کا پلکوں اور دانتوں۔ ۲۳۶ مسئلہ

 کہ ہے يہ مستحب احتياط تو اندرونی يا ہے کہلتا حصہ ظاہری کا جسم وہ ہے ہوا نجس حصہ جو کہ ہو نہ معلوم کو نسان اگرا

۔ جائے کيا پاک اسے  

 اس کو فرش يا لباس اس اگر تو ائےج پڑ پر چيزوں مثل کے اس اور فرش اور لباس کسی غبار اور گرد نجس اگر۔ ۲۳۷ مسئلہ

۔ ہے پاک تو جائے رہ نہ خاک نجس پر فرش کہ ديں ڑ جھا طرح  

 

استبراء کا حيوان خور نجاست۔ ۱۱  

 ہو پاک کہ چاہيں اگر اور ہے نجس خانہ پا اور پيشاب کا اس جائے ہو عادی کا کھانے نجاست کی انسان حيوان جو۔ ۲۳۸ مسئلہ

 نہ خور نجاست اسے بعد کے مدت اس پھر کہ جائے روکا سے کھانے نجاست تک مدت اتنی يعنی ںکري استبراء کا اس تو جائے

۔ جائے دی غذا پاک کو اس اور کھائے نجاست کہ چھوڑيں نہ آزاد اسے اور جائے کہا  

 کو غابی رم ، دن دس کو ،بھيڑ دن تيس کو ،گائے دن چاليس کو اونٹ خوار نجاست کہ ہے ميں اس مستحب احتياط۔ ۲۳۹ مسئلہ

 جائيں، دی ئيں غذا پاک ميں دنوں ان کو ان اور جائے روکا سے کھانے نجاست دن تين کو مرغی گھريلو اور ، دن پانچ يا سات



 انہيننجاست کہ تک ں يہا جائے روکا سے کھانے نجاست مدت ہی اتنی کو ان دوبارہ تو جائے کہا خوار نجاست انہيں بھی پھر اور

۔ ائےج کہا نہ واال نے کھا  

نا ہو غائب کا مسلمان۔  ۱۱  

 اور جائيں ہو نجس ہيں ميں اختيار کے اس جو فرش اور برتن مثل چيزيں دوسری يا لباس يا بدن کا مسلمان کسی جب۔ ۲۴۱ مسئلہ

 نمسلما کہ يہ( ۱) مثل پر بنا کی احتياط۔  گی جائے سمجھی پاک ساتھ کے شرطوں چھ تو جائے ہو اوجھل سے آنکھوں مسلمان وہ

 ہو نجس سے شراب چيز وہ اور جانتا نہيں کونجس شراب اگر ہواور سمجھتا بھی نجس اسے ہے چکا کر نجس جو چيز وہ نے

 ديکھے يہ انسان(۳) ہے لگی نجاست پر لباس يا بدن اسکے کہ ہو معلوم بھی يہ اسے(۲) گا جائے سمجھا نہيں پاک اسے تو جائے

 کے لباس اس جيسے ہے شرط طہارت جہاں ہے رہا کر استعمال ميں امور سےاي شخص وہ کو اس تھی نجس پہلے چيز جو کہ

 معلوم يہ اگراسے لہذا ہے شرط طہارت ميں اس ہے رہا دے انجام وہ کو کام جس کہ ہو معلوم بھی يہ اسے(۴۔) ہو پڑھتا نماز ساتھ

 انسان(۵۔) گا جائے سمجھا نہيں پاک کو اس تو پڑھے نماز ساتھ کے لباس نجس وہ اور چاہئيے نا ہو پاک لباس کا نمازی کہ ہو نہ

 پاک اسے تو کيا نہيں پاک نے اس کہ ہو يقين اسے اگر لہذا گا ہو کيا پاک کو وغيرہ لباس اس نے مسلمان کہ ہو بھی احتمال يہ کو

۔ ہو بھی بالغ مسلمان وہ پر بنا کی احتياط(۶) گا جائے سمجھا نہيں  

۔ ہے اشکال سمجھنا پاک کو چيزوں ان تو ہو نہ فرق کا پاکيزگی اور استنج ميں نظر کی مسلمان اگر۔ ۲۴۱ مسئلہ  

 

نکلنا کا خون سے ذبيحہ۔ ۱۲  

 جو خون باقی تو جائے نکل خون مطابق کے معمول سے اس اور جائے کيا ذبح سے طريقہ شرعی جانور حلل اگر۔ ۲۴۲ مسئلہ

۔ ہوگا پاک وہ گا جائے رہ ميں گوشت  

مسائل چند  

 نے ہو پاک کے اس مرد عادل دو يا ہے گئی ہو پاک وہ تھی ہوئی نجس چيز جو کہ جائے ہو يقين کو انسان خود راگ۔ ۲۴۳ مسئلہ

 ہے گئی ہو پاک وہ کہ دے خبر ہو چيز نجس کوئی ميں اختيار کے جس شخص وہ طرح اسی اور ہے پاک چيز وہ تو ديں خبر کی

۔ ہے پاک وہ تو ہے کيا پاک ٹھيک نے اس کہ جائے ہو اطمينان اگر  

 اسے اور ہے ديا کر پاک نے ميں کہ کہے وکيل اور ہو ہوا وکيل ميں نے کر پاک کو لباس کے انسان کسی شخص جو۔ ۲۴۴ مسئلہ

۔ ہے پاک لباس وہ تو ئے جا ہو بھی اطمينان  

 وہ تو ہو سکتا رک پيدا نہ يقين ميں کرنے پاک کے چيز کسی وہ کہ ہو گئی پہنچ تک حد اس حالت کی شخص کسی جب۔ ۲۴۵ مسئلہ

۔ کرے پاک طرح کی افراد عام يا ہے سکتا کر اکتفا پر گمان  

 

ظروف احکام  

( احکام کے برتن ) 

 کو برتن اس اور ہے حرام پينا اور کھانا ميں اس تو جائے بنايا سے چمڑے کے مردار يا ،سؤر کتے برتن کوئی اگر۔۲۴۶ مسئلہ

 کہ ہے يہی مستحب احتياط اور کريں نہ استعمال ہے جاتا ديا انجام سے چيزوں پاک کو جس ميں کاموں ان اور غسل اور وضو

۔ کريں نہ استعمال ہو نہ بھی ميں شکل کی برتن چہ اگر کو چمڑے کے مردار اور سؤر ، کتے  

۔ہے پاک تو ہو نہ يقين کا نے ہو نجس کے اس ہے پاس کے مسلمان غير جو برتن وہ۔۲۴۷ مسئلہ  

 کو ان پر بنا کی مستحب احتياط ہے حرام کرنا استعمال کا اس اور پينا اور نا کھا ميں برتنوں کے چاندی اور سونے۔۲۴۸ مسئلہ

۔جائے کيا اجتناب بھی سے کرنے استعمال لئے کے زينت کی کمرے  

۔ہے حرام لينا مزدوری اسکی اور بنانا برتن کے چاندی اور سونے۔۲۴۹ مسئلہ  

 حرام کرے حاصل واال بيچنے معاوضہ جو ميں مقابلہ کے ان اور فروخت و خريد کی برتنوں کے چاندی اور سونے۔۲۵۱ مسئلہ

۔ جائے کيا ترک بھی اسے کہ ہے يہ مستحب احتياط ليکن ہو رکھنا فقط مقصد اسکا اگرچہ ہے  



 اسکو بعد کے اٹھانے پيالی اگر ہے جاتا يا بنا دستہ سے چاندی اور سونے جو لئے کے پکڑنے کو پيالی کی چائے۔۲۵۱ مسئلہ

 ميں کرنے استعمال پھر تو جائے کہا نہ برتن اسکو اگر اور ہے مينحرام صورت کی پيالی يا استعمال تنہا کا اس تو جائے کہا برتن

۔ ہے نہيں حرج کوئی  

۔ہو گيا يا چڑھا پانی کا چاندی يا سونے پر جن ہے نہيں حرج کوئی استعمال کے برتن ايسے۔۲۵۲ مسئلہ  

 کو برتن اس کہ ہو ميں مقدار اتنی دھات اگر اور جائے يا بنا برتن کر مل سے چاندی يا سونے کو دھات کسی اگر۔۲۵۳ مسئلہ

۔ہے نہيں حرج ئی کو ميں کرنے استعمال کے اس تو جائے کہا نہ برتن کا چاندی يا سونے  

 يہ تو ہو بچنا سے حرام غرض کی اس اور مينڈالے برتن دوسرے کھاناکسی سے برتن کے چاندی يا سونے انسان اگر۔۲۵۴ مسئلہ

 ليکن ہے تٗامل محل ہونا حرام کا عمل کے نکالنے ميں برتن دوسرے بھی تب نہ غرض بچنا سے حرام اگر بلکہ ہے جائز کرنا

۔ہے نہيں حرج کوئی ميں کھانے غذا سے برتن دوسرے ميں صورتوں دونوں  

 چاندی يا سونے اگر ہے جاتا رکھا کريم قرآن ميں جس ڈبہ وہ اور غلف کا خنجر اور ،تلوار پوش سر اور چلم کی حقہ۔۲۵۵ مسئلہ

 اور دانی سرمہ اور دان عطر کے چاندی يا سونے کہ ہے يہ واجب احتياط ليکن ہے نہيں حرج مينکوئی استعمال کے اس تو ہو کا

۔ جائے کيا نہ استعمال کا چيزوں جيسی ان  

 ميں حالت کی مجبوری ليکن ہے نہيں حرج ئی کو ميں لاستعما کے برتن کے چاندی اور سونے وقت کے مجبوری۔۲۵۶ مسئلہ

۔ کرے تيمم بدلے کے وضو اور غسل ميں صورت اس۔ سکتا ہو نہيں استعمال برتن کا چاندی سونے لئے کے غسل اور وضو بھی  

 کسی يا ہے کا چاندی يا ہے کا سونے کہ ہو نہ معلوم متعلق کے جس ہے نہيں حرج کوئی ميں استعمال کے برتن ايسے۔۲۵۷ مسئلہ

۔ہے گيا بنايا سے چيز اور  

احکام کے وضو  

 پاؤں دونوں اور حصہ اگلے کے سر اور دھوئے کو ہاتھوں دونوں اور چہرے کرکے نيت کہ ہے واجب ميں وضو۔ ۲۵۸ مسئلہ

۔کرے مسح کا حصہ ظاہری کے  

دھونا کا چہرے  

 ميں چوڑائی اور تک ٹھوڑی کر لے سے جگہ یک اگنے کے بالوں کے سر ميں طول کو مينچہرے دھونے کے چہرے۔۲۵۹ مسئلہ

 دھوئے نہ بھی حصہ معمولی سے ميں مقدار اس اگر اور جائے دھويا آجائے جگہ جتنی ميں مقدار کی انگوٹھے اور انگلی درميانی

۔دھوئيں کر بڑھا تھوڑا ہے چکی جا دھوئی کاملا  مقدار سب کہ کيلئے کرنے يقين يہ اور ہے جاتا ہو باطل وضو تو جائے چھوٹ يا  

 لو عام کہ چاہيئے ديکھنا کو اس تو ہوں بڑے سے نسبت کی لوگوں عام يا ہوں چھوٹے ہاتھ يا منھ کے شخص کسی اگر۔۲۶۱ مسئلہ

 کے سر يا آئيں نکل بال پر پيشانی کی اس اگر اور چاہيئے دھونا منھ ہی اتنا بھی اسکو تو ہيں دھوتے کو منھ اپنے تک کہاں گ

۔ چاہيئے دھونا کو پيشانی سے لحاط کے اندازے عام بھی اسے تو ہوں ہن بال پر حصے اگلے  

 پانی سے وجہ کہ جس کہ ہے پر کناروں دونوں کے ہونٹوں يا آنکھ يا ابرو چيز دوسری کوئی يا ميل کہ ہو احتمال اگر۔۲۶۱ مسئلہ

 کرے تحقيق اسکی احتياطاا  پہلے سے کرنے وضو تو ہو معقول ميں نگاہ کی لوگوں احتمال ايسا اور سکتا پہنچ نہيں تک نيچے

۔ چاہيئے لينا کر طرف اوربر  

 ہو نہ ظاہر کھال اگر اور ہے ضروری پہونچانا پانی تک کھال پھر تو ہو ظاہر سے نيچے کے بالوں کھال کی چہرہ اگر۔۲۶۲ مسئلہ

۔ نہيں ضروری پہنچانا نيچے کے ان کا پانی اور ہے کافی دھونا کا بالوں تو  

 جائے دھويا کو منھ کہ ہے يہی واجب تواحتياط نہيں يا ہے ظاہر سے نيچے کے بالوں کھال کی چہرے کہ ہو شک راگ۔۲۶۳ مسئلہ

۔ جائے پہنچايا تک کھال کو پانی اور  

 ضروری دھونا کا بالوں اضافی ميں لمبائی يا چوڑائی کی داڑھی۔  ہے نہيں واجب دھونا کا بالوں اضافی کے چہرے۔۲۶۴ مسئلہ

۔ ہے نہيں  

 نہيں واجب دھونا ميں وضو کا ان تا ہو نہيں ظاہر سے لينے کر بند جو حصہ تھوڑا کا آنکھ اور لب اور اندر کے ناک۔۲۶۵ سئلہم

 کا مقدار کچھ بھی اسکی تو نہينرہا باقی بھی حصہ اسکا ہے دھونی جگہ جو کہ جائے ہو حاصل يقين اسے کہ چاہے اگر ليکن ہے

 جو کہ ہو نہ علم اسے اگر تو ہے تا ہو دھونا ميں حالت اس بھی کو ر مقدا ايسی کہ ہو نہ علم يہ کو جس اور ہے واجب لينا دھو

۔ ہے چکا پڑھ جنہيں ہيں صحيح نمازيں وہ کی شخص ايسے پھر تو نہيں يا ہے دھوئی نے اس مقدار اتنی ہے کيا وضو نے اس  



 ہو باطل وضو تو گا دھوئے طرف کی اوپر سے نيچے اگر اور دھوئے طرف کی نيچے سے اوپر کو ہاتھوں اور منھ۔۲۶۶ مسئلہ

۔ گا جائے  

 سے ملنے پر ہاتھوں يا منھ کہ ہو تری اتنی پر ہاتھ اگر تو ملے پر ہاتھوں اور منھ اور کرے تر سے پانی کو ہاتھ اگر۔۲۶۷ مسئلہ

۔ہے کافی يہی تو ہے جاتا ہو جاری قدر کسی پانی پر ہاتھوں اور منھ  

دھونا کا ہاتھوں  

 دھويا تک سرے کے انگليوں کر لے سے کہنی کو ہاتھ بائيں بعد کے اس اور ہاتھ داياں پہلے بعد کے دھونے کے منھ۔۲۶۸ مسئلہ

۔ جائے  

۔ چاہيئے لينی دھو بھی اوپر سے کہنی مقدار سی تھوڑی لئے کے کرنے پيدا يقين کا دھونے پورا کو کہنی۔۲۶۹ مسئلہ  

 ہے باطل تووضو دھوئے تک گٹے صرف اگر اور گا دھوناہو تک سرے کے ںانگليو کو ہاتھوں وقت کے وضو۔ ۲۷۱ مسئلہ

۔تھا دھوليا ہاتھ پہلے سے دھونے کو چہرے نے اس اگرچہ  

 دھونا مرتبہ تيسری اور ہے مستحب دھونا مرتبہ دوسری اور ہے واجب دھونا مرتبہ ايک کا ہاتھوں اور منھ ميں وضو۔۲۷۱ مسئلہ

 يہ ہوگی شمار دوسری يا گی ہو شمار پہلی دفعہ سی کون سے ميں مرتبہ تين يا دو يا ايک ورا ہے حرام دھونا زيادہ سے اس يا

ذا ہے مشتمل پر قصد کے الے و کرنے وضو  تو ہو ڈاال پانی بھی مرتبہ دس پہلے نے اس اگر لئے کے قصد کے مرتبہ پہلی لہ 

 تيسری تو ڈالے پانی قصد کے دھونے مرتبہ تين اگر کنلي گا ہو شمار ميں دھونے کے مرتبہ پہلی سب يہ اور ہے نہيں حرج کوئی

۔ گا جائے ہو حرام ڈالنا پانی مرتبہ  

 بعض بلکہ ہے مکروہ استعمال زيادہ کا پانی اور ہو برابر کے مد ايک پانی اور چاہيئے کرنا تازہ وضو کہ ہے مستحب۔۲۷۲ مسئلہ

۔ ہے تا ہوجا بھی حرام وقت  

 

 

 

 

مسح کا سر  

 ہے موجود تری کی پانی کے وضو پر جن کہ سے ہاتھوں کا حصے اگلے کے سر بعد کے دھونے کے اتھوںہ دونوں۔۲۷۳ مسئلہ

۔ کرے مسح نيچے سے اوپر ساتھ کے ہاتھ دائيں کہ ہے يہ واجب احتياط اور کرے مسح  

 اتنے سے اندازہ اس ہے جگہ کی کرنے مسح ہے مقابل کے پيشانی جو حصہ ايک سے ميں حصوں چار کے سر۔۲۷۴ مسئلہ

 کہ ہے يہ مستحب احتياط ليکن ہے چوڑائی کی انگشت ايک مقدارا  واجب کی مسح چہ اگر ہے کافی کرے مسح جگہ جس پر حصہ

۔ کرے مسح ميں مقدار کی انگليوں بند تين ميں چوڑائی اور ميں مقدار کی لمبائی کی انگلی ايک ميں طول  

 سر کے کسی اگر ليکن ہے صحيح پر بالوں کے سر بلکہ ہو واقع پر کھال کی سر مسح کا سر کہ ہے نہيں ضروری يہ۔۲۷۵ مسئلہ

 بالوں اسے تو جائيں پہنچ پر حصوں دوسرے کے سر يا آپڑيں پر منھ سے کرنے کنگھا مثلا  ہوں لمبے بہت بال کے سامنے کے

 سامنے کے سر کو لوںبا اگر اور کرے مسح پر کھال کے کر ظاہر کو حصہ درميانی کے سر يا چاہئے کرنا مسح ميں جڑوں کی

 مسح ہيں گئے ہو جمع سامنے کے ان جو پر بالوں کے حصوں دوسرے کے سر يا کرے مسح پر ان پھر کرے جمع ميں حصہ کے

۔ ہے باطل تو کرے  

 

مسح کا پاؤں  

 سے اوپر کے انگلی ايک سے ميں انگليوں ہے باقی ميں ہاتھ جو سے تری کی پانی کے وضو بعد کے مسح کے سر۔۲۷۶مسئلہ

۔ کرے مسح تک جوڑوں کہ ہے يہ مستحب احتياط کرے مسح اوپر کے پاؤں تک جگہ ئی ہو ابھری کی قدم پشت کر لے  



 کے پاؤں بائيں کو مسح کے پاؤں دائيں پر بنا کی مستحب احتياط ليکن کرے مسح ساتھ ايک پر دونونپاؤں کہ ہے جائز۔۲۷۷ مسئلہ

۔ کرے مسح کا پاؤں بائيں سے ہاتھ بائيں اور پاؤں ائيںد سے ہاتھ دائيں طرح اسی اور رکھے مقدم پر مسح  

 چوڑائی برابر کے انگليوں بند تين کہ ہے يہی اچھا ليکن ہے کافی کرے مسح بھی پر مقدار جتنی ميں چوڑائی پر پاؤں۔۲۷۸ مسئلہ

۔ کرے مسح کا حصہ کے اوپر کے پاؤں تمام کہ ہے يہ بہتر سے اس اور کرے مسح ميں  

 پھيرے پر پشت کی پاؤں ميں بعد اور رکھے پر انگليوں کی پاؤں کو ہاتھوں ميں مسح کے پاؤں کہ ہے نہيں جبوا يہ۔۲۷۹ مسئلہ

۔ ہے بہتر طريقہ پہل چہ اگر ہے کافی بھی پھر لے کھنيچ سا تھوڑا کر رکھ پر پاؤں کو ہاتھ رے پو اگر بلکہ  

 دے حرکت يعنی کھينچے طرف کی اس کو پاؤں يا سر اور رکھے ساکن کو مينہاتھ کرنے مسح اوپر کے پاؤں اور سر۔۲۸۱ مسئلہ

۔ ہے جاتا ہو باطل وضو سے اس تو  

۔ ہے نہيں اشکال کوئی تو جائے ہو حرکت معمولی کو سر يا پاؤں وقت کے دينے حرکت کے ہاتھ۔۲۸۱ مسئلہ  

 باطل مسح تو کرے نہ اثر پر سا تری کی ہاتھ کہ ہو تر قدر اس اگر اور چاہيئے نا ہو خشک پہلے کو جگہ کی مسح۔۲۸۲ مسئلہ

 اشکال تو ہے تری کی ہتھيلی کی ہاتھ صرف کہ کہيں ديکھ کو تری بعد کے کرنے مسح کہ ہو کم قدر اس تری کی اس اگر ہاں ہے

۔ ہے نہيں  

 اس بلکہ کرے نہ تر سے پانی اور کسی تواسے رہے نہ باقی تری ميں ہتھيلی کی ہاتھ لئے کے کرنے مسح اگر۔۲۸۳ مسئلہ

۔کرے مسح کر لے تری کی اعضاء دوسرے کے وضو ميں رتصو  

 کرے سے تری تمام اس مسح کا سر تو ہے سکتا ہو مسح کا سر صرف سے اس کہ ہو تھوڑی اتنی رطوبت پر ہاتھ اگر۔۲۸۴ مسئلہ

۔ لے تری سے اعضاء دوسرے لئے کے مسح کے پاؤں اور  

 ان اور درندہ حيوان اور چور يا ہو شديد سردی اگر ہاں( ہے لباط) ہے نہيں صحيح کرنا مسح پر جوتے اور موزے۔۲۸۵ مسئلہ

 اگر اور ہے نہيں اشکال کوئی ميں کرنے مسح پر اس تو سکے اتار نہ موزے اور جوتے کہ ہو طرح اس خوف کا چيزوں مثل کے

 بھی تيمم کہ ہے يہ واجب احتياط اور کرے مسح پر اس کر رکھے اوپر کے اس پاک چيز تو ہے نجس حصہ واال اوپر کا جوتے

 کرے

کرے تيمم تو ہو سکتا کر نہيں پاک اسے کيلئے کرنے مسح پر س اورا ہو نجس حصہ کا اوپر کا پاؤں اگر۔۲۸۶ مسئلہ  

ارتماسی وضو  

 باہر سے نيت کی وضو اور جائے لے اندر کے پانی کو ہاتھوں اور منھ انسان کہ ہيں يہ معنی کے ارتماسی وضو۔۲۸۷ مسئلہ

 ختم گرنا کا پانی اور وقت نکالتے باہر سے پانی انکو اور کرے نيت کی وضو وقت جاتے لے ميں پانی کو ہاتھوں اگر اور نکالے

 جب اور کرے نيت کی وضو بھی وقت نکالتے باہر سے پانی اگر اور ہے صحيح وضو کا اس رہے سے نيت کی وضو تک نے ہو

 سے نيت کی وضو کو ہاتھ دائيں اگر طرح اسی اور ہوگا يحصح وضو کا اس رہے سے نيت کی وضو ہو ختم گرنا کا پانی تک

۔ ہے صحيح وضو بھی تو دھوئے نہ سے قصد کے ارتماسی وضو کو ہاتھ بائيں اور جائے لے ميں پانی  

 کو ہاتھوں اور منھ پس دھوئے طرف کی نيچے سے اوپر کو ہاتھوں اور منھ کہ ہے شرط يہ بھی ميں ارتماسی وضو۔۲۸۸ مسئلہ

 ميں پانی سے طرف کی کہنی کو ہاتھوں اور سے طرف کی پيشانی کو منھ کہ چاہيئے تو ہے رہا کر نيت کی وضو وقت ڈبوتے

 کو ہاتھوں اور سے طرف کی پيشانی کو منھ کہ چاہيئے تو چاہے کرنا نيت کی وضو وقت نکالتے باہر سے پانی اگر اور جائے لے

۔ نکالے باہر سے طرف کی کہنی  

 اشکال کوئی تو سے طريقہ غيرارتماسی کو بعض اور جائيں دھوئيں سے طريقے ارتماسی اعضاء بعض ےک وضو اگر۔۲۸۹ مسئلہ

۔ ہے نہيں  

 

ہے مستحب پڑھنا وقت کرتے وضو کا جن دعائيں وہ  

 جعل الذی ہلل والحمد باہلل و هللا بسم:’’ہے مستحب پڑھنا دعا يہ تو کرے نگاہ پر پانی جب وقت کرتے وضو۔ ۲۹۱ مسئلہ۔۲۹۱ مسئلہ

نجساا  يجعلہ لم طھورااو الماء ‘‘ 

المتطھرين من واجعلنی التوابين من اجعلنی اللھم’’ پڑھے دعا يہ وقت دھوتے کے ہاتھ پہلے سے کرنے وضو ‘‘ 



بذکرک لسانی اطلق و القاک يوم حجتی لقنی اللھم’’ دعاپڑھے يہ وقت ڈالتے پانی ميں منھ يعنی وقت کے کرنے کلی  ‘‘ 

طيبھا و روحھا و ريحھا يشم ممن واجعلنی الجنۃ ريح علی تحرم ال اللھم’’ پڑھے دعا يہ وقت لتیڈا پانی ميں ناک اور  ‘‘ 

الوجوہ فيہ تبيض م يو وجھی تسود ال و الوجوہ فيہ تسود يوم وجھی بيض اللھم’’ پڑھے دعا يہ وقت دھوتے منھ  ‘‘ 

يسيراا  حساباا  حاسبنی و بيساری الجنان فی والخلد مينیبي کتابی اعطنی اللھم’’ پڑھے دعا يہ وقت ڈالتے پانی پر ہاتھ دائيں ‘‘ 

 اعوذ و عنقی الی مغلولۃ تجعلھا ال و ظھری وراء من ال و بشمالی کتابی التعطنی اللھم’’ پڑھے دعا يہ وقت ڈالتے پانی پر ہاتھ بائيں

النيران مقطعات من بک  ‘‘ 

عفوک و کاتکبر و برحمتک غشنی اللھم’’ پڑھے دعا يہ وقت کرتے مسح کا سر  ‘‘ 

 ذوالجلل يا عنی يرضيک فيما سعيی اجعل و االقدم فيہ تزل يوم الصراط علی ثبتنی اللھم’’ پڑھے دعا يہ وقت کرتے مسح کا پاؤں

 ‘‘ واالکرام

 

وضو شرائط  

ہيں شرطيں بارہ ميں نے ہو صحيح کے وضو : 

شرط دوسری اور شرط پہلی  

۔ ہو مطلق پانی کا وضو: شرط دوسری ورا ہو پاک پانی کا وضو: شرط پہلی۔ ۲۹۱ مسئلہ  

 وقت کے وضو يا ہو نہ علم کو کسی کا نے ہو مضاف يا نجس چہ اگر ہے باطل نا کر وضو سے پانی مضاف يا نجس۔ ۲۹۲مسئلہ

۔ پڑھے کے کر وضو صحيح دوبارہ کو نماز اس تو ہو لی پڑھ نماز کے کر وضو سے اس اگر اور ہو گيا بھول  

 تيمم تو ہو تنگ بھی وقت کا نماز اور ہو نہ پانی اور کوئی لئے کے وضو علوہ کے پانی مضاف ور ا پانی ےمٹيال اگر۔ ۲۹۳مسئلہ

 سے پانی صاف پھر تو جائے ہو صاف پانی تاکہ کرے انتظار کہ ہے يہ واجب احتياط تو ہو وسيع وقت اگر پڑھے نماز کے کر

۔ کرے وضو  

شرط تيسری  

۔ چاہيئے نے ہو مباح جائے اليا بجا وضو ميں جس جگہ وہ اور جگہ کی ووض ، ،برتن پانی کا وضو۔۲۹۴مسئلہ  

 گرے پر زمين غصبی پانی کا وضو کے ہاتھوں اور منہ اس اگر اور ہے باطل اور حرام نا کر وضو سے پانی غصبی۔ ۲۹۵مسئلہ

۔گا ہو باطل وضو کا تواس  

 کيا وقف لئے کے لوگوں تمام اسے کہ ہو نہ معلوم ہي متعلق کے جس نا کر وضو سے حوض کے مدرسہ دينی ايسے۔ ۲۹۶مسئلہ

 کہ جائے سمجھا يہ سے اس ہوناور کرتے وضو لوگ سے طور عام سے حوض اس کہ جب لئے کے طلباء کے مدرسہ اس يا ہے

۔ ہے نہيں اشکال تو ہے گيا کيا وقف لئے کے گوں لو عام  

 گيا کيا وقف لئے کے لوگوں تمام کو حوض کے اس کہ نہ علم کو اس اور چاہتا پڑھنا نہيں نماز ميں مسجد کوئی اگر۔ ۲۹۷مسئلہ

 اس عادتا اگر سکتا کر نہيں وضو سے حوض کے مسجد اس کہ ہے يہی احتياط ہيں پڑھتے نماز يہاں جو لئے کے لوگوں ان يا ہے

 بشرطيکہ ہے تاسک کر وضو سے حوض اس تو پڑھتا نہيں بھی نماز ميں مسجد اس جو کہ ہو کرتا وضو شخص وہ ہر سے حوض

۔ ہو تا کر داللت پر نے ہو عمومی کے وقف عمل کا لوگوں ان  

 وہاں شخص ايک اور ہيں تے ہو پر ت مقاما جيسے ان يا اور خانوں مسافر يا سرائے جو نا کر وضو سے حوض ايسے۔۲۹۸مسئلہ

 نہ وہاں جو ہوں رہتے کرتے وضو بھی لوگ ايسے سے يہاں پر طور عام کہ ہوگاجب صحيح ميں صورت اس ہو نہ بھی ٹھہرا

۔ ہو تا کر داللت پر نے ہو عمومی کے وقف عمل يہ کا ان اور ہوں ٹھہرتے  

 مالک کا ان اگر ہاں ہے نہيں اشکال نہيں يا ہے راضی مالک کا ان کہ ہو نہ علم يہ چہ اگر نا کر وضو سے نہروں بڑی۔۲۹۹مسئلہ

۔ کرے نہ وضو سے ان کہ ہے يہی واجب احتياط تو کريں منع سے نے کر وضو  



 کو پانی اس خود نے اس اگر ليکن ہے صحيح وضو کا اس تو ے کر وضو سے اس کر بھول اور ہو غصبی پانی اگر۔ ۳۱۱مسئلہ

 احتياط بھی پھر سکتے لگا نہيں حکم کا نے ہو باطل کے وضو پر اس ہم چہ اگر کرے وضو سے اس کر بھول اور ہو کيا غصب

۔ کرے نہيں ء اکتفا پر وضو اسی کہ ہے يہی پر بنا کی  

 باطل نا کر وضو ميں فضاء اور جگہ برتن ، پانی غصبی کہ ہو جانتا نہ يہ يعنی ہو جانتا نہ احکامات کے غصب اگر۔ ۳۱۱مسئلہ

 نہيں خالی سے اشکال وضو کا اس تو ہو مقصر جاہل اگر اور گا ہو صحيح وضو کا اس تو ہو قاصر جاہل ميں صورت ايسی۔  ہے

۔ ہے  

شرط چوتھی  

۔ ہو نہ کا چاندی اور سونے برتن کا پانی کے وضو: شرط چوتھی۔۳۱۲مسئلہ  

 سونے اگر اور۔  ہے باطل وضو اور ناحرام کر وضو سے پانی اس تو ہو پانی اگر ميں برتن کے چاندی اور سونے۔ ۳۱۳مسئلہ

۔ وگاہ صحيح وضو تب تو جائے ليا ڈال ميں برتن دوسرے کر نکال پانی سے برتن کے چاندی اور  

 وضو کا اس تو لے کر وضو سے وجہ کی علمی ال يا غفلت يا کر بھل سے پانی کے برتن والے چاندی اور سونے اگر۔ ۳۱۴مسئلہ

۔ گا ہو صحيح  

 نہ موجود پانی اور کوئی علوہ کے اس اور ہو ميں برتن کے چاندی اور سونے يا برتن غصبی پانی کا وضو اگر۔ ۳۱۵مسئلہ

 سو يا برتن غصبی جب تو ہو موجود پانی ودسرا اگر اور گا ہو باطل تو لے کر وضو اگر اور چاہئيے رناک تيمم ميں حالت ہواس

 اور ہے باطل وضو کا اس تو ڈالے پر ہاتھوں اور منہ پانی سے برتنوں ان يا کرے وضو ارتماسی سے برتن کے چاندی اور نے

۔ ہے صحيح وضو ليکن ہے حرام عمل تو ڈالے پر ہاتھوں راو منہ کر لے پانی سے ان سے چيز دوسری کسی يا سے چلو اگر  

 غضبی اس وضو سے ،اگراس ہے غصبی پتھر ايک يا اينٹ ايک ميں جس ميں حوض ايسے کہ ہے يہ مستحب احتياط۔ ۳۱۶ مسئلہ

۔ کرے نہ وضو سے حوض اس تو جائے سمجھا استعمال کا چيز  

 جائے بنائی نہر يا حوض کوئی تھا قبرستان پہلے جو ميں صحن کےؐ   ن گا ادز امام يا السلم عليہم طاہرين آئمہ اگر۔ ۳۱۷ مسئلہ

 ميں نے کر وضو ميں نہر اور حوض اس تو ہے کيا وقف لئے کے قبرستان کو زمين کی صحن اس کہ ہو نہ علم کو کسی چنانچہ

۔ ہے نہيں اشکال  

شرط پانچويں  

۔ چاہيئيں نے ہو پاک وقت کرتے مسح اور دھونے اعضاء کے وضو: شرط پانچويں۔ ۳۱۸مسئلہ  

 صحيح وضو تو جائے ہو نجس ہے چکا کر مسح يا ہے چکا دھو وہ کو جس کہ عضو وہ اور ہو ہوا نہ تمام وضو اگر۔ ۳۹۱ مسئلہ

۔ہے  

 پاک کو مقام کے پاخانہ يا پيشاب اگر ہاں ہے صحيح وضو تو ہو نجس حصہ کوئی کا بدن علوہ کے وضو اعضاء اگر۔ ۳۱۱ مسئلہ

۔کرے وضو پھر اور کرے پاک پہلے کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہو کيا نہ  

 ہے جاسکتا دھويا کو عضو اس قبل سے نيت کی وضو تو ہو عضونجس ايک کوئی سے ميں اعضاء کے وضو اگر۔۳۱۲ مسئلہ

ں پانی جاری يا کر کو عضو نجس اس چنانچہ  اور ہے صحيح وضو کا اس ميں صورت ايسی تو جائے لے سے نيت کی وضو م 

۔ گا ہو کافی دھونا ے پانيس  

 نجس اس پہلے سے کرنے وضو کہ کرے شک بعد کے وضو اور جائے ہو نجس کوئی سے ميں وجو اعضاء اگر۔۳۱۳ مسئلہ

 ہے باطل وہ تو تھا نہ متوجہ طرف کی نے ہو نجس اور پاک کے عضو اس وقت کرتے وضو اگر تو نہيں يا تھا کيا پاک کو عضو

 عضو اس اسے ميں صورت ہر اور ہے صحيح وضو پھر تو نہيں يا تھا متوجہ کہ ہو شک يا تھا متوجہ وہ کہ ہو علم سے اگرا اور

۔ چاہيئے لينا کر پاک تھا نجس جو کو  

 اسے تو ہو نہ مضر بھی ڈالنا پانی پر اس اور ہو رکتا نہ خون اسکا کہ ہو ا ہو کٹا يا زخم يا پھوڑا پر ہاتھوں يا منھ اگر۔۳۱۳ مسئلہ

 وضو ہے گيا کيا بيان کہ جيسا پھر جائے ہو بند خون کہ نچوڑے معمولی اور ڈالے ميں پانی جاری يا کر کو ان کہ ےچاہيئ

۔ کرے ارتماسی  

شرط چھٹی  

ہو کافی وقت واسطے کے نماز اور وضو:شرط چھٹی۔۳۱۴ مسئلہ  



 اس اسے تو گی جائے ہو باہر سے وقت ازنم کچھ يا نماز تمام تو ہے کرتا وضو گر ا کہ جائے رہ کم اتنا وقت اگر۔۳۱۵ مسئلہ

 کے کر ہی وضو ميں صورت اس پھر تو لئے کے وضو جتنا ہو ر درکا وقت ہی اتنا بھی لئے کے تيمم اگر چاہيئے کرنا تيمم وقت

۔ پڑھے نماز  

 کسی قصديا ےک هللا الی قربۃا  وہ اگر چاہيئے کرنا تيمم سے وجہ کی نے ہو تنگ وقت کا نماز کو شخص کسی اگر۔۳۱۶ مسئلہ

 تو کرے وضو واسطے کے نماز اس اگر ليکن ہے صحيح تو کرے وضو لئے کے پڑھنے قرآن مثلا  دينے انجام کو کام مستحبی

۔ ہے باطل  

شرط ساتويں  

 کے النے بجا کو فرمان کے تعالی   هللا کہ ہو يہ وارادہ قصد کا اس يعنی الئے بجا قربت بقصد کو وضو:شرط ساتويں۔ ۳۱۷ مسئلہ

۔ گا ہو باطل وضو تو گا الئے بجا قصدسے اور کسی يا ارادے کے ٹھنڈک اگر اور ہوں کرتا وضو لئے  

 رہے متوجہ طرف اس تک آخر سے اول البتہ نہيں ضروری گذارنا ميں دل يا کرنا جاری پر زبان کو نيت کی وضو۔ ۳۱۸ مسئلہ

ہوں رہا کر وضو ميں کہ سکے کہہ وہ تو ہے رہا کر کيا کہ جائے پوچھا سے اس اگر ہوں رہا کر وضو ميں کہ  

شرط آٹھويں  

 کو ہاتھ بائيں پھر ہاتھ دائيں پھر کو منھ پہلے يعنی جائے اليا بجا ہے گيا يا بتا سے ترتيب جس کو وضو:شرط آٹھويں۔۳۱۹ مسئلہ

 کرے مسح نکا پاؤ بائيں ميں بعد کا پاؤں دائيں پہلے واجب احتياط بر بنا اور کرے مسح کا پاؤں اور سے بعد کے اس اور دھوئے

۔ہے باطل وضو تو کرے نہ وضو سے ترتيب اس شخص کوئی اگر  

شرط نويں  

دھوئے( وقفہ) فاصلہ بل کو وضو اعضاء:شرط نويں۔۳۲۱مسئلہ  

 کرنا مسح کا اس يا ہے دھونا کو عضو کسی جب اور جائے ہو(وقفہ) فاصلہ کچھ ميں دھونے کو اعضاء کے وضو اگر۔ ۳۲۱مسئلہ

 اگر اور ہے باطل وضو تو ہو چکی ہو خشک تھے گئے کئے مسح يا گئے دھوئے پہلے سے اس جو تری کی اعضاء ان تو چاہے

 ہاتھ دائيں وقت اس چاہے دھونا کو ہاتھ بائيں وقت جس مثلا  ہو خشک عضو واال پہلے کے اس صرف ہے رہا دھو کو عضو جس

کرے دوبارہ وضو کہ ہے يہ احتياط تو ہو باقی تری کی منھ اور ہو چکی ہو خشک تری کی  

 کی زيادتی کی حرارت کی وغيرہ بدن يا گرمی کی ہوا ليکن ہو جارہا ئے دھو فاصلہ بل کو ء اعضا کے وضو اگر۔ ۳۲۲ مسئلہ

۔ ہے صحيح وضو کا اس تو جائے ہو خشک تری سے وجہ  

 چل قدم چند بعد کے لينے دھو کو تھوںہا اور منھ کوئی اگر ہے نہيں اشکال کوئی ميں چلنے راستہ دوران کے وضو۔۳۲۳ مسئلہ

۔ ہے صحيح وضو اسکا تو کرے مسح کا ں اورپاؤ سر کر  

شرط دسويں  

 دوسرا کوئی اگر اور دے انجام انسان خود کو کرنے مسح کے پاؤں اور سر اور دھونے کو ہاتھوں اور منھ:شرط دسويں۔۳۲۴مسئلہ

۔ گا ہو باطل وضو تو کرے مدد ميں کرنے مسح کے پاؤں اور سر ورا ميں ڈالنے پانی پر ہاتھوں اور منھ يا کرائے وضو شخص  

 اس تو چاہے بھی اجرت اور کرائے وضو کو اس جو لے نائب کہ ہے ضروری اتو ہو کرسکتا نہ وضو شخص جو۔۳۲۵مسئلہ

 يہ گرا اور کرے مسح سے ہاتھ اوراپنے کرے انسان خود وضو نيت ليکن کرے ادا اجرت ہے سکتا دے اجرت کہ ميں صورت

۔ کرے مسح کا پاؤں اور سر کے اس کر لے تری کی ہاتھوں کے اس کہ چاہيئے تو ہو نہ ممکن بھی  

لے نہ مدد کی کسی ميں اس ہے سکتا دے انجام تنہا کام جو کے وضو۔۳۲۶مسئلہ  

شرط گيارہويں  

ہو نہ مضر لئے کے شخص اس استعمال کا پانی:شرط گيارہويں۔۳۲۷ مسئلہ  

 تو گا دے کر خرچ ميں وضو کو پانی اگراس يا گا جائے ہو مريض تو کيا وضو نے اس اگر کہ ہو خوف کو کسی اگر۔۳۲۸مسئلہ

 اور ہے مضر لئے کے اس پانی کہ تھا نہ معلوم کو کسی اگر ہاں چاہيئے کرنا نہيں وضو کو شخص ايسے پھر تو گا رہے پياسا

۔ ہے صحيح وضو اسکا تو تھا مضر لئے کے اس استعمال کا پانی کہ جائے ہو معلوم ميں بعد اور لے کر وضو پھر  



 اسی تو ہو مضر ڈالنا زيادہ ليکن ہو نہ مضر جائے ہو صحيح وضو سے جس ڈالنا پر ہاتھوں اور منھ پانی معمولی اگر۔۳۲۹ مسئلہ

۔ کرے وضو سے مقدار پانی  

شرط بارہويں  

ہو نہ موجود(کاوٹر) مانع کوئی سے پہنچنے تک عضو کے وضو کے پانی:شرط بارہويں۔۳۳۱مسئلہ  

 ہے مانع سے پہنچنے تک عضو کے پانی کہ ہو شک ليکن ہے چسپاں چيز کوئی پر عضو کہ وضو کہ ہو جانتا يہ اگر۔۳۳۱مسئلہ

۔ پہنچائے تک نيچے کے عضو اس کو پانی يا کرے دور پہلے چيز وہ کہ چاہيئے پھر تو نہيں يا  

 کرے دور کو ميل اس لئے کے وضو تو اتارے ناخن اگر ليکن۔ ہے نہيں ميناشکال وضو تو ہو ميل نيچے کے ناخن اگر۔۳۳۲مسئلہ

 ميل کی نيچے کے س ا ہے چکی بڑھ زيادہ سے معمول مقدار جو کہ چاہيئے اسے تو ہوں چکے بڑھ سے معمول ناخن اگر نيز

۔ دے کر دور  

 کے ان تو آجائے سوجن سے وجہ اور کسی يا جلنے پر حصہ کے اوپر کے پاؤں اور حصہ اگل کا ،سر ،ہاتھ منھ اگر۔۳۳۳مسئلہ

 نہيں ضروری جانا لے نيچے کے ل کھا کو پانی تو ہو سوراخ ميں اس اگر اور ہے کافی کرنا مسح اور دھونا کا حصہ کے اوپر

 کھال وہ اگر نہينہاں ضروری جانا لے پانی ہے باقی جو نيچے کے اس تو جائے ہو عليحدہ کھال کی حصہ ايک کے اس اگر بلکہ

 نيچے کے اس پانی يا جائے ديا کاٹ اسے يا تو جائے ہو الگ کبھی اور جائے چپک سے بدن کبھی ہے گئی ہو ليحدہع جو

۔پر بنا کی احتياط پہنچائے  

 يہ اسکا اگر نہيں يا ہے ئی ہو چپکی چيز ئی کو ساتھ کے ء اعضا کے وضو ان کہ کرے شک شخص کوئی اگر۔ ۳۳۴مسئلہ

 کيچڑ پر ہاتھ کے اس کہ ہو شک اسے اور ہو نکل باہر بعد کے کرنے کام ميں گارہ مثلا  ہو معقول ميں نگاہوں کی گوں لو احتمال

 اگر کہ جائے ہو پيدا اطمينان کو اس کہ ملے ہاتھ اتنا پر اس يا چاہيئے لينا ديکھ کو ء اعضا ان اسے پہلے تو نہيں يا ہے ئی ہو لگی

۔ ہے گيا پہنچ نيچے ےک اس پانی يا گئی ہو برطرف وہ تو تھی چيز کوئی  

 تو ہو نہ رکاوٹ ميں پہنچنے تک بدن کے پانی وہ اگر ہو بھی ميل جتنی پر اس ہو نا کر مسح يا دھونا کو عضو جس۔ ۳۳۵ مسئلہ

 ميں پہنچنے کے پانی تک چمڑے جو ہے لگی پر ان چيز سفيد بعد کے نے کر وغيرہ چونا اگر طرح اسی اور ہے نہيں اشکال

۔ کرے دور کو اس تو نہيں يا ہے رہا پہنچ تک کھال کے اس پانی ہوئے ہوتے کے اس کہ ہو شک يہ اگر اں،ہ ہے نہيں رکاوٹ  

 بدن کو پانی جو ہے موجود کاوٹ رو ايسی پر اعضاء بعض کے وضو کہ ہو علم اسے پہلے سے نے کر وضو اگر۔  ۳۳۶ مسئلہ

 اس تو نہيں يا پہنچايا تک اس کو پانی وقت کرتے ضوو نے اس کہ ہو شک بعد کے وضو اسے ليکن ہے روکتی سے پہنچنے تک

۔ ہے صحيح وضو کا  

 نہ کبھی اور ہو سکتا پہنچ بخود خود پانی نيچے کے اس کہ ہو موجود رکاوٹ ايسی پر اعضاء بعض کے وضو اگر۔ ۳۳۷ مسئلہ

 اس وقت کرتے وضو کہ ہو علم سےا اگر تو نہيں يا تھا پہنچا تک نيچے کے اس پانی کہ ہو شک اسے بعد کے وضو اگر ہو پہنچتا

۔ کرے وضو دوبارہ کہ ہے يہ مستحب احتياط تو تھا نہيں متوجہ طرف کی پہنچنے پانی نيچے کے  

 يہ اسے ليکن ہو مانع سے پہنچنے تک وضو اعضاء کو پانی جو ديکھے چيز ايسی بعد کے نے کر تمام وضو اگر۔ ۳۳۸مسئلہ

 علم سے اگرا ہاں ہے صحيح وضو کا اس تو ہے لگی بعد کے کرنے وضو يا تھی موجود پہلے سے کرنے وضو کہ ہو يہ معلوم

۔ کرے وضو دوبارہ کہ ہے يہ مستحب احتياط تو تھا نہيں متوجہ طرف کی مانع اس وقت کے وجو کہ ہو  

 يا تھی موجود ميں اعضاء کے وضو وہ ہے مانع سے پہنچنے کے پانی چيز جو کہ کرے شک بعد کے ضو و اگر۔ ۳۳۹ مسئلہ

۔ ہے صحيح وضو تو نہيں  

مسائل متفرق وضوکے  

 ا تو نہيں يا تھا غصبی اور نہيں يا تھا پاک پانی جيسے کرے شک زيادہ بہت ميں شرائط يا افعال کے وضو شخص جو۔ ۳۴۱مسئلہ

۔ کرے نہ پرواہ کی شک وہ کہ چاہئيے سکو  

 کر پيشاب اگر ہاں چاہئيے سمجھنا باقی کو وضو تو ںنہي يا ہے گيا ہو باطل وضو سکا ا کہ کرے شک شخص کوئی اگر۔۳۴۱مسئلہ

 کہ ہو نہ علم اسے متعلق کے جس آئے نکل رطوبت کچھ سے مخرج بعد کے وضو اور کرے وضو کے کر نہ بعداستبراء کے نے

۔ جائيگا ہو باطل وضو سکا ا پھر تو چيز اور کوئی يا ہے پيشاب  

۔ چاہئيے نا کر وضو سکو ا تو ہيںن يا ہے کيا وضو کہ ہو شک کو کسی جب۔ ۳۴۲ مسئلہ  



 مثل ہے ہوئی صادر بھی چيز کوئی والی توڑنے وضو سے اس اور تھا کيا وضو نے اس کہ ہو علم کو شخص جس۔ ۳۴۳ مسئلہ

 نا کر وضو اسے تو ہو ئی ہو واقع چيز کوئی پہلے سے نماز اگر تو تھا پہلے فعل سا کون کہ ہو نہ علم يہ اور ہے کيا پيشاب

 پڑھنے نماز صورت يہ اگر اور کرے وضو اور دے توڑ نماز تو ہو آئی پيش صورت يہ ميں درميان کے نماز اگر اور چاہئيے

۔ کرے وضو لئے کے نمازوں دوسری ليکن ہے صحيح نماز کی اس تو ہو آئی پيش بعد کے  

 عضو پہلے سے اس اور کيا نہيں حمس يا دھويا نہيں کو عضو کسی کہ جائے ہو يقين وضو دوران يا بعد کے اگروضو۔ ۳۴۴مسئلہ

 کے اس اور عضو ہوئے چھوٹے تو ہو ہوئی نہ خشک اگر اور چاہئيے نا کر وضو دوبارہ سے توا ہو گئی ہو خشک بھی تری کی

 کہ ہے يہی واجب احتياط تو کرے شک متعلق کے عضو کسی وضو اگردوران طرح اسی کرے مسح يا دھوئے کو اعضاء کے بعد

۔ کرے عمل پر دستور مذکورہ  

 وضو چاہئيے کو اس ہے باطل نماز کی اس تو نہيں يا تھا کيا وضو کہ کرے شک درميان کے نماز شخص کوئی اگر۔ ۳۴۵مسئلہ

۔ پڑھے نماز اور کرے  

 بعد کے اس ہاں ہے صحيح نماز کی اس تو نہيں يا ہے کيا وضو کہ جائے ہو شک بعد کے نماز کو شخص کسی اگر۔ ۳۴۶ مسئلہ

۔کرے وضو لئے کے نمازوں دوسری  

 پڑھ نماز جو تو بعد کے نماز يا ہوا باطل پہلے سے نماز وضو کا اس کہ کرے شک بعد کے نماز شخص کوئی اگر۔ ۳۴۷ مسئلہ

۔ ہے صحيح ہے چکا  

 تو ہو نہ قادر پر روکنے کے پاخانہ يا ہو رہتا نکلتا کر ہو قطرہ قطرہ پيشاب کا اس کہ ہو مريض ايسا شخص کوئی اگر۔ ۳۴۸مسئلہ

 چاہئيے کو اس تو ہے سکتی مل مہلت کی پڑھنے نماز اور کرنے وضو تک آخر ليکر سے وقت اول کہ نماز کہ ہو يقين اسے اگر

 کہ چاہئيے کو اس تو ئے بجاال واجب کے نماز ہيکہ قدر اسی مہلت وہ اگر اور پڑھے نماز ميں وقت اس ہے ملی مہلت جو کہ

۔دے کر کوترک وغيرہ قنوت اور اقامت و اذان مثل کاموں مستحب اور ےبجاالئ کام واجب صرف ميں وقت کے مہلت  

 مرتبہ کئی ميں درميان کے نماز اور سکے پڑھ نماز اور کرے وضو کہ ہے نہيں مہلت بھی اتنی کو شخص کسی اگر۔ ۳۴۹ مسئلہ

 برتن کا پانی کوئی ميں پہلو اپنے کہ ئيےچاہ کو اس تو ہو نہ دشوار نا کر وضو بعد کے مرتبہ اورہر ہو تا ہو خارج پاخانہ يا پيشاب

 نماز اس کہ ہے يہ مستحب احتياط اور پڑھے کو نماز باقی اور کرے وضو ہو خارج پاخانہ يا پيشاب بھی وقت جس اور دے رکھ

۔ کرے نہ پرواہ تو جائے ٹوٹ وضو دوران کے نماز اگر اور پڑھے ساتھ کے وضو ہی ايک دوبارہ کو  

 ہو اگر تو ہو دشوار نا کر وضو لئے کے دفعہ ہر لئے کے اس کہ ہو آتا بار بار پاخانہ يا پيشاب اتنا کو صشخ کسی اگر۔ ۳۵۱مسئلہ

۔ کرے وضو دفعہ ايک لئے کے نماز ہر تو سکے  

 ميں نماز فورا وہ اور چاہئيے نا کر وضو لئے کے نماز ہر اسے ہوتو آتا بار بار پاخانہ يا پيشاب کو شخص کسی گر۔ ۳۵۱مسئلہ

 اگر ہے ہوتا دينا انجام بعد کے نے ہو تمام کے نماز فوراا  جسے کو احتياط نماز يا تشہد شدہ فراموش يا سجدہ ہاں جائے ہو ولمشغ

 چاہئيے نی نہينہو ترک احتياط يہ ميں ادائيگی کی احتياط نماز ليکن ہے نہيں الزم کرنا وضو تو الئے بجا فوراا  بعد کے نماز کو ان

 ۔

 يا روئی ميں جس کہ رکھے تھيلی ايک کہ چاہئيے لئے کے نماز کو اس تو ہو آتارہتا قطرہ قطرہ پيشاب کو شخص جس۔ ۳۵۲مسئلہ

 ہے يہ واجب احتياط اور کرے حفاظت کی خود اور روکے سے پہنچنے تک جگہوں دوسری کو پيشاب جو ہو چيز دوسری کوئی

 کو پاخانہ جو شخص وہ سے طرح اسی اور کرے پاک ہے سنج جو کو تھيلی اور مقام کے نکلنے کے پيشاب قبل سے نماز ہر کہ

 روکے سے لگنے پر جگہوں دوسری کو پاخانہ تک نماز حصہ کچھ کہ ہو ممکن لئے کے اس اگر ہو رکھتا نہ قدرت پر روکنے

۔ کرے پاک بھی کو مقام کے پاخانہ لئے کے نماز ہر تو ہو تی ہو نہ مشقت اگر کہ ہے يہی واجب احتياط اور رکھے  

 اور مشقت اور ہو ممکن اگر ميں صورت اس تو ہو سکتا روک نہ کو آنے باہر کے پاخانہ يا پيشاب شخص کوئی اگر۔ ۳۵۳ سئلہم

 لئے کے اس چہ اگر رکھے روکے سے آنے باہر کو پاخانہ اور پيشاب نماز بمقدار تو ہو نہ خوف کا پہنچنے نقصان اور زحمت

 کہ ہے يہ احتياط تو سکے ہو علج آسانی با کا مرض اس کے اس اگر اور ےکر خرچ بھی وہ تو ہو ضرورت کی مصارف کچھ

۔ کرے علج کا مرض اس اپنے  

 ا تو جائے ہو اچھا مرض يہ کا اس ميں بعد اور ہو سکتا روک نہ کو آنے باہر کے پاخانہ يا پيشاب شخص کوئی اگر۔ ۳۵۴ مسئلہ

 پڑھے قضا ہيں پڑھی ماتحت کے شرعی فريضہ اپنے ميں تحال کی مرض نے اس نمازيں جو کہ ہے نہيں ضروری لئے سکے

۔ ہے چکا پڑھ ميں اسوقت جو پڑھے دوبارہ کو نماز اس تو جائے ہو دور مرض کا اس ميں درميان کے نماز اگر ہاں  

 نہ ہپاخان و پيشاب جو کرے عمل پر حکم اسی وہ تو سکتا روک نہيں کو رياح پروہ بنا کی جس کہ ہو مرض کوئی اگر۔۳۵۵مسئلہ

۔ہے کا والوں پانے روک  



ہے ضروری کرنا وضو لئے کے چيزوں جن  

۔ ہے واجب نا کر وضو لئے کے چيزوں پانچ۔ ۳۵۶مسئلہ  

(۱) ۔ کے ميت نماز سوائے لئے کے نمازوں واجب تمام  

(۲)  مثل ہو گئی ہو صادر چيز والی وضوتوڑنے ميں درميان زکے نما اور کہ ان کہ جب ہو گيا بھول جو لئے کے تشہد اور سجدہ

۔ہے بات اچھی تو کرے وضو سے قصد کے مطلوبيت رجائے اگر ہے نہيں واجب وضوکرنا کيلئے سہو سجدہ ہو، کيا پيشاب  

(۳) لئے کے طواف واجب کے کعبہ خانہ  

(۴) ہو کھائی قسم يا عہد يا نذر لئے کے کرنے وضو اگر  

(۵) ۔ کرے وضو کہ چاہيئے تو ہو کرنا مس سے قرآن حصہ کوئی کا جسم اگر  

 جب لئے کے نکالنے باہر سے جگہ کی طرح اسی يا پاخانہ يا ہو چکا ہو نجس جو کہ لئے کے نے کر پاک کے قرآن۔ ۳۵۷ مسئلہ

 اتنے کا قرآن اگر ہاں چاہيئے کرنا وضو کو اس تو کرے مس سے خط کے قرآن کو حصہ کسی کے بدن اپنے کہ ہو مجبور کہ

 مانند کی اس يا پاخانہ کو قرآن ہوئے کئے وضو بغير کہ چاہئيے اسکو تو ہو باعث کا حرمتی بے کی قرآن رہنا نجس تک وقت

۔ کرے پاک تو جائے ہو نجس اگر يا نکالے باہر سے نجاست  

 بھی کو بالوں اپنے ہے يہ واجب احتياط اور ہے حرام لگانا حصہ کاکوئی جسم کئے وضو بغير کو حروف کے قرآن۔ ۳۵۸ مسئلہ

 ترجمہ ميں زبان دوسری يا زبان فارسی کو قرآن اگر ہاں نہيں حرج کوئی تو ہوں لمبے بال اگر البتہ کرے نہ مس سے قرآن خط

۔ ہے نہيں اشکال ميں نے کر مس کو ان تو کريں  

 ہو احترامی بے کی قرآن سے کرنے مس کے ان البتہ نہيں واجب روکنا سے کرنے مس کے قرآن کو ديوانے اور بچہ۔ ۳۵۹مسئلہ

۔ روکے رورض انہيں پھر تو  

 احتياط اور ہے حرام کرنا مس ہو بھی ميں زبان کسی خواہ کو نام کے تعالی هللا تو نہيں وضو با شخص کوئی اگر۔ ۳۶۱ مسئلہ

 کو السلم زہراعليہا حضرت اور اور السلم عليھم معصومين ائمہ اور وسلم وآلہ عليہ هللا صلی پيغمبر مبارک اسم کہ ہے يہ مستحب

۔ ہے امحر کرنا مس بھی  

 اور ہے صحيح تو کرے وضو سے غرض کی ہونے باطہارت پہلے سے نے ہو داخل وقت کا نماز شخص کوئی اگر۔ ۳۶۱مسئلہ

ہے نہيں اشکال تو کرے وضو سے نيت کی نے ہو تيار لئے کے نماز اگر بھی قريب کے وقت کے نماز اگر  

 نے کر وضو اور کرے سے نيت کی واجب وضو وہ اور ہے چکا ہو داخل وقت کا نماز کہ جائے ہو کويقين کسی جب۔۳۶۲ مسئلہ

۔ گا ہو باطل وضو ورنہ ہو لگائی نہ شرط يہ اگر ہے صحيح وضو کا اس تو تھا ہوا نہيں داخل وقت ابھی کہ ہو معلوم بعد کے  

ہے مستحب کرنا وضو کے چيزوں ان۔ ۳۶۳مسئلہ  

 پڑھنے کے اس اور رکھنے ہمراہ کے قرآن ، لئے کے جانے ميں السلم عليہم آئمہ حرم اور ،مسجد قبور اہل زيارت ميت، نماز

 وضو کا شخص جس طرح ،اسی ہے مستحب نا کر وضو لئے کے سونے کو رات اور نے کر مس کو قرآن حاشيہ اور لکھنے اور

ہے مستحب نا کر وضو دوبارہ لئے کے کام ہر لئے کے اس ہے باقی  

 اسؐا  مثل ہے شرط کرنا وضو ميں جس ہے سکتا کر کام ہر وہ پھر تو رےوضوک لئے کے ايک کسی سے ميں ان گر۔۳۶۴مسئلہ

۔ ہے سکتا پڑھ بھی نماز سے وضو  

 

ہيں ديتی کر باطل کو وضو چيزيں جو  

ہيں ديتی کر باطل کو وضو چيزيں سات۔ ۳۶۵مسئلہ  

(۱)  اور سکے ديکھ نہ آنکھ بعد کے جس کہ نيند(۴) ہو صادر سے مقام کے پاخانہ جو ريح کی آنتوں اور معدہ(۳)پاخانہ(۲) پيشاب

 کر ختم کو عقل کی انسان چيزينجو وہ(۵)ہوتا نہيں باطل وضو تو ہوں رہے سن کان اور ديکھے نہ آنکھ اگر ہاں سکيں سن نہ کان

 بعد کے جس کے چيز وہ ہر(۷) گی آئے ميں بعد تفصيل کی جس استحاضہ خون(۶)ہوشی بے اور مستی و ديوانگی مثلا  ہيں ديتی

۔ جنابت مثل ہے تا ہو واجب غسل  



 کام ايسا کوئی کہ جائے سمجھا يہ يہاں اور نہيں يا ہے کيا کچھ ميں وضو مبطلت کہ کرے شک بعد کے وضو اگر۔ ۳۶۶مسئلہ

۔ ہے صحيح وضو اسکا کيااور نہيں  

 کے خون کہ ہو کايقين اتب اس اگر گاالبتہ ہو نہيں باطل وضو سے اس آئے خون سے مقام کے پاخانہ يا پيشاب اگر۔ ۳۶۷ مسئلہ

۔ہے ضروری وضوکرنا ميں صورت اس تو ہے نکل بھی ياپاخانہ پيشاب ساتھ  

 وضوجبيرہ

 لگاتے اوپر کے چيزوں جيسی ان يا زخم جو دوائی وہ اور ہيں باندھتے کو جگہ ہوئی ٹوٹی يا زخم سے جس چيزيں وہ۔ ۳۶۸ مسئلہ

۔ ہيں کہتے جبيرہ اسکو ، ہيں  

 اور ہو کھل حصہ واال اوپر سکا ا اور ہو ہوئی ٹوٹی ہڈی يا پھوڑا يا زخم کوئی پر کسی سے ميں ء عضاا کے وضو۔ ۳۶۹مسئلہ

۔ جاتاہے کيا ميں حالت کی صحت جيسے جائے کيا طرح اس وضو تو ہو نہ مضر لئے کے اس پانی  

 ضرر ڈالنا پانی پر ان اور ہو ہوا ھلک حصہ کا اوپر کے ان اور ہو پر ہاتھوں اور منھ شکستگی يا پھوڑا يا زخم اگر۔۳۷۱مسئلہ

 ،اگر کھينچے ہاتھ تر پر اس کہ ہے يہ واجب احتياط تو پہنچے نہ نقصان تو جائے کھينچا پر ان کے کر تر کو ہاتھ اگر تو پہنچائے

 زخم ميں تصور اس تو ہو نہ ممکن بھی کرنا پاک کا اس اور ہو نجس جگہ کی زخم يا ہو مضر بھی کھنچنا پر اس کے کر تر ہاتھ

 پاک کہ ہے يہ واجب احتياط اور دھوئيں طرف کی نيچے سے اوپر ہے چکا جا بتايا ميں بيان کہ وضو کہ جيسا کو اطراف کے

 اطراف کے زخم تو ہو نہ ممکن بھی رکھنا کپڑا اگر اور کھنچيں اوپر کے اس کے کر تر کو ہاتھ اور رکھيں اوپر کے زخم کپڑا

۔ کرے بھی تيمم کہ ہے يہ مستحب احتياط اور دھوئے کو  

 کرسکتا نہ مسح پر ان اگر ہو کھل حصہ وہ اور ہو پر پاؤں يا ہو پر حصہ اگلے کے سر شکستگی يا پھوڑا يا زخم اگر۔۳۷۱ مسئلہ

 تو ہو نہ ممکن رکھنا کپڑا اگر اور کرے مسح ، ہے کی وضو سے تری کی ہاتھ اوپر کے ان کپڑا پاک کوئی کہ چاہيئے اسے تو ہو

۔ چاہيئے کرنا تيمم بعد کے وضو احتياط بر بنا ليکن ہے نہيں ضروری کرنا مسح  

 کے اس بھی پانی اور ہو ممکن کاکھولنا اس اور ہو ہوا باندھا سے چيز کسی اوپر کے شکستگی يا پھوڑے يا زخم اگر۔۳۷۲مسئلہ

 اور منھ چيز کوئی مثل کے اس يا زخم خواہ کريں وضو اور کھوليں کو حصہ کے اوپر کے اس کہ چاہئيے تو ہو نہ مضر لئے

۔ اوپرہو کے پاؤں يا حصہ اگلے کے سر يا ہو پر ہاتھوں  

 ڈالنا پانی پر اس اور کھولنا کو حصہ کے اوپر کے اس اگر تو ہو اوپر کے ہاتھوں يا منھ پھوڑا يا شکستگی يا زخم اگر۔ ۳۷۳ مسئلہ

 پاک ايک ميں بعد پر بنا کی مستحب احتياط اور کھينچے پر اس ےک کر تر ہاتھ تو ہو نہ مضر کھينچنا سے ہاتھ تر اور ہو مضر

۔کھينچے اوپر کے اس ہاتھ تر کر رکھ کپڑا  

 اور ہو ہوپاک ہوئی لگی اوپر کے اس جو چيزيں وہ اور زخم ليکن ہو نہ ممکن کھولنا کو حصہ کے اوپر کے زخم اگر۔ ۳۷۴ مسئلہ

 يا زخم اگر اور جائے لے تک زخم کو پانی ميں صورت اس تو ہو نہ بھی صاننق باعث اور ہو ممکن جانا لے تک زخم کا پانی پھر

 کرے پاک کو اس پہلے تو ہو ممکن نا جا لے تک زخم کا پانی اور کرنا پاک کا اس اگر تو ہو نجس ہے ہوئی بندھی پر اس چيز جو

 تک زخم کا پانی يا ہو ڈالنامضر کا انیپ پر زخم کا پانی کہ جب ميں اس اور جائے لے تک زخم کو پانی وقت کے وضو پھر اور

 چيز ہوئی بندھی پر اس اگر اور دھوئے کو زخم اطراف تو ہو نہ ممکن نا کر پاک کا اس اور ہو نجس زخم يا ہو نہ ممکن پہنچنا

 دوائی کوئی مثل ہو نہ ممکن جانا لے پانی پر اس يا تو ہو چيز نجس ہوئی بندھی اگر اور کرے مسح سے ہاتھ تر پر اس تو ہو پاک

 تر ہاتھ پھر تو جائے بن جز کا جبيرہ وہ کہ رکھے سے طرح اس پٹی ايک پر اس تو ہو تی جا چپک سے ہاتھ جو کہ ہو ہوئی لگی

۔ بھی تيمم اور کرے بھی وضو کہ ہے يہ واجب احتياط تو ہو نہ ممکن بھی يہ اگر اور پھيرے پر اس کے کر  

 واال پرجبيرہ اس تو ہو ہوئی بندھی پر ہاتھوں دونوں يا ہاتھ پورے ايک سے ميں ہاتھوں دونوں يا منھ تمام پٹی اگر۔ ۳۷۵ مسئلہ

۔ بھی تيمم واجب احتياط بر بنا اور چاہئيے نا وضوکر  

۔ بھی تيمم اور کرے بھی وضو کہ ہے يہی واجب احتياط تو ہو بندھا پر اعضاء کے وضو تمام جبيرہ اگر۔ ۳۷۶مسئلہ  

 اور سر تو ہو پھيرا پر اس ہاتھ تر قت و کے وضو ہواور جبيرہ پر انگليوں اور ہتھيلی کی ہاتھ ےک شخص کسی اگر۔ ۳۷۷ مسئلہ

۔ ہے سکتا کر سے تری اسی مسح کا پاؤں  

 کے پاؤں حصہ تھوڑا اور طرف کی انگليوں حصہ تھوڑا ليکن ہو موجود جبيرہ پر حصہ تمام والے اوپر کے پاؤ اگر۔ ۳۷۸ مسئلہ

 مسح اوپر کے جبيرہ وہاں ہے جبيرہ جگہ جس اور پر اس ہے ہوئی کھلی اوپر کے پاؤں جگہ جو تو ہو ا ہو کھل طرف کی اوپر

۔ کرے  



 اور سر پٹی اگر اور چاہئيے دھونا کو حصہ درميانی کے اس تو ہو ہوئی بندھی پٹی جگہ کئی پر ہاتھوں اور منھ اگر۔ ۳۷۹ مسئلہ

 عمل پر قاعدہ کے جبيرہ پر اس ہے پٹی جگہ جس اور کرے مسح کا حصہ ميان در کے ان تو ہو پر حصہ والے اوپر کے پاؤں

۔ کرے  

 واال جبيرہ تو ہو نہ ممکن بھی ہٹانا کا اس پھر اور ہو چکی گھير جگہ زيادہ سے عادت ميں اطراف کے زخم پٹی اگر۔ ۳۸۱ مسئلہ

 ہٹا کو جبيرہ تو ہو ہٹاناممکن کا جبيرہ سے جگہ اس اگر اور کرے بھی تيمم کہ ہے ميں اس واجب احتياط ليکن کرے اختيار طريقہ

 اطراف کے اس تو ہے اوپر پاؤں يا سر زخم اوراگر دھوئے کو اطراف کے ان تو ہے پر ہاتھوں اور منھ زخم اگر پس چاہئيے دينا

۔ کرے عمل واال جبيرہ وہی پر زخم خود ليکن کرے مسح کا  

 ہو مضر ڈالنا پانی ہاتھ اور منھ تمام سے وجہ اور کسی بلکہ ہو نہ ھوڑاپ يا شکستگی يا زخم پر اعضاء کے وضو اگر۔ ۳۸۱ مسئلہ

۔ کرے بھی وضو واال جبيرہ کہ ہے يہ مستحب احتياط اور چاہئيے نا کر تيم کو اس تو  

 کے اس پانی يا ہوں سکتے کر نہ پاک سکو ا اور ہو گيا نکاال وغيرہ خون سے نشتر پر عضو کسی کے وضو اگر۔ ۳۸۲ مسئلہ

۔ کرے عمل پر طريقہ کے جبيرہ تو ہو ضرم لئے  

 قابل جو ہو مشقت کچھ يا ہو نہ ممکن ہٹانا کا جس ہو ہوئی چپکی چيز ايسی کوئی پر جگہ کی غسل يا وضو اگر۔ ۳۸۳ مسئلہ

۔ کرے بھی تيمم کہ ہے يہ مستحب احتياط اور چاہئيے نا کر عمل پر طريقہ کے جبيرہ ميں صورت اس پھر تو ہو نہ برداشت  

 غسل کہ ہے يہ واجب احتياط ليکن ہے حکم کا جبيرہ وضو جو ہے حکم وہی بھی کا غسل ميں حالت کی(پٹی)جبيرہ۔ ۳۸۴ ئلہمس

 سی ارتما غسل وغيرہ پہنچانا نہ ضرر کا پانی ، ہو پاک کا اعضاء جيسے ميں موجودگی کی شرائط چہ اگر چاہئيے نا کر ترتيبی

۔ گا ہو ناالزم کر ترتيبی غسل تو ہوں نہ موجود شرائط اگر ليکن ہے سکتا کر تو کرے بھی  

 کے جبيرہ وضو تو ہو شکستگی يا پھوڑا يا زخم پر وضو والے تيم اگر تو ہو نا کر تيمم شرعی تکليف کی کسی اگر۔ ۳۸۵ مسئلہ

۔ کرے جبيرہ تيمم مطابق  

 دور مجبوری کی اس تک وقت آخر کے زنما کہ ہو علم اسے اگر ہے چاہتا پڑھنا ساتھ کے جبيرہ وضو نماز شخص جو۔ ۳۸۶مسئلہ

 احتياط تو گا جائے ہو دور عذر تک وقت آخر کے نماز کہ ہو اميد سے اگرا ہاں ہے سکتا کر ادا نماز ميں وقت اول وہ تو گی ہو نہ

 پڑھے سے جبيرہ غسل يا وضو کو نماز ميں قت آخرو تو ہو نہ دور عذر سکا ا اگر اور کرے انتظار کہ ہے يہی اقوی   بلکہ واجب

 ۔

 گا ہو رکھنا کر چپکا کو بالوں کے آنکھ کے کر بند آنکھ اسے وقت کے وضو کہ ہو مرض ايسا ميں آنکھ کی کسی اگر۔ ۳۸۷ مسئلہ

۔ کرے بھی تيمم کہ ہے يہ مستحب احتياط اور کرے اختيار طريقہ واال جبيرہ ميں غسل اور وضو کہ چاہئيے اسے پھر تو  

 کہ ہے ميں اسی واجب احتياط تو ہے جبيرہ وضو يا ہے تيمم تکليف شرعی کی اس کہ ہو نہ پتہ يہ کو شخص کسی اگر۔ ۳۸۸مسئلہ

۔ الئے بجا کو دونوں  

 يہ واجب احتياط تو جائے ہو دور عذر کا اس جب ہينليکن صحيح وہ ہيں پڑھيں سے جبيرہ وضو يں نماز جو نے انسان۔ ۳۸۹ مسئلہ

۔کرے وضو لئے کے وں نماز کی بعد کہ ہے  

 

غسل اجبو  

 غسل۔۶۔ميت مس غسل۔۵۔ استحاضہ غسل۔۴۔نفاس غسل۔ ۳۔حيض غسل۔۲۔جنابت غسل۔ ۱ ہيں سات غسل واجب۔ ۳۹۱مسئلہ

۔ ہے تا ہو واجب سے وغيرہ قسم نذر جوغسل۔۷۔ميت  

احکام کے جنابت  

۔ ہے تا ہو مجنب انسان سے چيزوں دو۔۳۹۱مسئلہ  

(۱)  کے شہوت زيادہ يا ہو تھوڑی ميں حالت کی بيداری يا آئے ميں حالت کی نيند خواہ سے آنے باہر کے منی(۲()مباشرت)جماع

۔کے اختيار بغير يا آئے سے اختيار کے شہوت بغير يا ہو ساتھ  

 اگر تو ہو چيز دوسری علوہ کے ان يا پيشاب يا ہے منی کہ ہو نہ معلوم ليکن آئے باہر رطوبت کچھ اگر سے انسان۔ ۳۹۲ مسئلہ

 اور جائے سمجھا منی کو رطوبت اس تو جائے ہو سست بدن کا انسان بعد کے آجانے باہر اسکے اور آئے کر اچھل بعد کے شہوت

 کے مريض ليکن گا جائے سمجھا نہ منی اسے پھر تو ہو نہ بعض سے ميں ان يا ہو نہ بھی ايک سے ميں علمتوں تينوں ان اگر



 سمجھا منی تو جائے ہو سست بدن اور آئے باہر سے ہوتش اگر بلکہ آئے بھی کر اچھل رطوبت وہ کہ ہے نہيں ضروری يہ لئے

۔ گا جائے  

 ميں مسئلہ گذشتہ جو سے ميں علمتوں ان ميں اس اور آئے باہر رطوبت سے شخص کسی جب علوہ کے مريض۔ ۳۹۳ مسئلہ

 کے رطوبت وہ اگر تو نہيں يا تھيں موجود علمتيں بھی اور کہ ہو نہ معلوم يہ اسے ليکن ہو موجود بھی ايک ہيں گئی کی بيان

 وضو واجب احتياط بر بنا اور کرے غسل احتياطا تو تھا نہيں وضو با اگر اور کرے غسل تنہا اھتياطا تھا باوضو پيشتر سے آنے

۔کرے بھی  

 کچھ بعد کے ے کر غسل اور کرے نہ پيشاب اگر اور کرے پيشاب بعد کے آنے کے منی ہے مستحب لئے کے انسان۔ ۳۹۴مسئلہ

 جاری حکم واال منی بھی پر اس تو رطوبت دوسری کوئی يا ہے منی يہ کہ سکے ہو نہ معلوم يہ متعلق کے جس آئے رباہ رطوبت

۔ گا ہو  

 ہو آگے ميں مرد يا ميں عورت خواہ جائے ہو داخل اندر مقدار زائد سے اس يا ختنہ بقدر اور کرے مباشرت انسان اگر۔ ۳۹۵مسئلہ

۔ گے جائيں ہو مجنب دونوں ميں صورتوں تمام ان تو آئے نہ باہر منی چہ اگر لغنابا يا ں ہو بالغ دونوں پيچھے يا  

۔ ہے نہيں واجب غسل پر اس تو نہيں يا اہے ہو داخل اندر ختنہ بمقدار کہ جائے ہو شک اگر۔۳۹۶مسئلہ  

 اگر اور ہے کافی غسل تنہا تو جائے ہو خارج سے اس منی اور کرے مباشرت سے حيوان انسان کوئی اگر باہلل نعوذ۔ ۳۹۷مسئلہ

 غسل کہ ہے يہی واجب احتياط تو تھا نہ باوضو اگر اور ہے کافی تنہاغسل بھی پھر تھا باوضو پہلے سے اوروطی ہو نہ خارج منی

۔کرے بھی وضو اور کرے  

 پر اس تو يںنہ يا ہے نکلی باہر کہ کرے شک انسان يا نکلے نہ باہر ليکن ہو چکی کر حرکت سے مقام اپنے منی اگر۔ ۳۹۸مسئلہ

۔ہے نہيں واجب غسل  

 بيوی اپنی بعد کے جانے ہو داخل کاوقت نماز تو ہو ممکن لئے کے اس تيمم ليکن سکے کر نہ غسل شخص کوئی اگر۔۳۹۹ مسئلہ

۔ہے سکتا کر مجامعت سے  

 لئے کے سا اور ہے نکلی کر ہو خارج سے اس کہ ہو علم اسے اور ديکھے منی ميں کپڑے اپنے شخص کوئی اگر۔۴۱۱ مسئلہ

 نے ہو خارج کے منی اس کہ ہو يقين متعلق کے جن کرے قضا بھی کی نمازوں ان اور کرے غسل چاہيئے اسے تو ہو کيا نہ غسل

 بعد کے ہونے خارج کے منی اس کہ ہو احتمال متعلق کے جن ہے نہيں ضروری قضا کی نمازوں ان ہاں ہے چکا پڑھ بعد کے

۔ ہيں پڑھی  

 

ہيں حرام پر شخص مجنب جو چيزيں وہ  

ہيں حرام پر شخص مجنب چيزيں پانچ۔ ۴۱۱مسئلہ  

(۱)  اطہار ائمہ اور انبياء کہ ہے يہی واجب احتياط اور کرنا مس سے اسماء کے هللا ، حروف کے قرآن کو حصہ کسی کے بدن

۔ کرے نہ مس بھی کو اسماء کے عليھا هللا سلم زہراء حضرت السلماور عليہم  

(۲) ۔جائے بھی نکل سے دروازے دوسرے کر ہو داخل سے دروازے ايک چہ اگر ہونا داخل ميں نبوی دمسج اور الحرام مسجد  

(۳)  نکل سے دروازے دوسرے کر ہو داخل سے دروازے ايک اگر ہاں ٹھہرنا ميں حرم کے السلم عليہم اطہار ائمہ اور مساجد عام

۔ںنہي حرج کوئی تو داخل لئے کے اٹھانے سے اندر کے چيز کسی يا جائے  

(۴)  نہ چيز کوئی ميں اس بھی بغير ہوئے داخل ميں مسجد واجب احتياط بلکہ نا ہو داخل لئے کے رکھنے چيزمسجدميں کوئی

 رکھے

(۵) م سورہ(۲)۳۲ سورہ تنزيل الم( ۱) چارسورہ وہ اور ہے تا ہو واجب سجدہ ميں جن کہ پڑھنا کو سوروں ان  سورہ سجدہ ح 

 حرف ايک کا ايک کسی سے ميں سوروں چار ان پر بنا کی مستحب ،احتياط۹۶ سورہ باسم اقراء سورہ(۴)۵۳ سورہ والنجم(۳)۴۱

۔ پڑھے نہ بھی  

 

ہيں مکروہ لئے کے شخص مجنب جو چيزيں وہ  



۔ہيں مکروہ پر شخص مجنب جو چيزيں نو۔ ۴۱۲مسئلہ  

(۱) ہے نہيں مکروہ تو لے دھو کو ہاتھوں يا لے کر وضو اگر پينا،ليکن(۲) کھانا  

(۳) پڑھنا زيادہ سے آيات سات ہے نہيں واجب سجدہ ميں جن سے ميں ںسورو ان  

(۴) کرنا مس سے درميان کو سطروں يا حاشيہ يا جلد کی قرآن حصہ کوئی کا بدن  

(۵) رکھنا ساتھ اپنے کو قرآن  

(۶) ۔ ہے نہيں مکروہ تو کرے غسل بدل تيمم ميں صورت کی ملنے نہ پانی يا کرے وضو اگر ہاں سونا  

(۷) لگانا وغيرہ ابياخض مہندی  

(۸) ملنا تيل پر بدن  

(۹) ۔ کرنا صحبت بعد کے نکلنے منی ميں خواب يعنی احتلم  

 

مسائل چند  

 و ميت نماز البتہ۔  ہے جاتا ہو واجب لئے کے مثل کے اس اور واجب نماز ليکن ہے مستحب ميں آپ اپنے جنابت غسل۔۴۱۳مسئلہ

۔ ہے مستحب احتياط لئے کے ميت نماز چہ اگر ہے نہيں واجب تجناب غسل لئے کے سجدوں واجب کے قرآن اور شکر سجدہ  

 هللا يعنی قربت بقصد اگر اور ہوں کرتا مستحب يا واجب غسل کہ نہيں ضروری کرنا نيت وقت کے کرنے جنابت غسل۔۴۱۴مسئلہ

۔ ہے کافی تو کرے غسل لئے کے آوری بجا کی حکم کے تعالی    

 ہو معلوم پھر اور الئے بجا سے نيت کی واجب کو غسل بھی پھر اور ہے چکا ہو اخلد وقت کا نماز کہ ہو يقين اگر۔۴۱۵مسئلہ

۔ ہے صحيح غسل کا اس تو ہے ليا کر غسل پہلے سے وقت کہ جائے  

۔ارتماسی اور ترتيبی ہے سکتا جا اليا بجا سے طريقہ دو مستحب يا ہو واجب خواہ غسل۔۴۱۶مسئلہ  

 

ترتيبی غسل  

 طرف بائيں پھر اور طرف دائيں کے جسم پھر دھوئے کو گردن اور سر پہلے بعد کے نيت کی سلغ ميں ترتيبی غسل۔ ۴۱۷مسئلہ

 الئے نہ بجا سے وجہ کی جاننے نہ مسئلہ يا کو بھول يا کر بوجھ جان ہے گئی بتائی جو سے ترتيب اس غسل اگر اور دھوئے کو

 بائيں نے اس ،اگر ہے باطل غسل کا اس پر بنا کی واجب تياطاح تو ہو ڈاال پر بدن پانی سے ہاتھ يا برتن کسی غسل نے اس اگر تو

 نيچے کے فورے يا ميں بارش نے اس اگر ليکن کرے غسل دوبارہ پر بنا کی مستحب احتياط تو ہو کيا مقدم پر دائيں کو طرف

۔ ہے رعايت کی ترتيب احوط چہ اگر ہے نہيں بعيد ہونا ساقط کا شرط کی رعايت کی ترتيب تو ہو کيا غسل ہوکر کھڑے  

 ساتھ کے طرف بائيں کو نصف ماندہ باقی پھر اور ساتھ کے طرف دائيں کی بدن کو گاہ شرم آدھی اور ناف آدھی۔۴۱۸مسئلہ

۔ دھوئے ساتھ کے طرف دونوں کو شرمگاہ اور ناف کہ ہے يہ بہتر ليکن دھوئے  

 تو کرے پيدا يقين کا لينے دھو پورا پورا کو طرف ئيںبا اور دائيں اور گردن سر يعنی کو حصوں تينوں کہ ہو چاہتا اگر۔۴۱۹مسئلہ

 اور وقت دھوتے کے حصہ دائيں کے بدن کو حصوں دوسرے حصہ کچھ ساتھ کے اس تو دھوئے کو حصہ جس کہ چاہيئے اسے

۔ دھوئے وقت دھوتے کو حصہ بائيں کے بدن کو حصہ بائيں تمام کے گردن  

 تو ہے حصہ سا کون کہ جانتا نہيں اور يا دھو نہيں حصہ کچھ کا بدن کہ ےجائ ہو معلوم بعد کے کرنے غسل اگر۔ ۴۱۱مسئلہ

۔ کرے غسل دوبارہ  

 حصہ اسی تو ہو کا طرف بائيں وہ اگر ، گيا يا دھو نہيں حصہ کچھ کا بدن کہ جائے ہو معلوم بعد کے کرنے غسل اگر۔۴۱۱ مسئلہ

 کو حصہ اس پہلے پھر تو ہو حصہ کاکوئی طرف دائيں اگر ہے،اور نہيں ضروری کرنا غسل اوردوبارہ ہے فی کا لينا دھو کو

 کے اس اور دھوئے اسے پہلے تو ہو حصہ کوئی کا گردن اور سر اگر اور دھوئے دوبارہ کو طرف بائيں بعد کے اس اور دھوئے

۔ دھوئے دوبارہ کو طرف بائيں پھر اور طرف دائيں بعد  



 جگہ اسی صرف تو ہو شک متعلق کے جانے دھوئے کو جگہ کسی یک طرف بائيں پہلے سے نے ہو مکمل غسل اگر۔۴۱۲مسئلہ

 حصہ کچھ کے اس يا کے طرف دائيں بعد کے نے ہو مشغول ميں دھونے کے جگہ کی طرف بائيں اگر ہاں ہے کافی لينا دھو کو

 اور سر اگر راو دھوئے دوبارہ کو طرف بائيں پر بنا کی واجب احتياط بعد کے کودھونے جگہ اس تو کرے شک ميں دھونے کے

 اور دائيں بارہ دو بعد کے دھونے کو اس کہ ہے يہ واجب احتياط تو کرے شک ميں دھونے کے حصہ کچھ کے اس يا کے گردن

۔ دھوئے کو طرف بائيں  

 

ارتماسی غسل  

ذا لے گھير کو بدن تمام ميں عرفی آن ہی ايک پانی کہ چاہيئے ميں ارتماسی غسل۔ ۴۱۳مسئلہ  سے نيت یک ارتماسی غسل اگر لہ 

۔ اٹھالے انہيں تو ہوں پر پاؤنزمين تواگر ہو داخل پانی  

 کے پانی بدن تمام اگر بلکہ کرے نيت تو ہو باہر سے پانی حصہ کچھ کا بدن کہ ہے نہيں ضروری ميں ارتماسی غسل۔ ۴۱۴مسئلہ

۔ ہے صحيح غسل کا اس تو کرے نيت کی غسل اور جائے ڈوب اندر  

 ہو معلوم نہ يا ہو معلوم جگہ وہ خواہ پہونچا نہيں پانی پر حصہ کسی کے بدن کہ ہو معلوم بعد ےک ارتماسی غسل اگر۔ ۴۱۵مسئلہ

۔ چاہيئے کرنا غسل دوبارہ پر بنا کی واجب احتياط تواسے  

۔ چاہيئے کرنا ارتماسی غسل تو ہو وقت لئے کے ارتماسی غسل اور رہے نہ وقت واسطے کے ترتيبی غسل اگر۔۴۱۶مسئلہ  

 بھول اگر ہاں کرے نہ ارتماسی غسل شخص وہ تو ہو ھا باند احرام لئے کے عمرہ يا حج ہويا رکھا روزہ واجب نے جس۔۴۱۷مسئلہ

۔ گا ہو صحيح غسل پھر تو کرے ارتماسی غسل کر  

 

احکام کے کرنے غسل  

 اگر اور ہے نہيں الزم نا ہو پاک کا بدن تمام ميں ترتيبی غسل ليکن چاہئيے نا ہو پاک کو بدن تمام ميں ارتماسی غسل۔۴۱۸مسئلہ

۔ہے کافی نا کر پاک کو حصہ اس قبل سے کرنے غسل کو حصہ ہر ہوتو نجس بدن تمام  

 کہ ہے نہيں ضروری آجائيتو پسينہ اسے اور کرے غسل ساتھ کے پانی گرم اگر اہے ہو مجنب سے حرام شخص جو۔ ۴۱۹ مسئلہ

 احتياط تو ہو دہ نقصان يا ہو نہ ميسر پانی ٹھنڈا اگر کرے غسل سے پانی ٹھنڈے کہ ہے بہتر چہ گر کرے غصل سے پانی ٹھنڈے

 نيت کی ترتيبی توغسل جائے چل ميں پانی بدن کا اس وقت جس بلکہ کرے نہ ترتيبی غسل کر ہو باہر سے پانی کہ ہے يہ مستحب

 کی طرف بائيں ھرپ دے حرکت سے نيت کی طرف دائيں مرتبہ ايک پھر دے حرکت کو بدن سے نيت کی گردن سرو اور کرے

۔ سے نيت  

 جگہيں وہ کی بدن البتہ ہے باطل غسل تو جائے رہ خشک بھی برابر کے بال حصہ کوئی کا بدن ميں نے کر غسل اگر۔ ۴۲۱مسئلہ

۔ ہے نہيں ضروری دھونا کا حصہ کا اندر کے ناک يا کان مثلا  ہيں ديتی نہيں دکھائی جو  

 احتياط مينتو حصہ باطنی يا ہے ہوتا ميں حصہ ظاہری کے جسم شمار کا اس ہک ہو شک ميں حصہ کسی کے جسم اگر۔ ۴۲۱مسئلہ

۔ دھوئے بھی اسے کہ ہے يہ  

 پر بنا کی کواحتياط اس تو ہو ديتا دکھائی حصہ کا اندر کے اس کہ ہو کھل اتنا اگر سوراخ کا وغيرہ بندے ميں کان۔ ۴۲۲مسئلہ

۔ ہے نہيں ضروری ادھون کا اس تو دے نہ دکھائی اگر اور چاہئيے دھونا  

 ہو يقين کا نے ہو دور کے چيز اس اگر اور دے کر دور اسے تو ہو مانع سے پہنچنے تک بدن کو پانی چيز کوئی اگر۔ ۴۲۳مسئلہ

ہے باطل غسل کا اس تو کرے غسل پہلے سے نے  

 يا ہے مانع سے نچنےپہ تک بدن کو پانی جو ہے موجود پر بدن چيز ايسی کہ کرے عقلئی شک وقت کے اگرغسل۔ ۴۲۴مسئلہ

۔ ہے نہيں والی روکنے کو پانی چيز بھی کوئی پر جسم کہ جائے ہو اطمينان کہ تا چاہئيے ديکھنا اسے تو نہيں  

 واجب دھونا کو بالوں لمبے البتہ چاہئيے دھونا ميں ہونغسل تے ہو شمار جزو کے جسم جو ل با چھوٹے وہ کے جسم۔۴۲۵مسئلہ

 پانی بغير دھوئے کو ان اگر ليکن ہے صحيح غسل بھی تو بھيگيں نہ بال کہ پہنچائے طرح اس تک دجل کو پانی اگر لہذا ہے نہيں

۔ہے ضروری دھونا کو ان پھر تو ہو سکتا پہنچ نہ تک جلد  



 شرائط وہی نا ہو نہ غصبی ہونا پاک کا پانی مثل ہيں گئی کی بيان لئے کے نے ہو صحيح کے وضو جو شرائط تمام وہ۔۴۲۶مسئلہ

 ترتيبی غسل ہے نہيں الزم دھونا طرف کی نيچے سے اوپر کا بدن ميں غسل البتہ ہيں ضروری بھی ميں نے ہو صحيح کے غسل

 کسی بعد کے نے دھو کو گردن سرو اگر بلکہ ہے نہيں الزمی دھونا کو حصہ دوسرے فورا بعد کے دھونے کو حصہ ايک ميں

۔ ہے نہيں اشکال ميں اس تو دھوئے کو طرف بائيں بعد کے صہ عر کچھ پھر اور دھوئے کو طرف دائيں پھر کرے تاخير قدر  

 پڑھ نماز اور غسل ميں جس دير اتنی اگر تو ہو سکتا روک نہ کو آنے باہر کے پاخانہ اور پيشاب شخص کوئی اگر۔ ۴۲۷ مسئلہ

 حکم يہی پڑھے نماز افور بعد کے غسل اور کرے فورااغسل کہ چاہئيے اسکو آئے نہ باہر پاخانہ ور ا پيشاب کا اس سکے

۔ گا ہو بيان ميں بعد کہ جو ہے بھی کا عورت والی استحاضہ  

 مالک کا حمام کہ ہوئے جانے يہ بغير يا گا دے نہيں اجرت کی اس کر نہا ميں حمام والے کرايہ کہ ہو ارادہ کا جس۔ ۴۲۸ مسئلہ

۔ ہے اطلب غسل کا تواس ہو نہ راضی مالک کا حمام اور چاہے نا کر ادھار ہے راضی  

 کی اس کہ ہو يہ ارادہ کا اس کرے غسل شخص جو البتہ رہے قرض رقم کی حمام کہ ہو راضی مالک کا حمام اگر۔۴۲۹مسئلہ

۔ہے اشکال ميں غسل کے اس تو گا کرے ادا سے حرام حلل يا گا دے نہ اجرت  

 سکا ا تو ہو گيا کيا نہ ادا خمس کا جس دے سے مال ايسے دے سے مال حرام اجرت کی کرنے غسل ميں حمام اگر۔ ۴۳۱ مسئلہ

۔ ہے صحيح پھر تو ہو راضی پر کمتر سے معاوضہ يا معاوضہ بل غسل مالک کا حمام اگر ليکن ہے باطل غسل  

 اس کہ ے کر شک غسل بعد اگر البتہ چاہئيے نا کر غسل کو اس تو نہيں يا ہے کيا غسل کہ کرے شک انسان اگر۔ ۴۳۱مسئلہ

۔ کرے غسل دوبارہ کہ ہے نہيں الزم پر اس تو يںنہ يا تھا صحيح کاغسل  

 اس اور کرے مکمل کو غسل تو دے کر پيشاب مثل جائے ہو صادر اصغر حدث غسل دوران سے شخص کسی اگر۔ ۴۳۲مسئلہ

۔ کرے وضوبھی بعد کے اس ہے ذمہ کے اس جو کرے غسل سے قصد اس دوبارہ يا کرے وضو کہ ہے ضروری بعد کے  

 غسل چہ اگر کرے غسل واسطے کے نماز وہ تو ہے باقی وقت لئے کے نماز و غسل کہ کرے خيال شخص کوئی جب۔ ۴۳۳مسئلہ

 باقی وقت کم سے رکعت ايک اگر اور ہے صحيح غسل کا اس تو ہو باقی وقت کا زيادہ يا رکعت ايک کہ ہو معلوم اسے بعد کے

۔ ہے باطل غسل کا اس تو تھا لئے کے ہی مازن محض بلکہ تھا يا ال بجا نہيں سے غرض اور کسی بھی کو غسل ہواور  

 ہيں صحيح وہ ہے چکا پڑھ نمازيں جو تو نہيں يا ہے کيا غسل نے اس ہوکہ شک اسے اگر جائے ہو مجنب جوشخص۔ ۴۳۴مسئلہ

۔ چاہئيے نا کر غسل واسطے کے نمازوں باقی البتہ  

 غسل عليحدہ عليحدہ يا ہے سکتا ال بجا غسل کاي کے کر نيت کی تمام تو ہوں واجب غسل سے بہت پر شخص جس۔ ۴۳۵مسئلہ

۔کرے  

 اسے تو ہو ممکن اگر احتياط بر بنا تو ہو ہوا لکھا نام کا خدا يا قرآن آيت پر حصہ کسی کے بدن کے شخص کسی جب۔ ۴۳۶مسئلہ

 ڈالے طرح اس پانی پر بدن تو چاہے نا ال بجا ترتيبی غسل يا وضو اگر اور کرے ارتماسی غسل تو ہو نہ ممکن اگر اور کرے دور

۔ پائے لگنے نہ کو تحرير ہاتھ کہ  

 کے غسلوں دوسرے البتہ ہے نہيں ضرورت کی نے کر وضو لئے کے نماز اسے ہو چکا کر بت جنا غسل شخص جو۔ ۴۳۷مسئلہ

۔ چاہئيے نا کر بھی وضو اسے سکتا پڑھ نہيں نماز بعد  

 

 استحاضہ

 اسے آئے خون يہ کو عورت جس اور ہے استحاضہ نام کا قسم ايک سے ميں ان ہيں رہتے آتے خون کوجو عورتوں۔ ۴۳۸مسئلہ

۔ ہيں کہتے مستحاضہ  

 نہيں ڑھا گا اور ہے آتا کے جلن بغير اور ہوئے اچھلے بغير ہے تا ہو ٹھنڈا اور کا رنگ زرد تر زيادہ استحاضہ خون۔ ۴۳۹مسئلہ

۔ آئے باہر کر اچھل اور ساتھ کے جلن اور گاڑھا اور گرم اور سرخ يا سياہ کبھی ہے ممکن ليکن ہے تا ہو  

کثيرہ(۳) متوسطہ(۲) قليلہ(۱۔) ہيں قسميں تين کی استحاضہ خون۔ ۴۴۱مسئلہ  

(۱)  کے روئی اور ہو نہ داخل اندر کے روئی خون تو رکھے روئی ميں شرمگاہ اپنی عورت جب ہے خون وہ: قليلہ استحاضہ

۔ ہو نہ ظاہر سے طرف دوسری  



(۲)  جو پر پٹی اس البتہ ہو ظاہر طرف دوسری کے اس اور جائے ہو داخل اندر کے روئی جو کہ ہے خون وہ: متوسطہ استحاضہ

۔ ہو نہ جاری ہيں باندھتی لئے کے روکنے خون سے طور عام عورتيں  

(۳) ۔ جائے ہو جاری پر پٹی کر نکل سے روئی کہ جو ہے خون وہ: کثيرہ استحاضہ  

 

احکام کے استحاضہ  

 ہ شرمگا اور کرے پاک يا بدلے کو روئی اور چاہئيے نا کر وضو ايک لئے کے نماز ہر کو عورت ميں لہقلي استحاضہ۔ ۴۴۱مسئلہ

۔ کرے پاک تو ہے لگا خون ميں اس اگر بھی کو حصہ ظاہری کے  

 لئے کے نماز ہر تک صبح کی دن دوسرے اور چاہئيے نا کر غسل لئے کے صبح نماز کو والی متوسطہ استحاضہ۔ ۴۴۲مسئلہ

 کے عصر و ظہر نماز تو کرے نہ غسل وقت کے صبح کر بھول يا عمدا اگر گے ہوں والے دينے انجام کام والے قليلہ ہاستحاض

 آرہا خون خواہ گا ہو نا کر غسل پہلے سے وعشاء مغرب پھر تو کرے نہ غسل بھی لئے کے وعصر اگرظہر اور کرے غسل لئے

جائے ہو بند يا ہو  

 گئے کئے بيان ميں مسئلہ سابقہ جو علوہ کے نے کر کام تمام کے متوسطہ استحاضہ) ورتع ميں کثيرہ استحاضہ۔ ۴۴۳مسئلہ

 و مغرب نماز برائے غسل ايک اور عصر و ظہر نماز برائے غسل ايک اور کرے پاک يا کرے تبديل کو پٹی لئے کے نماز ہر(ہيں

 دوبارہ لئے کے عصر نماز تو جائے ہو فاصلہ اگر اور دے نے ہو نہ فاصلہ درميان کے وعصر ظہر نماز اور الئے بجا عشاء

۔ کرے غسل رہ دوبا لئے کے عشاء نماز تو جائے ہو فاصلہ ميں نمازوں کی عشاء و مغرب اگر اور کرے غسل  

 نماز تو ہو چکی کر نہ غسل اور وضو لئے کے خون اس عورت اور آئے پہلے سے وقت کے نماز استحاضہ خون اگر۔ ۴۴۴مسئلہ

۔ الئے بجا غسل اور وضو وقت کے  

 بجا پہلے جسے تو کرے بھی غسل اور کرے بھی وضو کہ ہے ضروری لئے کے جس کثيرہ و متوسطہ استحاضہ۔ ۴۴۵مسئلہ

۔ ہے صحيح وہ الئے  

 کہ چاہئيے پر بنا کی استحبابی احتياط اسے تو جائے ہو متوسطہ بعد کے نماز کی صبح عورت والی قليلہ استحاضہ اگر۔ ۴۴۶مسئلہ

 نماز کہ ہے استحبابی تواحوط جائے ہو متوسطہ بعد کے عصر و ظہر نماز اگر اور کرے غسل ايک لئے کے عصر و ظہر نماز

۔ ے کر غسل لئے کے عشاء و مغرب  

 ايک لئے کے وعصر ظہر نماز اسے تو جائے ہو کثيرہ بعد کے نماز کی صبح عورت والی متوسطہ يا قليلہ استحاضہ۔ ۴۴۷مسئلہ

 نماز تو جائے ہو کثيرہ بعد کے عصر و ظہر نماز اگر اور چاہئيے نا ال بجا غسل دوسرا لئے کے عشاء و مغرب نماز اور غسل

۔ کرے غسل لئے کے عشاء و مغرب  

 اس تو کرے غسل لئے کے نماز پہلے سے نے ہو داخل کے وقت کے نماز عورت والی متوسطہ يا کثيرہ استحاضہ اگر۔ ۴۴۸مسئلہ

 جوں اور کرے ادا تہجد نماز سے اس اور کرے غسل لئے کے تہجد نماز قريب کے اذان کی صبح نماز اگر ہاں ہے باطل غسل کا

۔ الئے بجا صبح نماز فوراا  ہو داخل وقت کا صبح نماز ہی  

 ايک اگر اور چاہئيے نا کر وضو( مستحب يا ہو واجب خواہ لئے کے نماز ہر)  ہو آرہا استحاضہ خون کو عورت جس۔ ۴۴۹مسئلہ

 پڑھے ساتھ کے جماعت دوبارہ ہے پڑھا تنہا کو نماز جس کہ چاہے يا چاہے پڑھنا دوبارہؐا  احتياطا کو نماز ئی ہو پڑھی کی دفعہ

 بھوال ، سجدہ ہوا بھوال احتياط نماز البتہ دے انجام ہيں گئے کئے بيان لئے کے مستحاضہ جو کام تمام وہ کہ چاہئيے اسے پھر تو

 دينا انجام کو کاموں والے استحاضہ ميں صورتوں ان تو الئے بجا بعدؐا  فورا کے مازن کو ان کہ جب سہو سجدہ اور تشہد ہوا

۔ ہے نہيں ضروری  

 دينا انجام کو کاموں تمام کے استحاضہ واسطے کے نماز پہلی صرف تو جائے رک خون کا عورت والی استحاضہ جب۔ ۴۵۱مسئلہ

۔ ہے نہيں ضروری لئے کے وں نماز کی بعد اور چاہئيے  

 ہ شرمگا روئی تو پڑھے نماز چاہے وہ جب تو ہے آرہی قسم سی کون کی استحاضہ اسے کہ ہو نہ علم کو عورت اگر۔ ۴۵۱مسئلہ

 ايک سی کون سے ميں قسموں تين استحاضہ کا اس کے ديکھے کر نکال اسے پھر اور جائے ٹھہر دير تھوڑی اور رکھے ميں

 اس گی پڑھے نماز وہ وقت جس کہ ہو علم اسے اگر البتہ دے انجام ںہي گئے دئے کر مقرر لئے کے اس احکام جو تو ہے کا قسم

۔ہے استحاضہ سا کون ہے سکتی کر معلوم بھی پہلے سے نے ہو داخل وقت کے نماز تو گی ہو نہيں تبديلی ميں استحاضہ کے  



 نے اس اگر چنانچہ ئےجا ہو مشغول ميں نماز ہے داخل ميں قسم کس وہ کہ ہوئے کئے معلوم بغير عورت مستحاضہ۔ ۴۵۲مسئلہ

 تو الئی بجا اعمال کے قليلہ اور تھا قليلہ استحاضہ کا اسؐا  مثل کيا عمل پر اس تھی تکليف واقعی کی اس جو ساتھ کے قربت قصد

 اسؐا  مثل ہو کيا نہ عمل مطابق کے اس تھی تکليف کی اس جو يعنی ہو کيا نہ قربت قصد نے اگراس اور ہے صحيح نماز کی اس

۔ ہے باطل نماز کی اس تو ہوں الئے بجا اعمال کے قليلہ استحاضہ نے اوراس ہو متوسطہ ہاستحاض کا  

 جو چاہيئيں النے بجا اعمال وہ اسے پھر تو ہے خون کا قسم کس کہ ہو سکتی کر نہ معلوم اگر عورت والی استحاضہ۔ ۴۵۳مسئلہ

 کے عورت والی ستحاضہ ا قليلہ اسے تو متوسطہ يا ہے لہقلي استحاضہ کا اس کہ ہو نہ معلوم اسےؐا  مثل ہيں واجب پر اس يقينا

 النے بجا اعمال کے متوسطہ اسے تو کثيرہ يا ہے متوسطہ استحاضہ کا اس کہ ہو نہ معلوم اسے گر اورا چاہيئيں النے بجا اعمال

۔ الئے بجا اعمال کے اس تھی قسم سی کون سے ميں تينوں ان پہلے کہ ہے جانتی اگر چاہئينليکن  

 باہر خون اگر اور گا ہو نہيں باطل غسل اور وضو پھر تو آئے نہ باہر اور ہو موجود اندر خون کا استحاضہ اگر۔ ۴۵۴ ہمسئل

۔ گا دے کر باطل کو غسل اور وضو تو ہو نہ کيوں کم ہی کتنا اور آجائے  

 گاتو آئے خون دوبارہ کہ ہو علم اسے چہ اگر ديکھے نہ خون اور کرے معلوم بعد کے نماز عورت والی استحاضہ۔ ۴۵۵ مسئلہ

۔ ہے سکتی پڑھ نماز سے اسی ہے ہوئے کئے وضو  

 پڑھنے نماز تو آيا نہيں خون اسے ہے ہوئی مشغول ميں غسل اور وضو سے جب کہ ہو علم کو عورت والی استحاضہ۔ ۴۵۶ مسئلہ

۔ ہے سکتی کر تاخير ميں  

 کے نماز يا گی جائے ہو پاک لکل با پہلے سے نے ہو ختم توق کا نماز کے ہو علم کو عورت والی استحاضہ اگر۔ ۴۵۷مسئلہ

 پڑھنا وقت اس کو نماز اور چاہئيے نا کر صبر اسے واجب احتياط بر ء بنا تو گا جائے رک خون کا اس سے اندازہ کے پڑھنے

۔ ہو پاک سے خون جب چاہئيے  

 تاخير ميں نماز اگر کہ ہو علم کو عورت والی استحاضہ اور جائے رک خون طورپر ظاہر بعد کے غسل اور اگروضو۔ ۴۵۸مسئلہ

 تاخير ميں نماز واجب احتياط بر ء بنا تو گی جائے ہو پاک لکل با گی الئے بجا کو نماز اور غسل ، وضو ميں دير جتنی تو دے کر

 تو جائے ہو تنگ قتو کا نماز اگر اور کرے ادا نماز کے کر غسل اور وضو دوباہ تو جائے ہو پاک بالکل جب اور چاہئيے دينا کر

۔ ہے سکتی کر ادا نماز اتھا ہو کيا نے اس جو سے غسل اور وضو اسی بلکہ نہيں ضروری نا کر غسل اور وضو دوبارہ پھر  

 اگر ليکن چاہئيے نا کر غسل اسے تو جائے ہو پاک بالکل سے خون جب عورت والی متوسطہ اور کثيرہ استحاضہ۔ ۴۵۹مسئلہ

 غسل پردوبارہ اس تو آيا نہيں خون پھر سے وقت اس تھی ہوئی مشغول ميں غسل لئے کے نماز ہلیپ وہ وقت جس کہ ہو علم اسے

۔ نہيں الزم کرنا  

 بعد کے اورٖغسل وضو ت عور والی متوسطہ اور کثيرہ استحاضہ اور بعد کے وضو عورت والی قليلہ استحاضہ۔۴۶۱مسئلہ

 نہينہے اشکال کوئی ميں پڑھنے دعائيں والی پڑھنے وقت کے نماز اور کہنا واقامت اذان ليکن جائے ہو مشغول ميں نمازؐا  فورا

۔ ہے السکتی بجا وغيرہ قنوت مثل کام مستحبی بھی ميں نماز اور  

 بل اور کرے غسل دوبارہ کہ چاہئيے اسے تو ديدے فاصلہ درميان کے نماز اور غسل عورت والی اگراستحاضہ۔ ۴۶۱ مسئلہ

۔ جائے ہو مشغول ميں نماز فاصلہ  

 ہے يہ مستحب احتياط تو ہو نہ مضر لئے کے اگراس اور ہو نہ بند اور رہے جاری خون کا عورت والی استحاضہ اگر۔ ۴۶۲ مسئلہ

 تو ہو رہتا نہ جاری ہميشہ اگرخون ليکن روکے کو آنے باہر کے خون سے ذريعہ کے روئی بعد اسکے اور پہلے سے غسل وہ کہ

 احتياط تو آجائے باہر خون اور کرے سستی اگر اور چاہئيے روکنا سے آنے باہر کو خون بعد کے غسل اور وضو اسے پھر

پڑھے دوبارہ بھی اسے تو ہو چکی پڑھ نماز اگر اور کرے غسل دوبارہ کہ ہے يہ مستحب  

 تو ہوجائے کثيرہ متوسطہ استحاضہ درميان کے غسل اگر ليکن ہے صحيح غسل تو رکے نہ خون وقت کرتے اگرغسل۔ ۴۶۳مسئلہ

۔دے انجام دوبارہ کو سلغ  

 باہر کے خون ہو ممکن جتنا سے اس ميں حالت کی روزہ دن تمام عورت والی استحاضہ کہ ہے يہ مستحب احتياط۔ ۴۶۴ مسئلہ

۔رکھے روکے کو آنے  

 عشاء و مغرب نماز وہ کہ جب گا ہو صحيح ميں صورت اس ہے تا ہو واجب غسل پر جس روزہ کا والی استحاضہ۔ ۴۶۵ مسئلہ

 نمازوں کی دن جو کو غسلوں ان ميں دن اور الئے بجا غسل تو ہو چاہتی رکھنا روزہ وہ دن دوسرے کے جس کو رات لئے کے

 اذان کی صبح لئے کے نماز کی تہجد ليکن کرے نہ غسل تو لئے کے نماز کی وعشاء مغرب اگر الئے بجا ہيں واجب لئے کے

۔ گا ہو صحيح روزہ کا اس تو رہے کرتی ہی واجب کيلئے نمازوں کی دن جو غسل وہ بھی ميں دن اور کرے غسل پہلے سے  



۔ ہے صحيح روزہ کا دن اس کا اس تو کرے نہ غسل تک غروب اور ہو مستحاضہ بعد کے نماز کی عصر عورت اگر۔ ۴۶۶ مسئلہ  

 جو اعمال والے کثيرہ يا متوسطہ کو اس تو ئے جا ہو کثيرہ يا متوسطہ پہلے سے نماز عورت والی قليلہ استحاضہ اگر۔ ۴۶۷ مسئلہ

 چاہئيں النے بجا اعمال والے کثيرہ اسے تو جائے ہو کثيرہ عورت والی متوسطہ استحاضہ اگر اور چاہئيں النے بجا ہيں ہوئے ذکر

 نا کر غسل دوبارہ لئے کے کثيرہ اسے بلکہ نہيں فائدہ کوئی کا اس تو ہو ہوا کيا غسل لئے کے متوسطہ استحاضہ نے اس لہذا

۔ يےچاہئ  

 دے چھوڑ نماز فوراا  پر بنا کی واجب تواحتياط جائے ہو کثيرہ عورت والی متوسطہ ميناستحاضہ حالت کی نماز اگر۔ ۴۶۸ مسئلہ

 اور پڑھے کو نماز اسی اور الئے بجا اعمال دوسرے کے اس اور کرے بھی وضو اور کرے غسل لئے کے کثيرہ اوراستحاضہ

 کے غسل دوسرا اور بدلے کے غسل ايک چاہيں نا کر تيمم دو کو اس تو ہو نہ قتو لئے کے وضو اور غسل سے ميں ان اگر

 تيمم اگر ہاں الئے بجا کو ے دوسر اور کرے تيمم ميں عوض کے ايک وہ تو ہو نہ وقت لئے کے ايک سے ميں ان اگر اور بدلے

 کی اس کہ ہے يہ مستحب احتياط اور چاہيئے نا کر تمام کو نماز اسے ہے سکتی توڑ نہيں کو نماز وہ تو ہو نہ وقت بھی لئے کے

 جائے ہو کثيرہ يا متوسطہ ميں حالت کی نماز جو گا بنے کا عورت والی قليلہ استحاضہ اس حکم يہی طرح اسی اور الئے بجا قضا

 ۔

 چکا ہو بند خون بھی اندر کہ سکے ہو نہ علم کو عورت والی استحاضہ اور جائے ہو بند مينخون حالت کی نماز اگر۔ ۴۶۹ مسئلہ

۔چاہيئے النا بجا دوبارہ کو نماز اور غسل ، وضو اسے تو تھا چکا ہو بند خون کہ ہو معلوم بعد کے پڑھنے نماز اور نہيں يا ہے  

 بعد کے اس اور احکام والے کثيرہ لئے کے نماز پہلی وہ تو جائے ہو متوسطہ عورت والی کثيرہ استحاضہ کوئی اگر۔۴۷۱مسئلہ

 تو جائے ہو متوسطہ پہلے سے نماز کی ظہر عورت والی کثيرہ استحاضہ مثل الئے بجا احکام والے متوسطہ لئے کے نمازوں کی

 غسل لئے کے نماز اگر ہاں کرے وضو صرف وعشاء مغرب ، نمازعصر برائے اور چاہيئے نا کر غسل اسے لئے کے ظہر نماز

 اعادہ کا ظھر اورنماز چاہئيے کرنا غسل لئے کے عصر نماز اسے پھر ہوتو باقی وقت لئے کے عصر نماز صرف اور کرے نہ

 اور کرے نہ غسل بھی لئے کے اس اگر اور کرے غسل لئے کے مغرب نماز تو کرے نہ بھی لئے کے عصر نماز اگر اور کرے

۔ گا ہو نا کر غسل لئے کے عشاء نماز تو ہو باقی وقت لئے کے عشاء نماز صرف  

 احتياط بر ء بنا تو ہو آجاتا پھر دوبارہ اور ہو تا جا ہو بند پہلے سے نماز ہر خون کا عورت والی کثيرہ استحاضہ اگر۔ ۴۷۱مسئلہ

۔ الئے بجا غسل ايک واسطے کے نماز ہر کہ چاہئيے اسے واجب  

 لئے کے وں نماز والی بعد کے اس اور احکام والے کثيرہ لئے کے نماز پہلی تو جائے ہو قليلہ کثيرہ استحاضہ اگر۔ ۴۷۲ مسئلہ

 اور عمل کے متوسطہ لئے کے نماز پہلی تو جائے ہو قليلہ متوسطہ استحاضہ طرح اسی اور گے ہوں دينے انجام احکام والے قليلہ

۔ الئے بجا عمل کے قليلہ لئے کے نمازوں والی بعد کے اس  

 بھی کام ايک ہو نہ کيوں ہی بدلنا کا روئی خواہ ہيں واجب پر اس جو سے ميں کاموں ان ، عورت والی استحاضہ اگر۔ ۴۷۳ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز سکی ا تو دے کر ترک  

 ہے شرط ہونا کا وضو ميں جس کہ چاہے النا بجا کام دوسرا کوئی علوہ کے نماز عورت والی قليلہ استحاضہ اگر۔ ۴۷۴ مسئلہ

 وہ اور چاہئيے نا کر وضو اسے بعد کے گزرنے وقت کا نماز تو چاہے نا کر مس سے قرآن کو حصہ کسی کے بدن مثلاپنے

۔ ہے چکی کر لئے کے نماز جو ہے نہيں کافی وضو  

 ان اور ٹھہرنا ميں مسجد اور جانا ميں مسجد تو الئے بجا کو غسلوں واجب اوپر اپنے عورت والی استحاضہ اگر۔ ۴۷۵ مسئلہ

 اگر ہے سکتا کر بھی مجامعت ےس اس شوہر کا اس اور ہے نہيں اشکال ميں اس ہے واجب نا کر سجدہ ميں جن پڑھنا کا سورتوں

۔ ہو الئی بجا نہ بدلنا کا پٹی اور بدلنا کا روئی مثل تھے واجب لئے کے مجامعت جو کام دوسرے چہ  

 چاہے پڑھنا سورت والی سجدہ واجب پہلے سے نے ہو داخل وقت کا نماز عورت والی متوسطہ يا کثيرہ استحاضہ اگر۔ ۴۷۶ مسئلہ

 جسم اپنے اگر اور کرے غسل کہ ہے يہ واجب احتياط تو چاہے نا کر نزديکی سے اس شوہر اسکا يا ےناچاہ ہو داخل ميں مسجد يا

۔ کرے بھی وضو ساتھ کے غسل تو ہو چاہتی نا کر مس سے کوقرآن  

 بيان لئے کے يوميہ نماز جو کام تمام وہ بھی لئے کے آيات اسے اور ہے واجب آيات نماز پر عورت والی استحاضہ۔ ۴۷۷ مسئلہ

۔ چاہئيں دينے انجام ہيں گئے کئے  

 دوسرے ايک دونوں کہ چاہے وہ ہواور ئی ہو واجب آيات نماز ميں وقت کے يوميہ نماز پر عورت والی استحاضہ اگر۔ ۴۷۸ مسئلہ

 کو ،دونوں گے ہوں دينے انجام ہيں واجب لئے کے يوميہ نماز جو کام تمام ہ و بھی لئے کے آيات نماز اسے تو پڑھے بعد کے

۔السکتی بجا نہيں ساتھ کے وضو ايک اور غسل ايک  



 ادا جو گے ہوں نے کر کام وہ ہر لئے کے نماز ہر اسے تو الئے ينبجا نماز قضا کہ چاہے عورت والی استحاضہ اگر۔ ۴۷۹ مسئلہ

۔ ہيں واجب لئے کے نماز  

 کے نفاس و حيض خون يہ شرعا اور ہے نہيں خون کا زخم وہ ہے آرہا اسے خون جو کہ ہو علم کو عورت کسی اگر۔۴۸۱مسئلہ

 دوسرا کوئی يا ہے استحاضہ خون يہ کہ وہ شک کو اس اگر بلکہ کرے عمل پر احکام والے استحاضہ تو ہے نہيں بھی ميں حکم

 کام والے استحاضہ کہ ہے ميں اسی واجب احتياط پر اس بھی تو ں ہو نہ موجود ميں اس علمتيں کی خون دوسرے کسی اور خون

۔ دے انجام  

 

 حيض

 خون جب عورت اور ہے تا ہو خارج سے رحم کے عورتوں روز چند ميں مہينہ ہرؐا  غالبا جو ہے خون وہ حيض۔ ۴۸۱مسئلہ

۔ ہيں کہتے حائض تواسے ديکھے حيض  

۔ہے آتا باہر ساتھ کے اورتھوڑاسوزش تيزی ہے تا ہو سرخ يا مائل سياہی رنگ کا اس اور گرم گاڑھا اکثر حيض خون۔ ۴۸۲مسئلہ  

 نہيں جوسيدانياں عورتيں وہ اور ہے تا ہو آنابند حيض خون يعنی ہيں تی ہو يائسہ بعد کے عمر کی سال ساٹھ سيدانياں۔ ۴۸۳مسئلہ

۔ ہيں تی ہو يائسہ بعد کے سال پچاس ہيں  

 وہ تو نہيں اي ہے حيض يہ کہ ہو جانتی نہ يہ اور ديکھے خون اگر نہيں يا ہے ہوئی يائسہ کہ ہو شک جسے عورت وہ۔۴۸۴ مسئلہ

ہے ہوئی نہيں ئسہ يا وہ اور ہے حيض خون  

 نہيں حيض خون وہ آئے خون جو بعد کے نے ہو يائسہ کو عورت اور پہلے سے نے ہو عمر سال نو کی لڑکی جس۔ ۴۸۵مسئلہ

۔ ہے  

۔ہے آناممکن حيض خون کو عورت والی پلنے دودھ کو بچہ اور عورت حاملہ۔ ۴۸۶مسئلہ  

 کی حيض ميں جس کہ ديکھے اگرايساخون وہ نہيں يا ہيں گئے ہو سال نو عمر کی اس کہ ہو نہ علم کو لڑکی جس۔ ۴۸۷مسئلہ

 بھی يہ اور ہے حيض خون وہ تو ہوں موجود علمتيں کی حيض خون ميں اس اوراگر گا ہو نہ حيض خون وہ تو ہوں نہ علمتيں

۔ ہے چکی ہو پوری سال نو عمر کی اس کہ ئے جا ہو معلوم  

 وہ تو جائے رہ کم بھی ذرا سے دن تين اگر اور تا ہو نہيں زيادہ سے روز دس اور کم سے دن تين خون کا حيض۔ ۴۸۸مسئلہ

۔ گا ہو نہ حيض  

 روز ايک دوبارہ اور جائے رک روز ايک اور آئے دن دو اگر پس آئے متصل دن تين ن خو کا حيض کہ ہے ضروری۔ ۴۸۹مسئلہ

۔ کرے اکٹھا کو اعمال کے مستحاضہ اور حيض متروکات مستحب احتياط بر اءبن ہے نہيں حيض اقوی   بر بناء تو آئے  

 کافی تو ہو موجود خون ميں رحم يا شرمگاہ اگر بلکہ رہے نکلتا باہر خون ميں دنوں تين ان کہ ہے نہيں ضروری يہ۔ ۴۹۱مسئلہ

 خون ميں دنوں تين پورے کہ جائے کہا يہ کہ ہو کم قدر اس مدت کی رکنے يہ اور جائے رک تھوڑا ميں دنوں تينوں ان اور ہے

۔ نہيں اعتبار قابل عرفی مسامحہ ميں تطبيق کی شرعی حکم نيز ہوگا حيض ن خو يہ بھی پھر تھا ميں رحم يا شرمگاہ  

 نا ہو نہيں بند خون ميں شب تيسری اور دوسری البتہ خوناآئے ميں رات چوتھی اور رات اول کہ ہے نہيں الزم يہ۔ ۴۹۱مسئلہ

 ميں درميان کے دن پہلے يا رہے جاری خون متواتر تک مغرب دن تيسرے کر لے سے اذان کی صبح کی دن پہلے پس چاہئيے

 بند خون بھی ميں رات چوتھی اور تيسری دوسری اور جائے ہو بند جائے رک خون دن چوتھے پر موقع کسی اور ہو جاری خون

۔ گا ہو حيض خون يہ تو ہو نہ  

 ميں جن دن تمام يہ اور آجائے خون دوبارہ پھر اور جائے رک پھر ہواور رہا آتا خون مسلسل دن ينت کو عورت اگر۔ ۴۹۲مسئلہ

۔ ہے حيض تھا گيا رک خون ميں جن دن وہ والے درميان تو ہو نہ زيادہ سے دن دس سب يہ اور گيا رک ميں وسط رہااور آتا خون  

 خون يا ہے خون کا پھوڑے يہ کہ ہو نہ معلوم اسے اور ديکھے خون کم سے دن دس اور زيادہ سے دن تين عورت اگر۔۴۹۳مسئلہ

۔ گا ہو حيض تو جائے ہو حاصل اطمينان کا حيض سے ا اگر ہے حيض  

 پر بناء کی احتياط تو ہے خون کا زخم يا ہے خون کا حيض يہ کہ ہو نہ معلوم اسے اور ديکھے خون عورت کوئی اگر۔ ۴۹۴مسئلہ

۔ الئے بجا ہے ديتی انجام عورت حائض غير جو کو عبادتوں تمام ان اور کرے ترک ہيں حرام پر حائض جو کو چيزوں تمام  



 ہوں موجود متيں عل کی اگرحيض تو کا استحاضہ يا ہے خون کا حيض يہ کہ کرے شک اور آئے خون کو عورت اگر۔ ۴۹۵مسئلہ

۔ چاہئيے دينا قرار حيض خون تو  

 کرے تحقيق خود وہ کہ چاہئيے تو کا بکارت يا ہے خون کا حيض يہ کہ وہ ہن معلوم ليکن آئے خون کو عورت اگر۔ ۴۹۶مسئلہ

 وہ تو اہو ہو لگا خون ميں اطراف کے اس اگر پس نکالے باہر اسے پھر اور جائے ٹھہر کر رکھ ميں شرمگاہ روئی تھوڑی يعنی

 ساتھ کے حيض جو کہ ہو نہ زيادہ ناات بکارت خون کہ جب گا ہو حيض خون وہ تو ہو آلودہ روئی تمام اگر اور ہے بکارت خون

۔ جائے ہو مشتبہ  

 حيض خون کا دفعہ دوسری تو آئے خون دن تين پھر اور جائے رک پھر اور آئے خون کم سے دن تين کو عورت اگر۔ ۴۹۷مسئلہ

۔ گا ہو نہيں حيض توخون ہو آيا بھی ميں ايام کے عادت خون کا مرتبہ پہلے اور ہے  

 

حائض احکام  

۔ ہيں حرام پر عورت والی حيض چيزيں دچن۔ ۴۹۸مسئلہ  

(۱)  يا وضو ميں جن ميں النے بجا کے عبادتوں ان البتہ چاہئيے نا ال بجا تيمم يا غسل يا وضو لئے کے جن(نماز مثل) عبادتيں وہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں ميت نماز مثل۔ہے نہيں الزم تيمم يا غسل  

(۲) ۔ ہے گيا کيا بيان ميں جنابت احکام کو جن ورا ہيں حرام پر شخص جنب جو چيزيں تمام وہ  

(۳)  گاہ ختنہ بمقدار چہ اگر ہے حرام بھی لئے کے عورت اور ہے حرام بھی لئے کے مرد جو نا کر جماع ميں شرمگاہ کی عورت

 والی رحيضاگ اور ہو نہ داخل بھی مقدار کم سے گاہ ختنہ کہ ہے تويہ واجب احتياط بلکہ آئے نہ باہر بھی منی اور کرے داخل

۔ ہے نہيں منع نا کر پيار يا لينا بوسہ مثل کام دوسرے لئے کے شوہر البتہ کرے نہ جماع بھی ميں مقام کے پاخانہ کے عورت  

 بھی کو دونوں ان کہ ہو فريضہ کا اس شرعا ليکن ہے نہيں يقينی نا ہو حائض کا عورت کہ جب بھی ميں دنوں ان۔ ۴۹۹مسئلہ

 گا ہو بيان ميں بعد جو قاعدہ وہ اور ديکھے خون زيادہ سے دن دس جو کہ عورت وہ پس ہے حرام نا کر جماع تو دے قرار حيض

۔ سکتا کر نہيں جماع ساتھ کے اس ميں دنوں ان شوہر سکا ا تو دے قرار حيض کو دنوں کے ت عاد کی داروں اشتہ اپنے وہ کہ  

 عورت اپنی ميں حصہ پہلے کے دنوں ان مرد اور جائے کيا تقسيم ميں حصوں تين کو دنوں کے حيض کے اگرعوت۔ ۵۱۱مسئلہ

 دوسرے اگر اور گا ہو دينا کو فقراء کفارہ سونا(ماشہ۶.۳) نخود ۱۸ اسے کہ ہے يہی احتياط تو کرے جماع ميں شرمگاہ سے

 کفارہ سونا( ماشہ۹.۱) نخود ۵.۴ تو کرے جماع ميں حصہ تيسرے اور ہوگا کفارہ سونا(ماشہ۸.۱) نخود ۹ تو کرے مينجماع حصہ

 دن دوسرے اور پہلے يا رات دوسری اور پہلی شوہر کا اس اگر تو ہو آتا حيض خون دن چھ کو عورت کسی اگر مثل گا ہو دينا

 ماشہ۱۸ ميں دن چوتھے اور تيسرے يا ميں رات چوتھی اور تيسری اگر اور گا ہو دينا ماشہ۳۶ سکو ا تو کرے جماع سے اس ميں

 کو مقام کے پاخانہ پر بناء کی احتياط۔  دے کفارہ سونا ماشہ ۹ ميں دن چھٹے اور پانچويں يا ميں اتر چھٹی اور پانچويں اور

۔ گا ہو دينا کفارہ بھی ميں صورت کی کرنے استعمال  

 اسے اگر اور دے کفارہ پر بنا کی مستحب حتياط ا تو کرے نزديکی سے عورت والی حيض اپنی کر بوجھ جان مرد اگر۔۵۱۱مسئلہ

۔ ہے نہيں کفارہ تو ہو ہن علم  

۔ ہے سکتا دے تو کرے ادا قيمت کی اس چاہے وہ اگر بلکہ ہے نہيں الزم دينا ميں شکل کی دارسونے سکہ کا کفارہ۔۵۱۲مسئلہ  

 فقير جو کہ گا دے قيمت وہ پھر تو جائے ہو مختلف وقت کے دينے کو فقير اور وقت کرتے جماع قيمت کی سونے اگر۔۵۱۳مسئلہ

۔گی ہو معتبر وقت ديتے کو  

 عورت اپنی بھی ميں حصہ تيسرے اور بھی ميں حصہ دوسرے اور بھی ميں حصہ پہلے کے حيض شخص کوئی اگر۔ ۵۱۴مسئلہ

۔ گا پڑے دينا برابرسونا کے چنا اکتيس ساڑھے کفارہ تينوں اسکو پھر تو کرے جماع سے  

 اسے تو کرے مجامعت دوبارہ پھر اور دے کر ادا ہکفار اسکا اور کرے مجامعت ميں حالت کی حيض شخص کوئی اگر۔۵۱۵مسئلہ

۔ گا ہو دينا بھی کفارہ دوبارہ  

 احتياط تو دے نہ کفارہ ميں درميان کے ان اور کرے جماع بار چند سے عورت والی حيض کسی شخص کوئی اگر ۵۱۶مسئلہ

۔ کرے ادا کفارہ ايک لئے کے مجامعت ہر کہ ہے يہی مستحب  



 ہونا عليحدہ فوراا  سے اس اسکو تو ہے ميں حيض عورت کہ جائے ہو معلوم ميں حالت کی ماعج کو مرد کسی اگر۔۵۱۷مسئلہ

۔ کرے ادا کفارہ پر بنا کی مستحب احتياط تو ہو نہ عليحدہ فوراا  اگر اور چاہيئے  

 بيوی یاپن کو عورت م نامحر والی حيض کسی يا کرے زنا ساتھ کے عورت والی حيض کسی باہلل نعوذ کوئی اگر۔ ۵۱۸مسئلہ

۔ کرے ادا کفارہ کہ ہے يہی مستحب احتياط تو کرے جماع کر سمجھ  

 اگر ليکن کرے استغفار تو تھا رکھتا نہيں استطاعت وقت کے ہونے الگو کفارہ اگر سکتا دے نہيں کفارہ شخص جو۔۵۱۹مسئلہ

۔ کرے ادا کفارہ ہو قادر پر نےدي کفارہ بھی جب تو ہو گيا ہو عاجز سے کرنے ادا کفارہ ميں بعد اور تھا رکھتا استطاعت  

 کے اس جبکہ چاہيئے کرنا قبول قول اسکا ہونتو چکی ہو پاک سے حيض يا ہوں ميں حيض ميں کہ کہے عورت اگر۔۵۱۱مسئلہ

۔ ہو نہ علم کا بولنے جھوٹ  

۔ گی جائے ہو باطل نماز وہ کی اس تو آجائے حيض خون ميں حالت کی کونماز عورت کسی اگر۔۵۱۱مسئلہ  

(۔ گی جائے کی بيان ميں طلق احکام تفصيل اسکی) ہے حرام دينا طلق حالت کی حيض کو عورت۔۵۱۲ مسئلہ  

 اگر ہاں ہے صحيح نماز اسکی تو نہيں يا ہے آيا حيض اسے کہ جائے ہو شک ميں حالت کی نماز کو عورت کسی اگر۔۵۱۳مسئلہ

۔ ہے باطل وہ ہے چکی پڑھ وہ نماز جو تو تھا آچکا حيض اسے ميں حالت کی پڑھنے نماز کہ ہو معلوم بعد کے نماز  

 النا بجا تيمم يا غسل يا وضو ميں جن کہ عبادتيں دوسری اور نماز پر اس تو جائے ہو پاک سے حيض عورت جب۔۵۱۴مسئلہ

 سے غسل لئے کے نماز اسے ليکن ہے کا جنابت غسل جو ہے وہی طريقہ کا حيض غسل اور کرے غسل وہ لئے کے ان چاہيئے

۔ چاہيئے کرنا بھی وضو بعد سکے يا پہلے  

 اس شوہر اسکا اور ہے صحيح دينا طلق کو اس ہو کيا نہ غسل ابھی چہ اگر تو جائے ہو پاک سے حيض عورت جب۔۵۱۵مسئلہ

 احتياط اور کرے پاک کو مقام اپنے عورت پہلے سے کرنے غسل کہ ہے يہ موکد احتياط ليکن ہے سکتا کر بھی مجامعت سے

 تھے حرام ميں حالت کی حيض پر اس جو کام دوسرے ليکن کرے نہ مجامعت سے اس شوہر پہلے سے غسل کہ ہے يہ مستحب

۔ گے ں ہو نہيں ل حل لئے کے اس کرے نہ غسل تک جب کرنا مس کو قرآن خط يا ٹھہرنا ميں مسجد مثلا   

 تو ہے کرسکتی وضو يا ہے کرسکتی غسل يا ہوکہ قدر ليکناس ہوں نہ کافی لئے کے دونوں وضو اور غسل پانی اگر۔۵۱۶مسئلہ

 اورا ہو کافی لئے کے وضو صرف پانی اگر اور کرے تيمم بدلے کے وضو اور کرے غسل کہ ہے يہ واجب احتياط لئے اسکے

 کے ايک کسی غسل اور وضو پانی اگر اور کرے تيمم بدلے کے غسل اور چاہيئے کرنا وضو اسے تو ہو سکتا ہو نہ غسل سے س

۔ بدلے کے وضو دوسرا اور بدلے کے غسل ايک چاہيئے کرنا تيمم دو اسے پھر تو ہو نہ ہو یکاف بھی ليے  

 کی حيض جو روزے واجب وہ ليکن ہے نہيں قضا کی ان پڑھيں نہيں ميں حالت کی حيض نے عورت جو پنجگانہ نماز۔۵۱۷مسئلہ

۔ کرے قضا کی ان ہيں چھوڑے سے وجہ  

 اسے وقت اس تو ڈاال ميں تاخير کو نماز نے اس اگر کہ ہو معلوم کو عورت اور جائے ہو داخل وقت کا نماز کسی جب۔۵۱۸مسئلہ

۔ چاہيئے پڑھنی نماز فوراا  اسے گا جائے آ حيض کون  

 دے ر گزا وقت کا دہی انجام کی واجبات کے نماز ايک سے وقت شروع اور کرے تاخير ميں نماز عورت کوئی اگر۔ ۵۱۹مسئلہ

 چيزوں دوسری اور ميں پڑھنے اہستہ اور پڑھنے تيز ليکن ہے واجب پر اس قضا کی نماز اس تو آجائے حيض اسے پھر اور

 اس تو پڑھے نہ ميں وقت اول نماز کی ظہر وہ اگر ہے نہيں مسافر جو عورت وہؐا  مثل کرے خيال کا طريقہ اپنے خود مينوہ

 گيا کيا بيان جو سے طريقہ اسی جائے گذر سے ظہر اول وقت کا پڑھنے نماز رکعت چار ہوگيکہ واجب وقت اس قضا کی نماز

۔ ہے کافی گذرنا وقت کا پڑھنے نماز رکعت دو صرف لئے کے اس ہے مسافر جو اور جائے ہو حائض وہ اور ہے  

 وضو اور غسل کہ سکے مل نہ وقت اتنا سے اورا جائے ہو پاک سے حيض ميں وقت آخر کے نماز عورت کوئی اگر۔۵۲۱مسئلہ

 کہ چاہيئے اسے تو ہو وقت زيادہ سے پڑھنے نماز رکعت ايک اور کرنا پاک کا س يا کرنا مہيا لباسؐا  مثل نماز شرائط ديگر اور

 پا وقت کا رکعت ايک بعد کے کرنے وضو يا غسل اگر اور چاہيئے نا ال بجا قضا اسکی اسے تو پڑھے نہ اگر اور پڑھے نماز وہ

۔ گی پڑے کرنا قضا تو پڑھے بہ اگر اور پڑھے ادا نماز تو ہے ليتی  

 پڑھ اندر کے وقت کو نماز کرکے تيمم ليکن ہے نہيں وقت لئے کے وضو اور غسل لئے کے عورت والی حيض اگر۔۵۲۱مسئلہ

 پانیؐا  مثل ہو کرنا تيمم فريضہ شرعی کا اس بھی پھر اور ہو نہ سبب وقت تنگی اگر ليکن ہے واجب پر اس نماز يہ تو ہے سکتی

۔ الئے بجا کو نماز اس اور کرے تيمم وہ تو ہو دہ نقصان ئےل کے اس استعمال کا  



 پڑھنا نماز اسے تو نہيں يا ہے وقت لئے کے نماز کہ کرے شک بعد کے ہونے ک ہو پاک عورت والی حيض اگر۔۵۲۲مسئلہ

۔چاہيئے  

 بعد ليکن ہے نہيں قیبا وقت کا پڑھنے رکعت ايک اور نماز شرائط کہ پڑھا نہ واسطے اس کو نماز نے عورت اگر۔ ۵۲۳مسئلہ

۔ الئے بجا قضا کی نماز اس تو تھا وقت لئے کے ان کہ جائے ہو معلوم ميں  

 اور کرے پاک سے خون کو آپ اپنے وقت کے نماز کہ ہے مستحب لئے اسکے تو ہے رہا آ حيض ن خو عورت جس۔۵۲۴مسئلہ

 اور چاہيئے کرنا تيمم سے قصد کے لوبيتمط رجاء تو سکے کر نہ وضو اگر اور کرے وضو اور دے بدل کو پٹی اور روئی

ۃ اور دعا ، ذکر اور بيٹھے کے کر منھ طرف کی قبلہ پر نماز جائے ۔رہے مشغول ميں صلو   

 شيوں حا کے قرآن کو حصہ کے بدن اور رکھنا ساتھ اپنے يا پڑھنا کا قرآن لئے کے اس ہو آرہا حيض کو عورت جس۔۵۲۵مسئلہ

۔ ہے مکروہ کرنا خضاب سے وغيرہ دیمہن کرنا مس درميان کے سطروں يا  

 

قسميں کی حائضہ  

۔ ہيں قسميں چھ کی ان ہے آتا خون کا حيض کو عورتوں جن۔ ۵۲۶مسئلہ  

(۱)  خون کا حيض ميں معين وقت برابرايک مہينے دو جسے ہے عورت وہ يہ عورت والی رکھنے عادت کی دونوں عدد اور وقت

۔آئے خون تک ساتويں سے پہلی برابر مہينے دو مثلا  ہوں برابر بھی ند کے آنے کے خون ميں مہينوں دونوں اور آئے  

(۲)  دونوں ليکن جائے آ خون کا حيض ميں معين وقت ايک برابر مہينے دو جسے ہے عورت وہ يہ والی رکھنے عادت کی وقت

 ساتويں ميں مہينے پہلے ليکن آئے خون کو تاريخ پہلی برابر مہينے دو مثلا  ہوں نہ برابر دن کے آنے خون کے حيض ميں مہينے

۔ جائے ہو بند خون کو آٹھويں ميں مہينے دوسرے اور کو  

(۳)  ان ليکن آئے خون کا حيض برابر سے اندازہ ايک برابر مہينے دو جسے کہ ہے عورت وہ يہ۔  والی رکھنے عادت کی عدد

 ميں مہينے دوسرے اور تک دسويں سے ويںپانچ ميں مہينے پہلےؐا  مثل ہو نہ ايک وقت کا آنے کے خون ميں مہينوں دونوں

۔آئے خون تک سترہويں سے بارہويں  

(۴)  يا ہو سکی بن نہ عادت معين کوئی لئے کے اس ليکن ہو آرہا خون سے مہينے چند جسے کہ ہے عورت وہ يہ والی عادت بغير

۔ہو سکی بن نہ عادت تازہ اور ہو گئی ٹ ٹو عادت اسکی  

(۵) ہو رہی ديکھ حيض خون دفعہ پہلی جو ہے عورت ہو يہ عورت والی کرنے ابتداء  

(۶)  احکام عليحدہ عليحدہ کے ايک ہر سے ميں اقسام ان ہو گئی بھول کو عادت اپنی جو کہ ہے عورت وہ يہ عورت والی بھولنے

۔ گے جائيں کئے بيان ميں مسائل آئندہ جو ہيں  

 

(۱) عورت والی رکھنے عادت کی عدد اور وقت  

۔ ہيں قسميں تين کی ان ہے تی ہو عادت والی عدد اور وقت کی عورتوں جن۔۵۲۷ مسئلہ  

(۱)  کی مہينہ برابر مہينہ دو مثل جائے ہو پاک ميں وقت ہی ايک اور ديکھے خون ميں معين وقت برابرايک ماہ دو جو عورت وہ

 ہے تک تاريخ ساتويں سے پہلی عادت کی حيض کی عورت اس جائے ہو بند کو تاريخ ساتويں اور آئے خون کو تاريخ ہؤپہلی

 آٹھويں سے پہلی کی مہينہ مثل ہيں ايسے معين روز چند برابر ميں مہينہ دو ليکن تی ہو نہيں پاک سے خون جو ہے عورت وہ(۲۔)

 باہر سے جلن اور ساتھ کے دباؤ اور ہے تا ہو گرم اور سياہ ، گاڑھا يعنی ہيں علمتيں کی حيض ميں اس ہے آتا خون جو کہ تک

 عورت وہ(۳۔) گی ہو تک آٹھويں سے پہلی عادت کی اس تو ہيں تی ہو علمتيں کی ميناستحاضہ خون کے دنوں باقی اور ہے آتا

 دن ايک پھر آئے خون زيادہ سے اس يا روز تين کہ سے طرح اس آئے خون کا مينحيض وقت معين ايک برابر مہينہ دو جسے ہے

 رک ميں جس کہ دن درميانی وہ اور ہے آيا خون ميں جن کہ دن تمام يہ آئے خون دوبارہ پھر اور جائے رک زيادہ سے دن ايک يا

 ايک سے طور مجموعی۔  ہو گيا ہو بند ميں درميان اور ہو آيا خون بھی جتنا ميں دومہينوں اور ہوں نہ زيادہ سے دن دس ہے گيا

 درميان اس کہ نہيں الزم اور ہيں دن والے جانے ہو بند ميں درميان اور دنوں والے آنے خون تمام عادت کی اس کہ ہوں پر اندازہ

 بند دن تين اور آئے خون تک تيسری سے پہلی ميں مہينہ پہلے مثل ہوں پر اندازہ ايک مہينونميں دونوں دن والے رکنے خون ميں



 دوبارہ اور وہ رہا بند زيادہ يا کم يا دن تين بعد کے آنے خون دن تين ميں مہينہ دوسرے اور آئے خون دن تين دوبارہ اور جائے ہو

۔ گی ہو دن نو عادت کی عورت اس اور ہے حيض خون سب يہ ہو نہ زيادہ سے دن نو مجموعہ کا اس اور ہو آيا خون  

 ليکن آئے خون ميں بعد تين دو يا پہلے دن تين دو يا وقت کے عادت اگر ، ہو عادت کی عدد اور وقت کی عورت جس۔ ۵۲۸ مسئلہ

 تو ہوں نہ موجود علمتيں کی حيض ميں خون اس چہ اگر ميں بعد يا ہے آگيا پہلے کچھ حيض کہ ےجاسک کہا کہ ہو طرح اس

 حيض وہ کہ ہو معلوم ميں بعد اگر اور کرے عمل ہيں گئے کئے بيان لئے کے عورت والی حيض جو پر احکام ان کہ چاہئيے اسے

۔ الئے بجا ء قضا کی ان الئی نہيں بجا ادتتوجوعب جائے ہو بند پہلے سے دن تين کہ يہ مثل تھا نہيں خون کا  

 عادت اور ميں دنوں تمام کے اورعادت پہلے دن چند سے عادت اگر(۱) ہو عادت کی عدد اور وقت کی عورت جس۔ ۵۲۹مسئلہ

 يہ اگر(۲) اور گا ہو خون کا حيض تمام پھر تو ہوں نہ زيادہ سے دن دس مجموعہ کا ان اور آئے خون بعد کے دنوں چند کے

 پہلے سے اس خون جو اور گا ہو حيض وہ ہے ديکھا خون جو ميں دنوں کے عادت اپنی صرف تو ہو زيادہ سے دن دس جموعہم

 کی ن ا تھی الئی نہيں بجا بعد کے عادت اور پہلے سے دنوں کے عادت ان عبادات جو اور گا ہو استحاضہ وہ ديکھا بعد کے اس يا

 تو ہو نہ زيادہ سے دن دس مجموعہ اسکا اور آئے خون پہلے دن چند کے عادت يا ںمي دنوں تمام کے عادت اگر(۳) کرے ء قضا

 ديکھا قبل سے اس خون جو اور گے ں ہو حيض دن والے عادت تو جائے ہو زيادہ سے دن دس اگر(۴) اور ہے حيض تمام وہ پھر

 چند کے عادت يا ميں دنوں تمام کے تعاد اگر(۵)اور الئے بجا قضاء تو دی چھوڑ عبادت ميں دنوں ان ہوگااگر استحاضہ ہے

 کے عادت تو جائے ہو زيادہ اگر اور ہے حيض سب وہ پھر تو ہو نہ زيادہ سے دن دس بھی مجموعہ کا اس اور آئے بعدخون دنوں

۔ ہيں استحاضہ دن باقی اور حيض دن  

 اور آئے خون پہلے دن چند سے تعاد اور ميں دنوں چند کے عادت اگر ، ہو والی اورعدد وقت عادت کی عورت جس۔۵۳۱مسئلہ

 جو ميں دنوں والے عادت تو جائے ہو دہ زيا سے دن دس اگر اور ہے حيض تمام يہ تو ہو نہ زيادہ سے دن دس مجموعہ کا ان

 کو دنوں پہلے اور ہے حيض وہ جائے ہو مطابق کے مقدار کے عادت کی اس مجموعہ کا ان کہ پہلے دن چند سے اس آئے خون

۔ گی دے قرار استحاضہ  

 اور آئے خون بعد دن چند کے عادت عادت اور دنوں چند کے عادت اگر ، ہو والی اورعدد وقت عادت کی عورت جس۔ ۵۳۱مسئلہ

 اسکے اور آيا خون ميں دنوں کے عادت جن تو جائے ہو زيادہ اگر اور ہے حيض سب يہ ہو نہ زيادہ سے دن دس مجموعہ کا اس

۔دے قرار استحاضہ کو دنوں کے باقی اور ہے حيض تو ہوں شمار دن کے عادت کی اس مقدار مجموعہ کا بعد دن چند  

 با دو پھر اور جائے رک بعد کے آنے خون زائد سے اس يا دن تين اسے ہواگر والی وقت اور والی عادت عورت جو۔ ۵۳۲ مسئلہ

 درميان جن دن وہ اور آيا خون ميں جن ند تمام وہ اور ہو کم سے دن دس فاصلہ کا درميان کے خونوں دونوں اور آجائے خون رہ

 پھر دوبارہ اور رہے بند روز پانچ اور آئے خون روز پانچ مثل جائيں ہو زيادہ سے دن دس سے طور مجموعی آيا، نہيں خون ميں

 وںدن کے عادت سب وہ يا حصہ کچھ کا اس آيا خون جو دفعہ پہلی(۱)ہيں سکتی ہو صورتيں چند کی اس تو آئے خون روز پانچ

 ہو حيض خون تام کا دفعہ پہلی ميں صورت اس ہو نہ ميں دنوں کے عادت وہ آئے بعد کے رکنے جو کہ خون دوسرا اور ہو ميں

 يا خون سارا کا دفعہ دوسری اور ہو نہ ميں دنوں کے عادت خون کا دفعہ پہلی(۲) دے قرار استحاضہ خون کا دفعہ دوسری اور گا

 گا ہو استحاضہ خون کا دفعہ پہلی اور گا ہو حيض خون تمام دفعہ دوسری دفعہ اس تو آئے ميں دنوں کے عادت حصہ کچھ کا اس

 دن تين آئے ميں دنوں والے کے جوعادت خون کا دفعہ پہلی اور آئے ميں دنوں کے عادت خون کچھ کا دفعہ دوسری اور پہلی(۳)

 تھااور ميں دنوں والے عادت بھی وہ کہ حصہ کچھ اک دفعہ دوسری تو ہو گيا رک خون ميں جس مدت درميانی اور ہو نہ کم سے

 دنوں والے عادت کے حصہ کچھ کا دفعہ پہلے ہے حيض خون سب يہ ميں صورت اس تو ہوں نہ زيادہ سے دنوں دس کر مل سب

 کی مہينے کے عادت کی عورت کسی اگر مثل ہے استحاضہ تھا بعد کے دنوں والے عادت جو حصہ کچھ کا دفعہ دوسری اور

 نہ خون دن دو پھر اور آئے خون تک چھٹی کر لے سے پہلی اسے ميں مہينہ ايک کہ جب تو ہو تک دسويں کر لے سے سریتي

 سے تيسری طرح اسی اور تک تيسری سے پہلی اور ہے حيض تک دسويں سے تيسری تو تو رہے آتا خون پندرہويں پھر اور آئے

 ميں دنوں کے عادت جو خون پہل ہوليکن ميں عادت حصہ کچھ کا خون سرےدو اور پہلے کہ يہ(۴۔) گا ہو استحاضہ تک پندرہويں

 کام وہ ، تھا گيا رک خون کہ جب ميں دنوں کے درميان اور ميں دنوں کے خون کہ چاہئيے کو عورت تو ہو کم سے دن تين وہ تھا

 يعنی الئے بجا کو کاموں کے اضہاستح اور ہيں گئے کئے بيان پہلے جو اور ہيں تے ہو حرام پر عورت والی حيض جو کرے نہ

۔ الئے بجا کو عباتوں اپنی ہے گيا کيا بيان لئے کے عورت والی استحاضہ سے طريقہ جس  

 اس ميں دنوں دوسرے اور آئے نہ خون ميں دنوں کے عادت اسے اگر ہے عادت والی عدد اور قت و کی عورت جس۔ ۵۳۳ مسئلہ

 آيا پہلے سے وقت کے عادت خون يہ خواہ دے قرار حيض کو اسی کہ ہئيےچا اسے تو آئے خون مطابق کے دنوں کے حيض کے

۔ بعدميں يا ہو  

 اس تعداد کی دنوں ليکن آئے خون ميں دنوں والے عادت اپنی اسے اگر ہے والی عدد اور وقت عادت کی عورت جس۔ ۵۳۴ مسئلہ

 سب تو آئے خون مطابق کے دنوں کے عادت کی اس دوبارہ بعد کے ہوجانے پاک ہواور زيادہ يا تر کم سے دنوں والے عادت کے

 عادت اور ديکھے خون مقدار کی دنوں کے عادت اپنی پہلے سے ايام کے عادت اپنی اگر اور دے قرار حيض کر مل کو دنوں

 ورا دے قرار حيض مرتبہ دونوں تو ہو زيادہ يا دن دس فاصلہ درميان کے خونوں دونوں اگر تو آئے خون اسے بھی ميں دنوں کے



 مجموعاا  ليکن ہو کم فاصلہ اگر اور قراردے حيض کو سب بھی تو نہيں زيادہ سے دن دس پر طور مجموعی اور ہے کم فاصلہ اگر

۔ دے قرار حيض کو دنوں کے عادت اپنی تو ہو زيادہ سے دن دس  

 دنونمينآيا والے عادت نخو جو تو آئے خون دہ زيا سے دن دس اسے اگر ہے والی عدد اور وقت عادت کی عورت جس۔۵۳۵ مسئلہ

 کے حيض ميں اس چہ اگر آيا بعد کے دنوں والے عادت خون جو اور ہے حيض وہ ہوں نہ علمتيں کی حيض ميں اس چہ اگر ہو

 اسے اگر ہے تک ساتويں سے پہلی کی مہينہ عادت کی حيض کی عورت کسی مثل ہے استحاضہ وہ ہوں موجود علمتيں کی خون

۔گے ہوں استحاضہ دن پانچ کے بعد اسکے اور حيض دن سات پہلے کے اس تو آئے نخو تک باہويں سے پہلی  

 

 

عورت والی عادت کی وقت۔۲  

۔ ہيں قسميں تين کی ان۔  ہے والی وقت عادت کی جن عورتيں وہ۔ ۵۳۶مسئلہ  

(۱)  مہينوں دونوں ليکن جائے وہ پاک بعد کے دن چند اور آئے خون کا حيض پر وقت معين ہی ايک برابر ماہ دو جسے عورت وہ

 ساتويں ميں مہينہ پہلے ليکن آئے کوخون تاريخ پہلی مسلسل تک مہينہ دو مثل ہو نہ پر طريقہ ايک تعداد کی دنوں کے اس ميں

 دے قرار عادت کی حيض اپنے کو تاريخ پہلی کی مہينہ کہ چاہئيے کو عورت اس جائے ہو بند کو آٹھويں ميں مہينہ دوسرے اور

 گاڑھا ہونيعنی علمتيں کی حيض ميں خون کے اس وقت برابرمعين ماہ دو ليکن ، ہو تی ہو نہ پاک سے خون وج عورت وہ(۲۔)

 تعداد کی دونوں ان اور ں ہو شامل علمتيں کی استحاضہ ميں خون باقی اور آئے باہر ساتھ کے جلن اور تيزی اور ہو گرم اور سياہ

 تک ساتويں سے پہلی کی مہينہ پہلے ہونمثل پرنہ اندازہ ايک ميں مہينہ نوںدو ہيں علمتيں کی حيض ميں خون کے اس ميں جس

 علمتيں کی استحاضہ ميں دنوں باقی اور ہوں علمتيں کی حيض ميں خون کے اس تک آٹھويں سے پہلی ميں مہينہ دوسرے اور

۔دے قرار دن ہلپ کا عادت کی حيض اپنی کو تاريخ پہلی کی مہينہ کہ چاہئيے بھی کو عورت ايسی تو ہوں  

(۳)  خون پھر اور جائے رک بعد کے اس اور آئے حيض خون زائد يا دن تين ميں معين وقت برابر مہينے دو جسے کے عورت وہ

 دوسرے ليکن ہوں نہ زيادہ سے دن دس سب رہا رکا خون ميں جن دن وہ کے بيچ اور آيا خون ميں جن دن تمام وہ اور ديکھے

 چاہئيے بھی کو عورت اس تو دن نو ميں مہينہ دوسرے اور دن آٹھ ميں مہينہ پہلے مثل ہو زيادہ يا مک سے مہينہ پہلے ميں مہينہ

۔ دے قرار دن پہل کا عادت کی حيض اپنے کو تاريخ پہلی کہ  

 عدب دن تين دو يا پہلے دن تين دو سے عادت اپنی يا ميں وقت کے عادت اپنی اگر ، ہو عادت والی وقت کی عورت جس۔۵۳۷مسئلہ

 ميں خون کا اس کہ چہ اگر تو ہے آيا ميں بعد يا ہے آگيا قبل سے وقت حيض کا اس کہ جائے کہا کہ سے طرح اس آئے خون اسے

 بعد اگر اور کرے عمل پر ان ہيں چکے ہو بيان احکام جو لئے کے عورتوں والی حيض کہ چاہئيے ، ہوں نہ علمتيں کی حيض

 قضا الئی نہيں بجا جو عبادت وہ کہ چاہئيے سکو ا تو جائے رک پہلے سے دن تينؐا  لمث تھا نہيں حيض وہ کہ ہو معلوم ميں

۔کرے  

 کے علمت کی اس کی حيض اور آئے خون زيادہ سے روز دس اسکو اگر ہے عادت والی وقت کو عورت جس۔ ۵۳۸ مسئلہ

 کی باپ دار رشتہ خواہ۔ دے قرار حيض وک تعداد والی عادت کی عورتوں دار رشتہ اپنی کہ چاہئيے اسے تو سکے نہ پہچان ذريعہ

 سکتی دے مينقرار صورت اس عادت کی حيض اپنے کو عادت کی ان ہاں ہوں زندہ يا ہو مردہ طرف کی ماں يا ہوں سے طرف

 تعداد کی دنوں کے حيض کے ان اگر اور ہوں پر اندازہ ايک تعداد کی دنوں کے حيض کے عورتوں دار رشتہ سب ان کہ جب ہے

 نہيندے قرار حيض اپنا کو عادت کی ان عورت يہ تو دن سات عادت کی بعض روز پانچ عادت کی بعض مثل ہو نہ پر زہاندا ايک

 اس تو ہو نہ شمار کا ان ميں مقابلہ کے ان کہ ہو کم اتنی تعداد کی ہونان مختلف سے دوسروں عادت کی جن عورتيں وہ مگر سکتی

۔دے قرار حيض ااپن کو عادت کی عورتوں اکثر ان ميں صورت  

 اسے تو ے قرارد عادت کی حيض اپنے کو عادت کی عورتوں دار رشتہ اپنے اور ہو عادت والی وقت کی عورت جس۔ ۵۳۹مسئلہ

 مہينہ ہر کو عورت جس مثل دے قرار تاريخ پہلی کی حيض اپنے کو اس ہو دن پہل کا عادت کی اس جو ميں مہينہ ہر کہ چاہئيے

 اور آئے خون دن بارہ ميں مہينہ ايک اگر تو جائے ہو بند کو آٹھويں کبھی اور کو ساتويں کبھی جو ئےآ خون کو تاريخ پہلی کی

 استحاضہ کو دنوں باقی اور حيض دن سات پہلے کے مہينہ کہ چاہئيے اسے تو ہو دن سات عادت کی ں عورتو دار رشتہ اسکے

۔ے قرارد  

 حيض اپنا کو تعداد کی عادت کی عورتوں دار رشتہ اپنے کے ئيےچاہ کو اس ہو عادت والی وقت کی عورت جس۔ ۵۴۱مسئلہ

 دن جس ميں مہينہ ہر کہ چاہئيے کو اس ہو نہ ايک تعداد کی عادت کی ان يا ہو نہ عورت دار رشتہ کوئی کی اس اگر ے قرارد

 حيض ميں خون کے وںدن کے آخر يا درميان اگر ليکن دے قرار استحاضہ کو دنوں باقی اور حيض کو دنوں سات آئے خون سے

۔ے قرارد حيض کو دنوں سات کے آخر يا درميان تو ہو زيادہ علمتيں کی  



 

 

 

عورت والی رکھنے عادت کی عدد۔ ۳  

۔ ہيں قسميں تين کی ان ہے تی ہو والی عدد عادت کی عورتوں جن۔ ۵۴۱مسئلہ  

(۱)  مختلف وقت کا ديکھنے خون کے اس ليکن ہو برابر تعداد کی دنوں کے آنے خون کے حيض برابر ماہ دو کے جس عورت وہ

 اور تک پانچويں سے تاريخ پہلی ميں مہينہ پہلے اگر مثل۔ گی ہو عادت اسکی وہ آئے خون بھی دن جتنے ميں صورت اس ہو

۔ گی ہو دن پانچ عادت کی اس تو آئے خون تک تاريخ پندرہ سے تاريخ گيارہ ميں مہينہ دوسرے  

(۲)  ميں دنوں باقی اور ہوں علمتيں کی حيض ميں اس آئے خون روز کچھ برابر ماہ دو وہ نہ پاک سے خون جو عورت وہ

 نہ برابر وقت ليکن برابرہو ہوں علمتيں کی حيض خون جب ميں دونونتعداد ان ميں مہينوں دونوں اور علمتينہوں کی استحاضہ

 سے تاريخ پہلی مہينہ ايکؐا  مثل گی ہو دتعا اسکی ہو علمت کی حيض خون ميں جس تعداد وہ کی دونوں ميں صورت اس ہوں

 استحاضہ ميں خون کے باقی اور علمت کی حيض ميں خون کے اس تک پندرہوں سے گيارہوں بعد مہينہ ايک اور تک پانچويں

۔ گی ہو دن پانچ تعداد کی دنوں کے عادت کی اس تو ہو علمت کی  

(۳)  دوسرے يا پہلے اور آئے خون دوبارہ پھر جائے رک زائد يا دن کاي آئے خون زائد يا تين برابر مہينے دو جسے عورت وہ

 روز دس سب رہا رکا ميں جن دن وہ کے بيچ اور آيا خون ميں جن دن تمام وہ اگر کہ جائے ہو فرق ميں ديکھنے خون ميں مہينے

 سب رہا رکا ميں جن کہ دن کے بيچ راو آيا ميں جن دن تمام وہ تو ہو پر اندازہ ايک بھی تعداد کی دونوں ان اور ہوں نہ زيادہ سے

 دونوں رہا رکا خون ميں جن کہ دن وہ کے بيچ کہ ہے نہيں ضروری يہ اور گے ہوں شمار ميں عادت کی حيض کے اس دن

 تين دوبارہ اور جائے رک دن دو اور آئے خون تک تيسری سے تاريخ پہلی ميں مہينے پہلے اگر مثلا  ہو پر اندازہ ايک ميں مہينوں

 دوبارہ اور رہے رکا کم يا زيادہ سے اس يا دن دو اور آئے خون تک تاريخ تيرہ سے تاريخ گيارہ ميں مہينے دوسرے اور ئےآ دن

۔ گی ہو دن آٹھ عادت کی اس تو ہو نہ زيادہ سے دن آٹھ مجموعہ کا سب ان اور آئے خون  

 ہو زيادہ سے دن دس اس آجائے خون زيادہ سے دنوں کے عادت اپنی اسے ہو عادت والی عدد کی جس عورت وہ۔ ۵۴۲ مسئلہ

 خون مطابق کے تعداد کی دنوں کے عادت اسکی تو ہو جيسا ايک اگر ہو آيا جو خون تمام يہ( ۱)ہيں صورتيں چند تو جائے

 بلکہ ہو نہ جيسا ايک تھا آيا جو خون تمام اگر اور(۲) دے قرار استحاضہ کو خون دنونکے باقی اور حيض سے وقت کے ديکھنے

 خون کے جن دن وہ اگر تو ہو علمت کی استحاضہ ميں چنددنوں دوسرے اور علمت کی حيض ميں دنوں چند سے ميں نا

 دے قرار استحاضہ کو باقی اور حيض کو دنوں تمام ان تو ہوں برابر کے تعداد کی دنوں کے عادت کی اس ہو علمت کی مينحيض

 کے عادت عادت کی اس صرف تو ہيں زيادہ سے دنوں کو عادت اسکی وہ علمت کی حيض ميں خون کے جن دن وہ اگر اور(۳)

 دنوں کے عادت کی اس ہے علمت کی حيض ميں خون کے جن دن وہ اگر اور( ۴)ہے استحاضہ باقی اور حيض برابر کے دنوں

 باقی اور حيض جائے ہو برابر کے دنوں سات کے اس مجموعہ کا جن کہ کے دنوں دوسرے چند مع کو دنوں ان تو ہيں کم سے

۔ دے قرار استحاضہ کو  

 

عورت والی رکھنے نہ عادت۔۴  

 کو عورت س ا اگر ہو سکی بن نہ عادت مقررہ ئی کو ليکن آئے خون مہينہ کئی کو جس عورت وہ يعنی: مضطربہ۔۵۴۳ مسئلہ

 بھی يہ تو ہو دن سات عادت کی عورتوں دار رشتہ کے عورت اس اگر جيساہو ايک خون تمام اور آئے خون زيادہ سے دن دس

 اور دے قرار حيض کو تعداد اسی تو ہو دن پانچ مثلا  ہو کم عادت کی ان اگر اور استحاضہ کو باقی اور دے قرار حيض دن سات

 کو کاموں ان ہے تا ہو ميں دن دو جو کہ ميں فرق کے دن سات اور تعداد کی عادت کی اس کہ ہے يہ مستحب احتياط لئے کے اس

 طريقہ لئے کے عورت والی استحاضہ يعنی الئے بجا کو کاموں کے استحاضہ اور کرے ترک ہے حرام پر تعور والی حيض جو

 ہو دن نوؐا  مثل ہو زيادہ سے دن سات عادت کی عورتوں دار رشتہ اسکی اگر اور دے انجام کو عبادت اپنی ہے چکا جا کيا بيان

 کہ ميں فرق کے دنوں کے عادت انکی اور روز سات کہ ہے يہ حبمست احتياط اور دے قرار حيض دن سات کہ چاہيئے کو اس تو

۔ کرے ترک ہے حرام پر عورتوں والی حيض کام جو اور الئے بجا کو کاموں کے استحاضہ ہيں دن دو جو  

 اور ہو علمت کی حيض ميں دنوں کچھ سے ميں جن کہ آجائے خون زيادہ سے دن دس اگر کو والی رکھنے نہ عادت۔ ۵۴۴ مسئلہ

 سے دن دس يا کم سے دن تين ہو علمتيں کی حيض ميں جس خون وہ اگر تو ہو علمت کی استحاضہ ميں دنوں کچھ سرےدو

 کم سے دن تين ہيں علمتيں کی حيض ميں جس خون وہ اگر اور کرے عمل سے طريقہ گے بتائے ميں مسئلہ توگزشتہ ہوں زيادہ



 کم سے دن دس بعد کے خون والے رکھنے علمت کی حيض اگر ليکن دے قرار حيض کو سب تووہ ہو نہ زيادہ سے دن دس يا

 دن پانچ دوبارہ اور زرد خون دن نو اور سياہ خون دن پانچؐا  مثل ہوں علمتيں کی حيض بھی ميں اس اور آئے خون دوبارہ ميں

۔ ہے اگي کيا بيان ميں مسئلہ والے قبل سے اس جو کہ کرے عمل مطابق کے طريقہ اسی تو آئے ہ سيا خون  

 

آئے خون بار پہلی جسے عورت وہ۔ ۵  

 پھر تو ہو جيسا ايک خون سب اور آئے خون زيادہ سے دن دس اگر آئے خون دفعہ پہلی جسے عورت وہ يعنی:مبتدئۃ۔۵۴۵مسئلہ

 قرار حيض خون ہے گيا کيا بيان لئے کے عورت والی وقت جو سے طريقہ اس مطابق کے عادت کی عورتوں دار رشتہ اپنی اسے

۔ہے چکا گذر ميں ۵۴۳ مسئلہ کہ جيسا دے قرار استحاضہ کو باقی اور ےد  

 کی حيض ميں دنوں کچھ ميں ان ليکن آئے خون زيادہ سے دن دس کو عورت والی ديکھنے خون مرتبہ پہلی اگر۔۵۴۶ مسئلہ

 خون وہ اگر تو ہو تيںعلم کی حيض ميں دنوں کچھ دوسرے اور ہو علمتيں کی حيض ميں دنوں کچھ دوسرے اور ں ہو علمتيں

 ميں جس خون وہ اگر ليکن ہے حيض سب يہ تو ہو نہ زيادہ سے دن دس اور کم سے دن تين ہيں علمتيں کی حيض ميں جس

 دن پانچ ہومثلا  علمتيں کی حيض بھی ميں اس اور آئے خون دوبارہ پہلے سے گذرنے دن دس بعد کے اس ہيں علمتيں کی حيض

 کو دنوں باقی کوحيض عادت کی عورتوں دار رشتہ اپنی کہ توچاہيئے آئے سياہ خون دن پانچ دوبارہ اور زرد دن نو اور سياہ خون

۔ گيا کيا بيان ميں مسئلہ ۵۴۳ کہ جيسا دے قرار استحاضہ  

 ساتھ کے علمت کی حيض دن کچھ ميں جس آئے خون زيادہ سے دن دس کو عورت والی ديکھنے خون دفعہ پہلی اگر۔۵۴۷مسئلہ

 تو ہو زيادہ سے دن دس يا کم سے دن تين خون واال علمتوں کی حيض اگر تو ہوں علمتيں کی استحاضہ دن کچھ دوسرے راو ہو

۔ ہے گيا کہا ميں ۵۴۳مسئلہ کہ جيسا دے قرار استحاضہ کو دنوں باقی اور کرے مطابقت کی عورتوں دار رشتہ اپنی کہ چاہيئے  

 

عورت والی بھولنے۔  ۶  

 کے اس ميں دنوں جن تو آئے خون زيادہ سے دن دس اسے اگر ہو چکی بھول عادت اپنی جو عورت وہ يعنی: ناسيہ۔۵۴۸مسئلہ

 دن سات پہلے کہ چاہيئے اسے تو سکے پہچان نہ کو حيض سے علمات اگر دے قرار حيض ہوں علمتيں کی حيض ميں خون

۔ دے قرار استحاضہ کو دنوں باقی اور حيض  

 

مسائل متفرق کے حيض  

 والی عدد عادت کی جس يا ہو گئی بھول عادت اپنی ہويا نہ عادت کی جس يا ہو آيا خون مرتبہ پہلی کو جس عورت وہ۔ ۵۴۹مسئلہ

 اگر دے چھوڑ کرنا عبادت وہ تو گا آئے تک دن تين خون يہ کہ ہو يقين يا ہو علمتيں کی حيض ميں جس آئے خون اسے اگر ہو

 تک دن تين کہ ہو نہ يقين کو اس اگر ليکن الئے بجا قضا کی عبادت ہوئی ٹی چھو وہ ھرپ تو تھا نہيں حيض وہ کہ سمجھے ميں بعد

 بجا کام والے استحاضہ تک دن تين کہ ہے يہ واجب احتياط تو ہوں نہ بھی علمتيں کی خون کے حيض ميں اس اور گا آئے خون

 حيض کو اس تو ہو نہ بند پہلے سے دن تين ونخ يہ اگر اور دے کر ترک ہے حرام پر عورت والی حيض جو م کا وہ اور الئے

۔ دے قرار  

 عادت اپنی اسکو اور ہوں عادتيں دونوں يا والی عدد يا ہو عادت والی وقت خواہ ہو عادت کی حيض کی عورت جس۔ ۵۵۱مسئلہ

 عادت کے اس تو ہوں برابر دونوں تعداد اور وقت يا تعداد کی دنوں کے جس يا وقت جس کہ آئے خون برابر مہينے دو خلف کے

 بند پھر اور تھا آتا حيض اسے تک ساتوں سے پہلی اسے اگر مثلا  ہے کی آنے خون کے مہينوں دو ان جو گی جائے ہو وہ کر بدل

 تک سترہويں سے دسويں عادت کی اس اب تو ہو گيا ہو بند آکر خون تک سترہويں سے دسويں سے مہينے دو اب ليکن تھا جاتا ہو

۔ گی جائے ہو  

 عادت اگر ہاں تک آخر سے پہلی کی مہينے کہ نہ ہے تک دن تيس سے ابتداء کی آنے ن خو مراد سے مہينے ايک۔ ۵۵۱ہمسئل

۔ گی کرے اعتبار کا اسی وہ تو ہو چکی ہو پہلی کی چاند  

 خون اس اور آئے خون مرتبہ دو ميں مہينے کسی ہواگر آتا خون مرتبہ ايک ميں مہينے سے طور عام کو عورت جس۔۵۵۲مسئلہ

۔دے قرار حيض کو دونوں تو ں ہو نہ کم سے دن دس آيا نہيں خون ميں جن دن وہ کے درميان اگر تو ہو علمتيں کی حيض ميں  



 بعد کے مدت زيادہ سے اس يا دن دس پھر ں ہو علمتيں کی حيض ميں جس آئے خون زيادہ سے س ياا دن تين اگر۔ ۵۵۳مسئلہ

 اور پہلے وہ تو ہو علمتيں کی حيض ميں جس آئے خون دن تين دوبارہ پھر اور ہو علمتيں کی استحاضہ ميں جس آئے خون

۔قراردے حيض تھيں علمتيں کی حيض ميں جس کو خون آخری  

 اپنی وہ تو نہينہے خون اندر کے شرمگاہ کہ ہو معلوم يہ اسے اور جائے ہو پاک پہلے سے دن دس عورت کوئی اگر۔۵۵۴مسئلہ

 ہو يقين اسے اگر ليکن گا آجائے خون دوبارہ پہلے سے نے ہو تمام دن دس کہ ہو ن گما اسے چہ اگر کرے غسل لئے کے عبادتوں

 انکے اور دوسرا پہل اسکا بلکہ چاہيئے کرنا نہيں غسل اسے تو گا آجائے حيض خون بارہ دو پہلے سے نے ہو تمام دن دس کہ

۔ گا ہو شمار ميں حيض تمام عرصہ کا درميان  

 سی تھوڑی وہ تو ہے خون ميں شرمگاہ کہ ہو احتمال يہ اسے اور جائے ہو پاک پہلے سے دن دس عورت وئیک اگر۔ ۵۵۵مسئلہ

 اپنی اور کرے غسل تو ہو صاف روئی وہ اگر نکالے باہر روئی پھر اور کرے نتظار ا تھوڑا اور رکھے ميں ہ مگا شر روئی

 کے عادت اسکی کہ يہ) مگر سکتا جا کہا نہيں حيص اسے ہوتو پانی کا رنگ زرد اگر ہوتو نہ صاف اگر اور الئے بجا عبادتيں

 کی دن دس يا ہو نہ عادت کی حيض اسے اگر تو ائے خون ميں روئی اگر ،ليکن ہے ميں حکم کے استحاضہ وہ اور( ہو ميں دنوں

 يا رکے دن يںدسو اگر اور کرے غسل تو جائے رک خون پہلے سے دن دس اگر کہ کرے ر انتظا کہ چاہيئے تواسے ہو عادت

 ميں صورت اس تو ہو کم سے دن دس عادت سکی اگرا اور لے کر غسل دن دسويں وہ تو جائے بڑھ آگے سے دن دس خون اسکا

 کرنا نہيں غسل اسے تو گا جائے ہو بند خون پر نے ہو پورے دن دس يا پہلے سے نے ہو تمام دن دس کہ ہو معلوم اسے کہ جب

 دن دس کہ ہو واجب تو ہو صفات کی حيض ميں اگرخون تو گا جائے بڑھ آگے سے دن دس خون سکا ا کہ ہو احتمال اگر چاہيئے

 اور سے قصد کے واجب دن پہلے کرے احتياط تک دن دس بھی پھر تو ہوں بھی نہ علمات اگر کرے نہ ترک کو ط احتيا تک

 ہونے ختم دن دس اگر پس ہے کرنا جمع بھی کا احکام کے مستحاضہ اور ئض حا احوط چہ اگر سے نيت کی مستحب ميں ايام باقی

 کہ چاہيئے اسے تو جائيں گذر زيادہ بھی سے دن دس اگر اور ہے حيض خون م تما تو جائے رک خون دن دسويں يا پہلے سے

 ھیت الئی نہيں بجا بعد کے دنوں کے عادت اپنی جو عبادتيں وہ اور دے قرار استحاضہ کو ں دنو باقی اور دنونکو کے عادت اپنی

۔ الئے بجا قضا کی ان  

 تو تھا نہ حيض وہ کہ سمجھے ميں بعد ليکن تھی دی چھوڑ عبادت سے وجہ کی دينے قرار حيض کو دنوں چند اگر۔ ۵۵۶مسئلہ

 کہ ميں گمان اس دن چند وہ طرح اسی اگر اور کرے قضا تھی الئی بجا نہيں جو روزے اور نمازيں ميں دنوں ان کہ چاہيئے اسکو

۔ کرے قضا اسکی تو رکھے روزے ميں دنوں اگر تھا حيض وہ کہ سمجھے وہ ميں بعد اور رہے کرتی عبادت ہے نہيں حيض  

 

 نفاس

 يا پہلے سے دن دس اگر ہے کوآتا عورت خون جو وقت اس آئے باہر سے پيٹ کے ماں حصہ پہل کا بدن کے بچہ جب۔۵۵۷مسئلہ

 دن دس اگر اور ہيں کہتے(نفسائ) ميں حالت کی نفاس کو عورت راو ہے خون کو نفاس وہ جائے ہو بند پر نے ہو پورے دن دس

۔ گا ہو بيان ميں۵۶۶ مسئلہ آگے اسکاحکم تو آئے خون زيادہ سے  

۔ہے نہيں نفاس وہ آئے پہلے سے آنے باہر حصہ پہل کا بدن کے بچہ کو عورت جو خون وہ۔ ۵۵۸مسئلہ  

 عورت خود اور آئے باہر سے رحم کے عورت بھی لوتھڑا کا خون بلکہ ہو پوری خلقت کی بچہ کہ ہے نہيں ضروری۔ ۵۵۹مسئلہ

 تک دن دس خون جو تو تا جا بن بچہ تو جاتا رہ ميں رحم خون يہ اگر کے ديں گواہی عورتيں والی کرنے پيدا بچہ چار يا ہو جانتی

۔ ہے نفاس آئے  

۔ ہوتا نہيں يادہز سے دن دس ليکن آئے نہ زيادہ سے سيکنڈ ايک کاخون نفاس ہے ممکن۔ ۵۶۱مسئلہ  

 اس تو نہيں يا جاتا بن بچہ تو جاتا رہ ميں رحم وہ اگر ہے ہوا اسقاط جو نہيں يا ہے ہوا اسقاط کچھ کہ کرے شک اگر۔ ۵۶۱مسئلہ

 نفاس سے طور شرعی وہ آئے خون جو تو پہونچے نہ تک نتيجہ کسی وہ اوراگر کرے تحقيق کہ ہے يہ الزم ميناحتياط صورت

۔ ہے نہيں کاخون  

 عورت والی حيض جو کام دوسرے اور نا کر مس سے تحرير کی قرآن کو حصہ کسی کے بدن اور ٹھہرنا ميں مسجد۔ ۵۶۲مسئلہ

 والی نفاس وہ ہے مکروہ اور مستحب ، واجب پر عورت والی حيض جوکچھ اور ہيں حرام بھی پر والی نفاس وہ ہيں حرام لئے کے

۔ہے مکروہ اور مستحب واجب، بھی پر  

 اورشوہر گی ہوں ذکر ميں طلق کتاب جو ساتھ کے شرائط ان مگر ہے باطل دينا طلق کو عورت ميں حالت کی نفاس۔ ۵۶۳مسئلہ

 سے طريقہ جس کہ ہے يہ مستحب احتياط تو کرے مباشرت سے اس شوہر کا اس اگر اور ہے حرام نا کر مباشرت سے اس کا



۔دے کفارہ ہے گيا کيا بيان ميں احکام کے حيض  

 

 خون دوبارہ اگر الئے بجا کو عبادتوں اپنی اور چاہئيے نا کر غسل تو جائے ہو پاک سے خون کے نفاس عورت جب۔ ۵۶۴مسئلہ

 جن اور ہے نفاس وہ تو ہوں کم سے دن دس يا دن دس کر مل سب رہا رکا ميں دنوں جن اور آيا خون ميں دنوں جن تو آجائے

۔ الئے بجا قضا یک اس تو ہو ليا رکھ روزہ رہا رکا خون ميں دنوں  

 کے شرمگاہ روئی سی تھوڑی وہ تو ہے خون اندر کہ ہو احتمال ليکن جائے ہو بند کاخون نفاس کے عورت کسی اگر۔ ۵۶۵مسئلہ

۔ کرے غسل لئے کے عبادتوں اپنی تو ہو صاف وہ جائے ٹھہر دير تھوڑی اور کرے اندرداخل  

 کے دنوں کے عادت تو ہو عادت کی حيض کے اس اگر تو جائے بڑھ سے دن دس خون کا نفاس کے عورت کسی اگر۔ ۵۶۶مسئلہ

۔گا ہو استحاضہ باقی اور نفاس تک دن دس تو ہو نہ عادت اگر اور ہے استحاضہ باقی اور نفاس مطابق  

 اپنی تو آجائے کاخون نفاس اسے زيادہ سے دنوں کے عادت اگر ہو کم سے دن دس عادت کی حيض کی عورت جس۔ ۵۶۷مسئلہ

 دوسرے اور دے چھوڑ کو عبادت دن ايک پر بنا کی مستحب احتياط بعد اسکے اور دے قرار نفاس مطابق کے نوںد کے عادت

 دے کر ترک انہيں ہيں حرام پر عورت والی نفاس امور جو اور دے انجام کام والے استحاضہ کہ ہے مستحب تک دن دسويں سے

 ان عبادتيں جو اور دے قرار استحاضہ بھی تک دسويں سے دنوں کے عادت اور ہے استحاضہ تو جائے بڑھ سے دن دس اگر اور

 دن چھ تو آجائے خون زيادہ سے دن چھ اور تھی دن چھ عادت کی عورت جس مثل کرے قضا کی ان ہے ئی ال نہيں بجا ميں دنوں

 کہ ہے مستحب تک دسويں سے آٹھويں دے کر ترک عبادت روز ساتويں پر بنا کی واجب احتياط اور دے قرار نفاس کو تک

 تو آجائے خون زيادہ سے دن دس اگر اور دے کر ترک ہيں حرام کہ جو کو امور والے نفاس اور دے انجام کام والے استحاضہ

۔ہے استحاضہ خون کا بعد کے دنوں کے عادت  

 آئے خون ابربر زيادہ سے اس يا تک مہينہ ايک بعد کے نے ہو پيدا بچہ اسے اگر ہو عادت کی حيض کی عورت جس۔ ۵۶۸مسئلہ

 ميں دنوں کے عادت کی اس وہ چہ اگر آئے خون جو دن دس بعد کے نفاس اور ہے نفاس مطابق کے دنوں کے عادت کی اس تو

 کو تاريخ دس کی مہينہ اسے اگر ہو تک ستائيسويں سے بيسويں مہينہ ہر عادت کی حيض کی عورت جس مثل۔  ہے ہواستحاضہ

 عادت کی اس جو خون وہ کہ تک يہاں تک روز دس سے سترہويں تو آئے خون برابر اسے ادہزي سے اس ماہ ايک اور ہو پيدا بچہ

 عادت کی اس وہ آئے خون جو بعد کے گزرنے دن دس اگر اور ہوگا استحاضہ آئے تک ستائيسويں سے بيسويں يعنی دنوں کے

 اگر ہو ميننہ ں دنو والے عادت کی اس اگر اور ں ہو نہ يا ں ہو علمتيں کی حيض ميں اس خواہ ہے حيض تو ہو ميں دنوں والے

 ہے ديکھتی بعد کے گذرنے دن دس جو خون وہ ليکن۔ چاہئيے دينا قرار استحاضہ کو اس تو ہوں علمتيں کی حيض ميں اس چہ

۔ہے استحاضہ خون تووہ ہوں جاتی پائی علمتيں کی حيض ہی نہ اور ہے نہيں ميں ايام کے حيض اسکے اگر  

 دن دس توپہلے آئے خون زيادہ يا مہينہ ايک بعد کے نے ہو پيدا بچہ اسے اگر ہو نہ عادت ميں حيض کی رتعو جس۔ ۵۶۹مسئلہ

 وہ ورنہ حيض تو ں ہو علمتيں کی حيض ميں س ا اگر آئے خون جو بعد کے اس اور ہے استحاضہ دن دس دوسرے اور نفاس

۔ گا ہو استحاضہ بھی  

 

ميت مس غسل  

 حصہ کسی کے بدن اپنے يعنی چھوئے ہو گيا ديا نہ غسل اور ہو چکا ٹھنڈاہو جو بدن کا آدمی دہمر شخص کوئی اگر۔ ۵۷۱مسئلہ

 اختيار بے يا چھوئے کر بوجھ جان ميں جاگتے يا چھوئے ميں نيند چاہئيے نا کر ميت مس غسل اسے تو ملئے سے اس کو

 حيوان مردہ اگر البتہ چاہئيے نا کر غسل بھی تو جائے چھو سے ہڈی يا ناخن کے مردہ ہڈی يا ناخن کا اس گر ا کہ يہانتک چھوئے

۔ ہے نہيں واجب غسل پر اس تو چھوئے کو  

 کہ جو کرے کومس جگہ اس چہ اگر ہے نہيں واجب غسل ہے ہوا نہيں ٹھنڈا بدن تمام کا جس سے چھونے کو مردہ اس۔ ۵۷۱مسئلہ

۔ ہو چکی ہو ٹھنڈی  

 ملئے سے بال کے ميت کو بال اپنے يا سے بال کے ميت کو بدن اپنے يا لئےم سے بدن کے ميت کو بال اپنے اگر۔ ۵۷۲مسئلہ

 نا کر غسل اسے تو کريں تعبير سے ميت مس ميں عام عرف کہ جب ں ہو نہ خارج سے مقدارمتعارف اور لمبے بہت بال اور

۔ چاہئيے  

 غسل ہوں چکے ہو پورے کے اس مہينہ چار اور ہو گيا ہو ساقط جو بچہ وہ کہ تک يہاں سے چھونے کو بچے مردہ۔۵۷۳مسئلہ

 گيا ہو اسقاط ہوناور ہوئے نہ تمام بھی مہينہ چار جسے سے چھونے کو بچہ اس کہ ہے يہ مستحب احتياط بلکہ ہے واجب ميت مس



 نا کر ميت مس غسل کو ماں کی اس تو آئے ميں ہوادنيا مرا بچہ کا ماہ چار کا عورت کسی اگر وجہ اسی چاہيئے نا کر غسل ہو

۔ کرے غسل ماں کی اس کہ ہے نہيں واجب تو ہو کا کم سے ماہ چار اگر ليکن احتياط بر بنا چاہئيے  

۔ ناچاہيئے کر ميت مس غسل پر اس پر بنا کی احتياط تو ہو بالغ وہ جب آئے ميں دنيا بعد کے نے مر مانکے بچہ جو۔ ۵۷۴مسئلہ  

 ليکن ہے نہيں واجب غسل پر اس تو ہوں چکے ہو تمام غسل ںتينو کے جس کرے مس کو ميت ايسی شخص کوئی اگر۔ ۵۷۵مسئلہ

 ہو تمام غسل تيسرا کا حصہ اس کہ چہ اگر چھوئے کو حصہ کسی کے بدن کے اس پہلے سے نے ہو تمام کے غسل تيسرے اگر

۔ کرے ميت مس غسل بھی تو ہو گيا  

 جائے ہو بالغ بچہ وہ جب چاہئيے نا کر ميت مس سلغ وقت اس تو چھوئے کو ميت کسی بچہ نابالغ يا ديوانہ کوئی اگر۔ ۵۷۶مسئلہ

۔ جائے ہو عقلمند ديوانہ اور  

 اور ہو ہڈی ميں جس ہو جدا ٹکڑا ايک ہے گيا ديا نہيں غسل جسے سے مردہ ايسے يا سے بدن کے انسان زندہ کسی اگر۵۷۷مسئلہ

 بدن اگر ہاں چاہئيے نا کر ميت مس غسل اسے تو لے کر مس شخص کوئی پہلے سے دينے غسل کو حصہ ہوئے کئے جدا اس

۔ہوتا نہيں واجب غسل سے نے کر مس کے اس پھر تو ہو نہ ہڈی ميں حصہ ہوئے کئے جدا کے  

 کی نے کر مس کے اس سے زندہ يا ہو جدا سے مردہ چاہے ہو گيا ديا غسل اسے ہی نہ اور ہو نہ گوشت پر ہڈی جس۔ ۵۷۸مسئلہ

 غسل ہو چکا جا ديا نہ غسل اسے کہ جب سے نے کر مس کو دانتوں کے مردہ طرح یاس چاہئيے نا کر غسل واجب احتياط بر بنا

۔ گا ہو نہيں واجب غسل پر نے کر مس تو ہو کم بہت يا ہوں نہ گوشت پر ان اور ہوں جدا سے زندہ دانت جو البتہ گا ہو نا کر  

 کو اس تو چاہے پڑھنا نماز اور ہو کيا يتم مس غسل نے جس ليکن چاہئيے دينا انجام طرح کی جنابت ميت مس غسل۔ ۵۷۹مسئلہ

۔ چاہئيے نا کر وضو  

۔ ہے کافی غسل ايک تو چھوئے دفعہ کئی کو ميت ايک يا چھوئے کو ميت کسی اگر۔ ۵۸۱مسئلہ  

 اور نا کر مباشرت ٹھہرنا ميں مسجد لئے کے اس تو ہے کيا نہيں غسل بعد کے چھونے کو ميت نے شخص کسی اگر۔ ۵۸۱مسئلہ

۔ چاہئيے نا کر وضو اور غسل لئے کے کاموں کے قسم اس يا نماز ليکن ہے نہيں منع ہے واجب سجدہ ميں جن پڑھنا کا سورتوں  

 

احکام کے محتضر  

 پيٹھ کو اس چھوٹا يا ہو بڑا ، عورت يا ہو مرد خواہ ہو وقت کا دينے جان يعنی ہو طاری موت حالت پر مسلمان جس۔ ۵۸۲مسئلہ

 تو ہو نہ ممکن لٹانا طرح اس پر طور پورے کو اس اگر ہوں طرف کی قبلہ تلوے کے پاؤ کے اس چاہئيے لٹانا طرح اس بل کے

 تو ہو نہ ممکن بھی يہ اگر اور ديں بٹھا رو قبلہ کو اس تو ہو نہ ممکن طرح کسی لٹانا کا اس کريناور عمل پر اس ہو ممکن جتنا

۔ لئيںس کے کر منھ طرف کی قبلہ پہلو دائيں يا پہلو بائيں اسے پھر  

 بہتر تو جائے ہو مکمل غسل ئينجب لٹا بقبلہ رو کو ميت ئے جا ہو نہ مکمل غسل تک جب کہ ہے يہ مستحب احتياط۔ ۵۸۳مسئلہ

۔ ہيں پڑھتے نماز طرح جس جائے يا لٹا طرح اس اسے کہ ہے  

 نہيں ليناضروری اجازت سے ولی کے ميت اور ہے واجب پر مسلمان ہر لٹانا رخ قبلہ کو اس ہو ميں موت حالت جو۔ ۵۸۴مسئلہ

۔ہے تا جا ہو ساقط فرض سے دوسروں تو دے دے انجام شخص بھی کوئی کو کام اگراس اور  

 طرح اس عقيدے صحيح تمام اور اقرار کا اماموں بارہ اور شہادتين کلمہ اسے کہ ہے مستحب وقت کے کنی جان۔ ۵۸۵مسئلہ

۔جائے کی تکرار تک وقت آخر ہيں گئی کی بيان يزيںچ جو کہ ہے مستحب اور سمجھے اسے وہ کہ جائيں پڑھائے  

سمجھے وہ کہ ہے مستحب پڑھانا طرح اس کو والے مرنے دعاؤنکو ان۔ ۵۸۶مسئلہ : 

 واعف اليسير منی اقبل الکثير عن ويعفو اليسير يقبل من يا طاعتک من اليسير منی واقبل معاصيک من الکثير لی اغفر اللھم ’’

رحيم فانک ارحمنی اللھم الغفور العفو انت انک الکثير عنی ‘‘ 

 بنے سبب کا جلدی کی موت ہی نہ اور ہو نہ تکليف کو اس اگر کہ ہے مستحب ہو رہی نکل سے مشکل جان کی جس۔ ۵۸۷مسئلہ

۔ تھا پڑھتا نماز وہ جہاں جائيں لے جگہ اس اسے تو  



سين سورہ سرہانے کے والے مرنے لئے کے آسانی کی کنی جان۔ ۵۸۸مسئلہ  سورہ اور الکرسی آيۃ اور احزاب اور صافاتال ، ي 

 پڑھا قرآن سرہانے کے اس سکے ہو ممکن جتنا اور ہے مستحب پڑھنا آيات تين آخری کی بقرہ سورہ اور ۵۴آيت کی اعراف

۔ جائے  

 ہو يکنزد کے اس کا والے حيض اور رکھنامجنب چيز بھاری کوئی پر پيٹ کے اس دينااور چھوڑ تنہا کو والے مرنے۔ ۵۸۹مسئلہ

۔ ہے چھوڑدينامکروہ نزديک کے اس تنہا کو عورتوں ،رونااور کرنا باتيں زيادہ طرح اسی اور نا  

احکام کے بعد کے مرنے  

 ديں کر بند کو ٹھڈی اور آنکھيں کی اس اور رہے نہ کھل کہ ديں کر بند کو منھ کے ميت بعد کے مرنے کہ ہے مستحب۔۵۹۱مسئلہ

 ديں کر سيدھا کو پاؤں اور ہاتھوں کے اس اور رہے بند منھ تاکہ باندھيں سے زور کر لم سے سر ذريعہ کے کپڑے کو ٹھڈی

 ہے مرا جہاں تو جائے مر کو اگررات اور جائے ديا ڈال کپڑا پر اس اور ہو نہ ٹيڑھا پير تاکہ ديں باندھ کر مل کو انگوٹھوں دونوں

 کے اس اگر ليکن جائے جلدی ميں نے کر دفن کے اس اور ديں برخ کو مومنين لئے کے مشايعت کی جنازہ اور جلئيں چراغ وہاں

 کہ ہو ت عور حاملہ والی مرنے اگر اور جائے ہو يقين کا مرنے کے اس کہ تک يہاں کہ جائے کيا انتظار تو ہو نہ يقين کا مرنے

 اور نکاليں باہر کو بچہ کے کر چاک پہلو باياں کا اس کہ جائے تاخيرکی ميں دفن تک دير اتنی تو ہو زندہ بچہ ميں پيٹ کے جس

۔ جائے سل کو پہلو اسکے  

 

احکام کے دفن اور نماز ، ،کفن غسل کے ميت  

 بعض اگر اور ہو نہ عشری اثنا وہ خواہ ہے واجب پر عاقل و بالغ ہر نا کر دفن اور ،نماز کفن ، غسل کا ميت مسلمان۔ ۵۹۱مسئلہ

۔ گے ں ہو گنہگار سب تو دے نہ انجام بھی کوئی اگر اور ہے جاتا ہو ساقط سے باقی تو ديں دے انجام کو اس مسلمان  

 اگر ليکن بڑھيں آگے لئے کے کام اس کہ ہے نہيں واجب پر دوسروں پھر تو جائے ہو مشغول ميں کاموں کے ميت اگر۔ ۵۹۲مسئلہ

۔ چاہئيے نا اکر پور کا دوسروں پھر تو چھوڑجائے مکمل نا کام وہ  

 وہ کہ ہے نہيں واجب پر دوسروں تو ہے چکا ہو مشغول ميں کاموں کے ميت دوسرا کوئی کہ کرے نيقي انسان اگر۔  ۵۹۳مسئلہ

۔ چاہئيے بڑھنا آگے کو دوسروں تو ہو گمان يا شک اگر ليکن بڑھيں آگے ميں کاموں کے ميت  

 انجام تودوبارہ ہے گيا کيا پر طريقہ باطل دفن کا ميت يا نماز يا ، کفن يا غسل کہ جائے ہو معلوم کو شخص کسی اگر۔۵۹۴مسئلہ

۔ ہے نہيں الزم النا بجا ؟تو نہيں يا تھا صحيح کہ ہو شک يا تھا باطل کہ ہو گمان اگر ليکن دے  

۔ ہے ضروری لينی اجازت سے ولی کے والے مرنے لئے کے دفن کے ميت اور نماز کفن غسل۔ ۵۹۵مسئلہ  

 اس جو مرد وہ بعد کے اس اور ہے شوہر کا اس وہ سکتا دے لدخ ميں دفن کے اس اور کفن جوغسل ولی کا عورت۔ ۵۶۹۶مسئلہ

 بھی ميں کام اس وہ تو ہے مقدم ميں ملنے ميراث جو شخص وہ ہر اور ہيں مقدم ہيں ث وار جو پر عورتوں ان ہيں پاتے ميراث کی

۔ ہے مقدم  

 کہ ہے دی اجازت مجھے نے لیو کے اس يا ہوں ولی يا ں ہو وصی کا والے مرنے ميں کہ کہے شخص کوئی اگر۔ ۵۹۷ مسئلہ

 نہ بھی شخص دوسرا اگر اور ہو بھی قبول قابل بات کی اس تو دوں انجام کو کاموں کے فن د اور کفن اور غسل کے والے مرنے

 کو کاموں تمام کہ والے مرنے تو ہے ديدی اجازت مجھے نے ولی کے اس نيا ہو وصی يا ہوں ولی کا والے مرنے ميں کہ کہے

 جائے مانی وقت اس بات کی پہلے تو کرے دعوی   کا طرح اسی شخص دوسرا کوئی يا نہ اطمينان قابل پہل اگر گا ےد انجام وہی

۔ ديديں گواہی متعلق کے اس آدمی عادل دو جب گی  

 مستحب احتياط تو کرے معين لئے کے نماز اور ،دفن کفن غسل، اپنے کو دوسرے کسی علوہ کے ولی واال مرنے اگر۔۵۹۸ مسئلہ

 لئے کے دہی انجام کی کاموں ان کو شخص کسی واال مرنے اگر دے دے اجازت کو آدمی اس لئے کے کاموں ان ولی کہ ہے يہ

۔ چاہيئے نا کر عمل پر اس پھر تو لے کر اگرقبول ہاں ہے نہيں ناالزمی کر قبول کا وصيت اس پر اس تو کرے معين  

 

احکام کے ميت غسل  

 دوسرا اور ہو ہوا يا مل سفوف کا پتہ کے بيری ميں جس سے پانی ايسے غسل پہل ہے واجب دينا غسل تين کو ميت۔۵۹۹مسئلہ

۔ سے پانی خالص غسل تيسرا ،اور ہو ہوا يا مل کافور ميں جس سے پانی ايسے غسل  



 کہ جائے کہا کہ وںہ نہ بھی کم اتنا اور ديں کر کومضاف پانی کہ ہوں نہ زيادہ اتنا کافور اور سفوف کا پتوں کے بيری۔ ۶۱۱مسئلہ

۔ ہے نہيں ہوا يا مل کافور اور سفوف کا بيری ميں اس  

 ميں پانی سکيں مل جتنا کہ ہے يہ واجب احتياط تو سکيں مل نہ ہيں ضروری قدر جس کافور اور سفوف کا بيری اگر۔ ۶۱۱مسئلہ

۔ جائيں ڈالے  

 کو اس تو جائے ہو فوت پہلے سے نے کر سعی درميان کے مروہ و صفا اور ہو ہوئے باندھے احرام کا حج آدمی جو۔ ۶۱۲مسئلہ

۔ ديں غسل سے پانی خالص ئے بجا کے اس بلکہ جائے ديا نہ غسل سے پانی کے کافور وقت کے دينے غسل  

 ہو نہ جائز ستعمال کاا اس ليکن ہو موجود يا سکے مل نہ بھی ايک سے ميں ان يا کافور اور سفوف کا بيری اگر۔ ۶۱۳مسئلہ

۔ جائے ديا غسل کو ميت سے پانی خالص بدلے کے ايک ہر سے ميں ان تو ہو بیغص وہ جيسے  

 سے غسل مسائل اور چاہئيے نا ہو عاقل اور بالغ ، عشری اثنا شيعہ مسلمان اسے چاہے دينا غسل کو ميت شخص جو۔ ۶۱۴مسئلہ

۔ ہے نہيں ضروری نا ہو ریاثناعش بھی لئے کے والے دينے غسل تو ہے نہيں عشری اثنا ميت اگر ليکن ہو واقف بھی  

 کے النے بجا کو حکم کے عالم وند خدا يعنی کرے قربت قصد کہ چاہئيے اسے ہے رہا دے غسل کو ميت شخص جو۔ ۶۱۵مسئلہ

۔دے غسل سے قصد  

 د راو کفن غسل کو اوالد کے اس اور کافر اور ہو ہوا پيدا سے زنا وہ چہ اگر ہے واجب دينا غسل کو بچہ کے مسلمان۔ ۶۱۶مسئلہ

 دونوں يا باپ يا ماں کے اس اور ہو گيا ہو بالغ ميں حالت کی اورديوانگی ہو ہوا ديوانہ سے بچپن کوئی اگر ہے نہيں جائز نا کر فن

 جائز دينا غسل کو اس تو ہو نہ مسلمان بھی کوئی مينسے ان اگر اور چاہئيے دينا غسل بھی اسے تو ہو مسلمان ايک کوئی سے ميں

۔ نہيں  

 تو ہو کا کم سے ماہ چار اگر اور جائے ديا غسل بھی اسے تو ہو کا زيادہ سے اس يا ماہ چار اگر ہو ہوا ساقط بچہ جو ۔۶۱۷مسئلہ

۔ جائے ديا کر دفن کے غسل بغير کر لپيٹ ميں کپڑے اسے پھر  

 غسل کو بيوی اپنی شوہر اور کو شوہر اپنے بيوی صرف ہے حرام دے غسل کو مرد عورت اور کو عورت مرد اگر۔ ۶۱۸مسئلہ

۔ دے نہ غسل کو بيوی اپنی شوہر اور کو شوہر اپنے بيوی کہ ہے يہ مستحب احتياط چہ اگر ہے سکتا دے  

 زيادہ سے سال تين عمر کی جس کو بچے ايسے ت عور اور نہيں زيادہ سے سال تين عمر کی جس کو بچی ايسی مرد۔۶۱۹مسئلہ

۔ ہيں سکتے دے ہوغسل نہ  

 محرم اور دار رشتہ کی اس جو عورت وہ ہر اسے پھر تو سکے مل نہ مرد لئے کے دينے غسل کو تمي کی مرد اگر۔ ۶۱۱مسئلہ

 کے کپڑے کو ميت اس ہوں گئی بن محرم کی اس سے وجہ کی پلنے دودھ جو عورتيں وہ ،يا خالہ پھوپھی، ، بہن ، ماں مثل ہو

 اگر طرح اسی۔  ہيں سکتی دے غسل احتياط بر ناب چھپائے کو بدن کے اس جسکو سے نيچے کے چيز ايسی کسی يا سے نيچے

 وجہ کی پينے دودھ جو مرد وہ يا مرد محرم اور دار رشتہ کے اس تو ہو نہ ممکن عورت دوسری لئے کے دينے غسل کو عورت

۔ ہيں سکتے دے غسل سے نيچے کے کپڑے کو ميت اس احتياط بر بناء ہوں گئے بن محرم سے  

 شرمگاہ کہ ہے يہ بہتر تو ں ہو عورتيں دونوں يا ں ہو مرد دونوں ہے رہا دے غسل کو اس جوشخص اور ميت اگر۔ ۶۱۱ مسئلہ

۔ جائے ديا کر برہنہ کو حصہ باقی کے بدن کے ميت علوہ کے  

 تو ليں ديکھ اگر اور ں ہو نہ شوہر و زن کہ جب ہے حرام ديکھنا کو شرمگاہ کی ميت لئے کے والے دينے غسل۔ ۶۱۲ مسئلہ

۔ گا ہو نہيں باطل غسل ليکن گا ہو گنہگار  

 احتياط اور چاہئيے لينا کر پاک پہلے سے دينے غسل کو جگہ اس تو ہے نجس جگہ کوئی کی بدن کے ميت اگر۔ ۶۱۳ مسئلہ

۔ چاہئيے لينا کر پاک پہلے سے دينے غسل کو بدن تمام کے ميت کہ ہے يہ مستحب  

 ممکن دينا ترتيبی تک جب کہ ہے يہ واجب احتياط ليکن ہے کا بت ناج غسل جو ہے وہی طريقہ کا دينے غسل کو ميت۔ ۶۱۴ مسئلہ

 جاسکتا ڈبويا ميں پانی کثير کو ايک ہر سے ميں حصوں تينوں کے بدن ميں ترتيبی غسل البتہ چاہئيے دينا نہيں ارتماسی غسل ہو

۔ ہے  

 ميت غسل بلکہ ہے نہيں ضروری دينا حيض يا جنابت غسل کو اس جائے مر ميں حيض حالت يا ميں جنابت حالت جو۔ ۶۱۵ مسئلہ

۔ ہے کافی  



 جائے لی نہ مزدوری کہ ہے بہتر نہ ور ہو گيا بليا اسکو جبکہ ہے نہيں حرام لينا مزدوری کی دينے غسل کو ميت۔ ۶۱۶ مسئلہ

 لينا وریمزد کی غسل لوازمات البتہ گا ہو نہيں باطل غسل تو ہے ليتا مزدوری سے عنوان کے دينے غسل ميت کوئی اگر اور

۔ ہے نہيں حرام  

 غسلوں تينوں کہ ہے يہ ظاہر تو ہو مانع چيز کوئی سے ڈالنے پر ميت پانی يا ہو نہ موجود پانی لئے کے غسل اگر۔ ۶۱۷ مسئلہ

 مستحب احتياط دياجائے تيمم ايک بدلے کے غسل ہرؐا  احتياطا کہ ہے يہ مناسب بلکہ ہے کافی جائے ديا تيمم ايک فقط عوض کے

۔ جائے ديا تيمم ايک بدلے کے ايک ہر ميں بعد عوض کے اغسال تمام ئے جا ديا تيمم ايک لےپہ کہ ہے  

 کا ہاتھوں اور منھ سے اس اور مارے پر زمين کو ہاتھوں اپنے کہ چاہئيے اسے ہے رہا دے تيمم کو ميت شخص جو۔ ۶۱۸ مسئلہ

۔ جائے يا کرا تيمم بھی سے ںہاتھو کے ميت کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہو ممکن اگر اور کرائے مسح  

 

احکام کے کفن  

۔ چادر اور قميص، لنگی، يعنی چاہيئے دينا کفن کا کپڑوں تين کو ميت مسلمان ہر۔ ۶۱۹ مسئلہ  

 تک اوپر کے پاؤں سے سينہ کہ ہے يہ بہتر اور چھپالے کو تک گھٹنوں سے ناف جو کہ چاہئيے نی ہو قدر اس لنگی۔ ۶۲۱مسئلہ

 چھپا سے پيچھے اور آگے کو حصوں تمام اور پہنچے تک پنڈليوں نصف سے اوپر کے کندھوں کہ ہو ايسی قميص اور جائے پہنچ

 چوڑائی اور ہو ممکن لگانی گرہ اسے سے طرف دونوں کہ ہو اسقدر لمبائی کی چادر پہنچے جا تک پاؤ کہ ہے يہ بہتر اور لے

۔ آجائے پر کنارہ دوسرے کنارہ ايک کہ ہو اتنی ميں  

 اور ہے کفن واجب يہ ہے تک پنڈلی نصف سے کندھوں کہ جو قميص اور ہے تک زانو سے ناف جو مقدار کی لنگی۔ ۶۲۱ مسئلہ

۔ ہے کفن مستحب ہے گيا کيا بيان ميں مسئلہ گذشتہ جو زيادہ سے مقدار اس  

 مسئلہ گذشتہ جو يادہز سے مقدار کی کفن واجب کہ ديں دے اجازت اوروہ ہوں بالغ وارث تمام کے والے مرنے اگر۔ ۶۲۲ مسئلہ

 حصہ کے وارث نابالغ زيادہ سے مقدار کی کفن واجب اور ہے نہيں اشکال تو جائے ديا سے حصے کے ان ہے گيا کيا بيان ميں

۔ نہينہے اشکال ميں لينے سے  

 کے سا ہے گيا کيا بيان ميں مسئلوں دو کے اوپر کہ جو کفن مستحب لئے کے اس کہ ہو کی وصيت نے شخص جس۔ ۶۲۳ مسئلہ

 خرچ ليکن الئيں ميں خرچ ذاتی کے اس کو حصہ تہائی کے مال کے اس کہ ہو کيا وصيت يا جائے ليا سے حصہ تہائی کے مال

۔ ہے جاسکتا ليا سے مال تہائی کے اس کفن مستحب تو کياہو مقرر خرچ کچھ سے مال تہائی يا ہوں کی نہ مقرر جگہيں کی  

 مستحب اور ہيں سکتے لے سے مال اصل تو جائے ليا سے مال تہائی کے اس کفن ہک ہو کی نہ وصيت نے ميت اگر۔ ۶۲۴ مسئلہ

 اجازت تو ہيں چاہتے خريدنا زيادہ سے حالت متعارف اگر البتہ جائے ليا سے اندازہ کے قيمت سستی مقدار واجب کی کفن کہ ہے

۔ جائے لی قيمت وہ سے ان سے اندازہ یاس تاکہ ديں دے زت اجا کی مقدار زائد وارث بالغ کہ ہے ضروری اور ہے ضرورت کی  

 طلق کو عورت اگر طرح اسی اور ہو موجود بھی مال ذاتی کو عورت اس چہ اگر ہے واجب پر شوہر کفن کا زوجہ۔۶۲۵ مسئلہ

 اس کفن کا اس بھی تو جائے مر پہلے سے نے ہو ختم عدت اور ہو گئی دی ہے گيا کيا بيان ميں کتاب جو سے طريقہ اس رجعی

۔ گا دے کفن کو عورت سے مال اسکے ولی کا شوہر تو ہو ديوانہ يا ہو نہ بالغ شوہر کو عورت کسی اگر چاہئيے دينا کو وہرش کے  

 تو تھے واجب پر ان اخراجات کے اس ميں زندگی اگر ليکن نہيں واجب پر داروں رشتہ کے اس کفن کا والے مرنے۔ ۶۲۶ مسئلہ

۔ گا ہو واجب پر ان بھی کفن کہ ہے يہ مستحب احتياط  

 اس کر مل کپڑے تينوں ليکن ہو ظاہر سے نيچے کے بدن کہ ہو باريک قدر اس ايک ہر سے ميں کپڑوں تين کے کفن۔ ۶۲۷مسئلہ

۔ گا کرے نہيں کفايت پر بنا کی واجب تواحتياط ہوں چھپاتے کو بدن  

 موجود علوہ کے اس چيز دوسری کوئی چہ گرا نہيں جائز دينا کفن کا کھال کی مردار دينايا کفن سے چيز غصبی کسی۔۶۲۸مسئلہ

 بھی دفن ميت چہ اگر ليناچاہئيے اتار کفن سے ميت اس تو ہو نہ راضی مالک اس اور جائے يا پہناد کفن غصبی کو کسی اگر ہو نہ

۔ ہو چکی ہو  

 اگر ليکن ہے نہيں جائز دينا کفن ميں کپڑوں ہوئے بنے سے تاروں کے سونے يا ريشمی خالص يا نجس کو مردہ۔  ۶۲۹مسئلہ

۔ہے نہيں اشکال ميں اس تو ہو مجبوری  

 مستحب احتياط اور نہيں جائز ہو گيا يا بنيا سے بالوں يا اون کی حيوان گوشت جوحرام دينا کفن ايسا ميں اختيار حالت۔ ۶۳۱مسئلہ

 حلل کفن اگر سے طرح اسی اور ديں نہ کفن ہو گيا کيا ذبح مطابق کے شرع کہ جو ميں کھال کی حيوان گوشت حلل کہ ہے يہ



 نہ کفن سے دونوں ان کہ ہے يہ مستحب احتياط چہ اگر ہے نہيں اشکال ميں اس تو ہو گيا بنايا سے اون اور بال کے حيوان گوشت

۔ ديں  

 کو حصہ نجس تو ہو نہ ضائع کفن اگر تو جائے ہو نجس سے نجاست دوسری يا نجاست کی اس خود کفن کا ميت اگر ۶۳۱ مسئلہ

 دينا کر تبديل تو ہو ممکن کرنا تبديل اور ہو نہ کاٹناممکن دھونايا اگر اور ہوں چکے رکھ ميں قبر چہ اگر ڈاليں کاٹ يا يںدھوئ

۔چاہئيے  

 جائے ديا کفن طرح کی دوسروں بھی اسے تو جائے مر اگر ہو ہوئے باندھے احرام لئے کے عمرہ يا حج شخص جو۔ ۶۳۲ مسئلہ

۔ ہے نہيں اشکال کوئی ميں دينے انپڈھ کو منھ اور سر کے اس اور  

۔ رکھے تيار لئے اپنے کافور اور سفوف کا پتی کی بيری کفن، اپنا ميں حالت کی صحت انسان کہ ہے مستحب۔  ۶۳۳ مسئلہ  

 

احکام کے حنوط  

 کا اوپر کا وںگھٹن دونوں ، ہتھيلياں کی ہاتھوں ، پيشانی کی اس يعنی کريں حنوط کو ميت کہ ہے واجب بعد کے غسل۔۶۳۴ مسئلہ

 حصہ کے اوپر کے ناک کی ميت کہ ہے مستحب اور جائے مل کافور پر حصہ کے اوپر کے انگوٹھوں کے پاؤ دونوں اور حصہ

۔ ہوگا نہيں کافی وہ تو ہو گئی ہو ختم خوشبو کی اس کہ ہو پرانا اتنا اگر اور ہوناچاہئيے تازہ ہو ہوا پسا کافور مليں کافور بھی پر  

۔ مليں پر پيشانی کی ميت کو کافور پہلے کہ ہے يہ واجب حتياطا۔ ۶۳۵ مسئلہ  

 کوئی بھی بعد کے اس يا ميں حالت کی پہنانے کفن چہ اگر مليں کافور پہلے سے پہنانے کفن کو ميت کہ ہے يہ بہتر۔ ۶۳۶ مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج  

 جائے ہو فوت پہلے سے کرنے سعی درميان کے مروہ و صفا اگر ہو باندھا احرام واسطے کے عمرہ يا حج نے جس۔ ۶۳۷ مسئلہ

۔ہے نہيں ناجائز کر حنوط اسے تو  

 مر وہ اگر ليکن ہے حرام نا لگا خوشبو چہ اگر پر اس ہو ميں وفات عدت ابھی وہ اور جائے مر شوہر کو عورت جس۔ ۶۳۸ مسئلہ

۔ ہے واجب نا کر حنوط کو اس تو جائے  

 کافور کو چيزوں ان يا ہے مکروہ نا لگا خوشبو کوئی دوسری يا عود عنبر،، مشک لئے کے نے کر حنوط کو ميت۔ ۶۳۹ مسئلہ

۔ کرے ترک پر بنا کی مستحب احتياط اسے بلکہ ہے مکروہ بھی نا مل سے  

 خاک اور ہو احترامی بے جہاں لگائيں نہ جگہ ايسی کافور ايسا ليکن ديں مل ميں کافور شفا خاک کچھ کہ ہے مستحب۔ ۶۴۱ مسئلہ

۔ جاسکے کہا نہ کافور کو اس پر نے مل ساتھ کے کافور کہ ہو نہ بھی زيادہ رقد اس شفا  

 حنوط تو ہو زيادہ سے غسل اگر پس ہے نہيں الزم حنوط تو سکے مل مقدار کی غسل فقط يا سکے مل نہ کافور اگر۔ ۶۴۱ مسئلہ

 پر اعضاء باقی تو جائے ہو زيادہ اگر۔  مليں پر پيشانی پہلے پر بنا کی احتياط تو ہو نہ کافی لئے کے حصوں سات اگر اور کريں

۔ مليں  

۔ جائيں رکھی لکڑياں تازہ ترو دو ميں قبر ساتھ کے ميت کہ ہے مستحب۔ ۶۴۲ مسئلہ  

 

احکام کے ميت نماز  

 باپ اور ماں کے بچہ اس اور ہو سال چھ پورے عمر کی بچہ جس طرح اسی ہے واجب پڑھنا نماز پر ميت مسلمان۔ ۶۴۳مسئلہ

۔ چاہيئے نمازپڑھنی بھی پر ميت کی اس ہوتو مسلمان کو ايک کوئی سے ميں ںيادونو  

 پڑھنا نماز پر اس ہو پيدا ہو ہوا مرا بچہ جو ليکن ہے مستحب پڑھنا نماز پر اس ہوئے نہيں پورے سال چھ کے بچہ جس۔۶۴۴مسئلہ

۔ ہے نہيں بھی مستحب  

 اگر تو جائے پڑھی درميان کے ان يا پہلے سے ان اگر چاہئيے پڑھنی بعد کے پہنانے کفن اور ،حنوط غسل ميت، نماز۔ ۶۴۵مسئلہ

۔ ہے نہيں کافی ہو سے وجہ کی جاننے نہ مسئلہ يا جانے بھول چہ  



 نا ہو پاک کا وغيرہ لباس يا بدن اور ہے نہيں ضروری نا کر تيمم يا غسل ، وضو تو چاہے پڑھنی ميت نماز کوئی اگر۔ ۶۴۶مسئلہ

 دوسری جو چيزيں وہ تمام کہ ہے يہ مستحب احتياط چہ اگر ہے اشکال تو ہو غصبی لباس کا اس اگر تہالب ہے نہيں ضروری بھی

۔چاہئيے نا ہو عمل پر ان بھی يہاں ہيں الزم ميں نمازوں  

 کے پيٹھ سامنے کے اس ميت کہ ہے واجب اور چاہئيے نا ہو طرف کی قبلہ منھ کا اس پڑھے نماز پر ميت شخص جو۔ ۶۴۷مسئلہ

۔ ہو جانب بائيں کے والے پڑھنے نماز پاؤں اور جانب دائيں کی والے پڑھنے نماز سر کا ميت کہ ہو سے طرح اس بل  

 کہ ہے ضروری ہے نہيں اشکال ميں فرق معمولی ليکن ہو نہ نيچی يا اونچی سے ميت جگہ کی والے پڑھنے نماز۔ ۶۴۸مسئلہ

۔ ہو نہ غصبی جگہ کی پڑھنے نماز  

 ہو دور سے ميت اگر ہے رہا پڑھ باجماعت کو ميت نماز جو ليکن چاہيئے نا ہو نہيں دور سے ميت واال پڑھنے نماز۔ ۶۴۹مسئلہ

۔ نہينہے شکال توا ہوں ئی ہو ملی سے دوسرے ايک صفيں اور  

 کی جماعت اور ہو جارہی پڑھی باجماعت نماز اگر ليکن چاہيئے نا کھڑاہو سامنے کے ميت کو والے پڑھنے نماز۔ ۶۵۱ مسئلہ

۔ ہے نہيں اشکال کوئی ميں نماز انکی ہيں نہيں سامنے کے ميت لوگ جو تو جائے بڑھ سے طرف دونوں کے ميت صف  

 اس يا تابوت اگر ميت ليکن ہو نہ حائل چيز کوئی مثل انکے يا پردہ،ديوار درميان کے ميت اور والے پڑھنے نماز۔ ۶۵۱ مسئلہ

۔ ہے نہيں اشکال کوئی تو ہو ميں چيز کسی جيسی  

 چھپانا کو شرمگاہ کی ميت تو ہو نہ ممکن پہنانا کفن کو ميت اگر اور ہو ہوئی ڈھکی شرمگاہ کی ميت وقت پڑھتے نماز۔۶۵۲ ئلہمس

۔ہو سے چيزوں کی قسم اس يا اينٹ يا تختے کے لکڑی چہ اگر چاہيئے  

 ميں کہ کرے مثلانيت کرے معين کو ميت ميں نيت اور پڑھے سے نيت کی قربت قصد اور کر ہو کھڑے کو ميت نماز۔ ۶۵۳ مسئلہ

۔ هللا الیؐا  قربۃ ہوں پڑھتا نماز پر ميت اس  

۔ ہے جاسکتی پڑھی نماز بھی کر بيٹھ تو پڑھے کر ہو کھڑے نماز پر ميت جو کہ ہو نہ آدمی ايسا کوئی اگر۔۶۵۴ مسئلہ  

 ولی کے ميت شخص وہ کہ ہے يہ مستحب احتياط تو پڑھے نماز پر اس شخص خاص کوئی کہ ہو وصيت کی ميت اگر۔۶۵۵ مسئلہ

۔ دے اجازت کو اس کہ ہے مستحب بھی پر ولی اور لے اجازت سے  

۔ ہے نہيں مکروہ تو ہو واال وتقوی   علم واال مرنے اگر ليکن ہے مکروہ پڑھنا نماز مرتبہ کئی پر ميت۔۶۵۶ مسئلہ  

 کے کرنے دفن يا جائے ديا کر دفن پڑھے ميت مازن بغير پر بنا کی عذر کسی يا کر بھول يا کر بوجھ جان کو ميت اگر۔۶۵۷ مسئلہ

 نماز پر قبر سکی ا کہ ہے واجب جائے نہ پھٹ بدن کا اس تک جب تو ہے باطل ہے گئی پڑھی پر اس نماز جو کہ ہو معلوم بعد

۔ جائے پڑھی  

طريقہ کا پڑھنے ميت نماز  

 کافی تو کرے ادا ساتھ کے ترتيب کو تکبيروں پانچ ان واال پڑھنے نماز اگر اور ہيں تيں ہو تکبيريں پانچ ميں ميت نماز۔ ۶۵۸ مسئلہ

 ہے

هللا رسول اا  محمد وان هللا اال الہ ال ان اشھد’’ کہے يہ بعد کے کہنے تکبير پہلی کے کر نيت  ‘‘ 

والمرسلين االنبياء جميع علی   صل محمدو آل و محمد علی صل اللھم’’ کہے بعد کے تکبير دوسری اور ‘‘ 

المومنات و للمومنين اغفر اللھم’’ کہے بعد کے تکبير اورتيسری  ‘‘ 

ذا اغفر اللھم’’ کہے بعد کے تکبير چوتھی اور الميت لھ   ‘‘ 

ذہ اغفر اللھم’’کہے يہ تو ہے کی عورت ميت اور الميت لھ  ‘‘ 

ے کر تمام نماز اور کہے تکبير پانچويں بعد کے اس  

کہ ہے يہ بہتر۔ ۶۵۹ مسئلہ  

 و بشيراا  باالحق ارسلہ رسولہ و عبدہ محمدا ان اشھد و لہ شريک ال وحدہ هللا اال الہ ال ان اشھد’’ ےکہ دعا يہ بعد کے تکبير پہلی

الساعۃ يدی بينؐا  نذيرا ‘‘ 



 کافضل محمد وآلؐا  محمدا وارحم محمد وآل محمد علی   وبارک محمد آل و محمد علی صل اللھم’’ کہے بعد کے تکبير دوسری اور

 و والصديقين الشھداء و المرسلين و االنبياء جميع علی   صل و مجيد حميد انک ابراھيم وا ل ابراھيم علی   ترحمت و وبارکت صليت ما

الصالحين عبادهللا جميع ‘‘ 

 

 

 بينھم و بيننا تابع واالموات منھم االحياء المسلمات و والمسلمين المومنات و للمومنين اغفر اللھم’’ کہے بعد کے تکبير اورتيسری

قدير شی   کل علی   انک الداعوات جيبم انک بالخيرات ‘‘ 

 منزول خير وانت بک نزل امتک وابن عبدک وابن عبدک ھذا ان اللھم’’ کہے يہ تو ہے کی د مر ميت اگر بعد کے تکبير چوتھی اور

 اللھم لہ واغفر عنہ جاوزفت مسيئاا  ن کا ان و احسانہ فی فزدؐا  محسنا ن کا ان اللھم منا بہ اعلم انت و خيرا اال منہ نعلم ال انا اللھم بہ

 تکبير پانچويں بعد کے اس اور‘‘ الراحمين ارحم يا برحمتک وارحمہ الغابرين فی اھلہ علی   اخلف و عليين اعلی   فی عندک اجعلہ

 کہے

 خير وانت بک نزلت امتک ابنۃ و عبدک ابنۃ و امتک ھذہ ان اللھم’’ کہے بعد کے تکبير چوتھی تو ہو کی عورت ميت اگر ليکن

 عنھا فتجاوزؐا  مسيئۃ کانت ان و احسانھا فی فزدؐا  محسنۃ کانت ان اللھم منا بھا اعلم وانت خيرا اال منھا نعلم ال انا اللھم بہ نزولم

الراحمين ارحم يا برحمتک وارحمھا الغابرين فی اھلھا علی   واخلف عليين اعلی   فی عندک اجعلھا اللھم لھا واغفر  ‘‘ 

۔ ہو نہ خراب شکل کی نماز کے پڑھے ديگرے بعد يکے طرح اس کو ںدعاؤ اور تکبير۔ ۶۶۱ مسئلہ  

 کی امام يعنی) پڑھے بھی دعائيں اور تکبيرات وہ کہ چاہيئے کو اس پڑھے ساتھ کے جماعت کو ميت نماز شخص جو۔۶۶۱ مسئلہ

( ۔کرے نہ اکتفا پر دعا اور تکبير  

مستحبات کے ميت نماز  

۔ ہيں حبمست ميں ميت نماز چيزيں چند۔۶۶۲مسئلہ  

(۱)  يا وضو جبکہ کرے وقت اس تيمم کہ ہے يہ مستحب احتياط اور ہو تيمم با يا باغسل يا وضو با وہ پڑھے ميت نماز شخص جو

۔ گا سکے پہنچ نہيں ميں ميت نماز تو گا کرے غسل يا وضو اگر کہ ہو خوف يا ہو نہ ممکن غسل  

(۲)  اگر اور ہو کھڑا مقابل کے وسط کے جسم کے ميت وہ ہے رہا پڑھ مازن پر ميت اس تنہا جو يا امام تو ہو کی مرد ميت اگر

ہو کھڑا مقابل کے سينے کے اس تو ہو ميت کی عورت  

(۳) پڑھے نماز پاؤں ننگے  

(۴) کرے کوبلند ہاتھوں پر تکبير ہر  

(۵) ۔ جالگے پر تابوت کے ميت تو ہلئے کو کپڑے کے اس ہوا اگر کہ ہو فاصلہ کم اتنا کا اس سے ميت  

(۶) پڑھے ساتھ کے جماعت ميت نماز  

(۷) پڑھيں آہستہ آہستہ وہ ہيں رہے پڑھ پيچھے کے اس اجو اور پڑھے سے آواز بلند دعائيں اور تکبير جماعت امام  

(۸) ں ہو نہ کيوں ہی ايک وہ چہ اگر چاہيئے نا ہو کھڑا پيچھے کے امام کو والوں پڑھنے ساتھ کے جماعت  

(۹) کرے دعائيں لئے کے ينمومن اور ميت واال پڑھنے نماز  

(۱۱) کہے ‘‘الصلۃ’’ دفعہ تين پہلے سے ہونے شروع نماز  

(۱۱) ہوں ہوتے جمع زيادہ لئے کے ميت نماز لوگ جہاں کہ چاہيئے جانی پڑھی نماز جگہ ايسی  

(۱۲) ۔ ہو کھڑی اکيلی ميں صف الگ ايک تو پڑھے ساتھ کے جماعت ميت نماز عورت حائضہ اگر  

۔ نہيں مکروہ ميں الحرام مسجد ليکن ہے مکروہ پڑھنا ميں دوںمسج ميت نماز۔۶۶۳مسئلہ  



 

احکام کے دفن  

 نہ باہر بھی درندے کو بدن کے س اورا آئے نہ باہر بو کی اس کہ ہے واجب نا کر دفن ميں زمين طرح اس کو ميت۔۶۶۴مسئلہ

۔ جائے بنايا مضبوط سے چيزوں کی قسم اس يا اينٹ کو قبر تو ہو ڈر کا جانے لے نکال باہر کے درندوں اگر اور سکيں نکال  

 سکتے رکھ ميں(ديوار) تعمير يا تابوت بجائے کے کرنے دفن کو اس تو ہو نہ ممکن کرنا دفن ميں زمين کو ميت اگر۔ ۶۶۵مسئلہ

۔ ہيں  

۔ ہو طرف کی قبلہ حصہ کا سامنے کا بدن کے اس کہ چاہيئے لٹانا طرح اس کروٹ دائيں ميں قبر کو ميت۔۶۶۶مسئلہ  

 بھی ميں رکھنے اسے ميں جہاز اور ہو نہ خراب تک خشکی بدن کا اس اگر تو جائے مر ميں جہاز کے پانی کوئی اگر۔۶۶۷ئلہمس

 جائے کيا دفن ميں خشکی اسے کر پہنچ ہاں و اور جائيں پہنچ پر خشکی کہ چاہئيے نا کر انتظار پھر ہوتو نہ بھی رکاوٹ کوئی

 دريا کر باندھ ساتھ کے پاؤں کے اس چيز بھاری کوئی کر پڑھ ميت نماز اور جائے کيا حنوط اور کفن غسل اسے ميں جہاز ورنہ

۔ جائے ديا ڈال ميں دريا کے کر بند منھ کا اس اور ديں رکھ ميں مٹکے بڑے اسے يا جائے ديا ڈال ميں  

 کے بدن يا ناک ، کان کا سا اور گا نکالے باہر کو بدن کے اس اور گا دے کھود قبر کی ميت دشمن کہ ہو ڈر اگر۔ ۶۶۸مسئلہ

۔سکے پہنچ نہ وہاں دشمن کہ جائے کيا دفن کر چھپا طرح اس اسے تو گا کاٹے کو حصوں دوسرے  

 نايا کر مضبوط کا اس کہ جب گا جائے ليا سے مال اصل کے ميت خرچ کا کرنے مضبوط کو قبر اور ڈالنے ميں دريا۔ ۶۶۹مسئلہ

۔ ہو ضروری ڈالنا درياميں  

 ہو ہوئی نہ داخل روح تک ابھی ميں بدن کے بچہ يا ہو بچہ مردہ ميں پيٹ کے اس اور جائے مر عورت کافر کوئی اگر۔ ۶۷۱مسئلہ

 رخ قبلہ منھ کا بچہ تاکہ جائے لٹايا کے کر پيٹھ طرف کی قبلہ پر پہلو بائيں ميں قبر کو عورت ايسی تو ہو مسلمان باپ کا بچہ اور

۔ سکے ہو  

۔ ہے نہيں جائز نا کر دفن ميں قبرستان کے مسلمانوں کو کافر اور ميں قبرستان کے کافروں کو مسلمان۔ ۶۷۱مسئلہ  

 جائز ہو جاتی ڈالی گندگی يا کرکٹ کوڑا جہاں مثل يعنی ہو حرمتی بے کی اس جہاں نا کر دفن جگہ ايسی کا مسلمان۔ ۶۷۲مسئلہ

۔ ہے نہيں  

 جيسے ہے وقف لئے کے کاموں علوہ کے دفن جو پر جگہ ايسی اور چاہئيے نا کر نہيں دفن ميں جگہ غصبی کو ميت۔ ۶۷۳مسئلہ

۔ ہے نہيں جائز نا کر دفن ميں مسجدوغيرہ  

 ہو ختم ميت پہلی اور ہو چکی ہو پرانی قبر اگر البتہ ہے نہيں جائز نا کر دفن ميں قبر کی ميت دوسرے کو ميت کسی۔ ۶۷۴مسئلہ

۔ ہے جائز نا کر دفن بھی ميں قبر والی طبقہ چند طرح اسی ہے جائز تو ہو چکی  

 کر دفن ساتھ کے اس بھی کو ان ہوں دانت يا ناخن ، بال سکے ا چہ اگر جائيں ہو عليحدہ سے ميت حصے کے بدن جو۔ ۶۷۵مسئلہ

۔ ہے مستحب نا کر دفن کا ان جائيں ہو عليحدہ سے انسان زندہ ناخن اور دانت جو ليکن ديں  

 اس کو کنوئيں اسی اور ديں کر بند کو کنوئيں اس تو ہو نہ ممکن نکالنا باہر کا اس اور جائے مر ميں ئيں کنو کوئی اگر۔ ۶۷۶مسئلہ

۔ جائے ديا قرار قبر کی  

 اسے تو ہو سبب کا خطرے لئے کے ماں رہنا ميں رحم کا بچہ اس اور جائے مر بچہ ميں پيٹ کے عورت کسی اگر۔ ۶۷۷مسئلہ

۔ہے نہيں اشکال سميں ا تو ہوں مجبور پر نکالنے کے کر ٹکڑے ٹکڑے ےک اس چہ اگر اور جائے نکاال باہر سے طريقہ آسان  

 

مستحبات کے دفن  

 جائے کيا ميندفن قبرستان ترين قريب کو ميت اور جائے کھودی برابر کے قد کے انسان متوسط ايک قبر ہے مستحب۔۶۷۸مسئلہ

 کو خوانی فاتحہ وہاں لوگ يا ہوں دفن لوگ نيک پر وہاں جيسے ہو بہتر زيادہ سے وجہ کسی ستان قبر واال دور کہ کے اس سوائے

۔ ہوں جاتے زيادہ  



 سے قبر تھوڑا تھوڑا ميں مرتبہ تين پھر اور جائے ديا رکھ پر زمين کو جنازہ پہلے گز چند سے قبر کہ ہے مستحب۔ ۶۷۹مسئلہ

 مرتبہ تيسری پھر تو ہو کو مرد جنازہ اگر اتاريں ميں قبر مرتبہ چوتھی اور اٹھائيں کر رکھ پر زمين مرتبہ ہر اور کريں نزديک

 ميں قبر سے طرف کی سر کو اس ميں دفعہ چوتھی اور ہو نزديک کے پائنتی کی قبر سر کا اس کہ رکھيں پر زمين طرح اس

 داخل ميں چوڑائی اسے اور رکھيں طرف کی قبلہ کے قبر اسے ميں مرتبہ تيسری پھر تو ہو جنازہ کا عورت اگر اور کريں داخل

۔ کريں پردہ پر قبر سے کپڑے کسی وقت اتارتے ميں قبر اور کريں قبر  

 سے دفن ہيں مقرر جو دعائيں وہ اور کريں داخل ميں قبر اور نکاليں سے تابوت سے آرام کو جنازہ کہ ہے مستحب۔ ۶۸۱مسئلہ

 کے اس اور جائيں دی کھول گرہيں کی کفن کے اس تو چکيں رکھ ميں لحد کو ميت جب جائيں پڑھی بعد کے دفن اور پہلے

 پيچھے کے پيٹھ کی ميت اور جائے ديا بنا نيچے کے سر تکيہ لئے کے اس کے کر جمع مٹی اور جائے رکھا پر مٹی کو رخسار

۔ جائے ہو نہ چت ميت تاکہ جائيں دئے رکھ ڈھيلے اينٹيں کچی کچھ  

 رکھا پر کندھے بائيں کے مردہ کو ہاتھ بائيں اور پر کندھے دائيں کے مردہ کو ہاتھ دائيں پہلے سے نے کر بند کو قبر۔ ۶۸۱مسئلہ

 فلن يا افھم اسمع’’ کہے مرتبہ تين کر ہل کو کندھے کے اس سے زور زور اور جائے لے تک کانوں کے اس کو منھ اور جائے

 تين تو ہے علی نام کا باپ کے اس اور ہے محمد نام کا س اگرا مثل لے نام کا باپ کے اس اور ميت فلنکے بجائے اور‘‘ فلن ابن

کہيں بعد کے اس‘‘ علی بن محمد يا افھم اسمع’’ کہے طرح اس مرتبہ  : 

 سيد و رسولہ و عبدہ آلہ و عليہ هللا صلی محمدا وان لہ شرک ال وحدہ هللا اال الہ ال ان شھادتہ من عليہ فارقتنا الذی العھد علی انت ھل

 علی و والحسين الحسن ان و العالمين علی طاعتہ هللا افترض ن امام و الوصيين سيد و المومنين امير عليا وان المرسلين خاتم و النبيين

 علی بن الحسن و محمد بن علی و علی بن محمد و موسی   بن علی و جعفر بن موسی   و محمد بن وجعفر علی بن ومحمد الحسين بن

 بجائے) فلن بن فلن ابراريا ھدی   ائمۃ ائمتک و اجمعين الخلق علی هللا حجج و منين ائمۃالمو عليھم هللا صلوات الحجۃالمھدی والقائم

 ک وسا ال تعالی   و تبارک هللا عند من رسولين المقربان الملکان اتاک اذا( کہے پھر اور لے نام کا باپ کے اس اور ميت فلن بن فلن

 صلی محمد ربی هللا جوابھما فی قل و تحزن وال تخف فل ائمتک وعن قبلتک وعن کتابک عن و دينک وعن نبيک عن و ربک عن

 مجتبی   علی بن والحسن امامی طالب ابی بن علی المومنين امير و قبلتی الکعبۃ و کتابی القرآن و دينی االسلم و نبيی آلہ و عليہ هللا

 الکاظم موسی   و امامی الصادق جعفر و امامی الباقر محمد و امامی العابدين زين علی و بکربلامامی شھيد علی بن الحسين و امامی

 ھؤالء امامی المھدی المنتظر الحجۃ و امامی العسکری والحسن امامی الھادی وعلی امامی الجواد محمد و امامی الرضا علی و امامی

و بھم شفعائی و قادتی و سادتی و ائمتی اجمعين عليھم هللا صلوات  يہاں) فلن بن نفل يا اعلم اآلخرۃثم و الدنيا اتبرا فی اعدائھم من اتولي 

 ان و الرسول نعم وآلہ عليہ هللا صلیؐا  محمدا وان الرب نعم وتعالی   تبارک هللا ان(کہے پھر اور لے نام کا باپ کے اس اور ميت

 و حق الموت ان و ، حق وآلہ عليہ هللا صلی محمد بہ جاء ما االئمۃوان نعم عشر االئمۃاالحد المعصومين اوالدہ و طالب ابی بن علی

 النار و حق الجنۃ ان و حق الکتب تطاير و ، حق والميزان حق والصراط ، النشورحق و حق البعث و القبرحق فی نکير و منکر السو  

کہے پھر) القبور فی من يبعث هللا ان و فيھا، ريب ال آتيۃ الساعۃ ان و حق ) 

 و مستقيم صراط الی هللا ھداک و الثابت لقول با هللا کثبت( کہے بعد کے اس پھر لے نام کا ميت فلن بجائے) فلن بن فلن يا افھمت

رحمتہ من مستقر فی اوليائک بين و بينک هللا عرف  

( ۔عفوک عفوک اللھم برھانا منک لقہ و اليک بروحہ اصعد و جنبيہ عن االرض جاف اللھم(کہے پھر  

 کی پاؤں کی ميت اور وضو با ہو ننگا سے پاؤں اور سر وہ ہے رہا ر اتا ميں قبر کو ميت شخص جو کہ ہے مستحب۔ ۶۸۲مسئلہ

 پرمٹی قبر سے پشت کی ہاتھوں وہ ہوں موجود وہاں لوگ جو علوہ کے داروں رشتہ کے ميت اور نکلے باہر سے قبر سے طرف

 کا اس اگر اور اتاريں ميں قبر محرم کے اس اسے تو ہو کی عورت ميت اور‘‘ راجعون اليہ انا و ہلل انا’’ پڑھيں وقت اس اور ڈاليں

۔ اتاريں ميں قبر اسے دار رشتہ کے اس پھر تو ہو نہ محرم کوئی  

 پر اس نشان کوئی اور کريں بلند سے زمين برابر کے انگليوں چار اور بنائيں مستطيل يا مربع کو قبر کہ ہے مستحب۔ ۶۸۳مسئلہ

 ہاتھ بعد کے چھڑکنے پانی ہوں حاضر لوگ جو اور چھڑکيں پانی پر قبر اور ہو نہ اشتباہ ميں پہچاننے کو کسی تاکہ جائے ديا لگا

 اور پڑھيں لنا انز انا سورہ مرتبہ سات اور جائيں گڑ ميں خاک انگلياں کہ رکھيں طرح اس پر مٹی کی قبر کر پھيل کو انگليوں کی

 واسکن رضوانا منک ولقہ روحہ اليک اصعد و جنبيہ عن االرض جاف اللھم’’ پڑھيں دعا اوريہ کريں مغفرت دعائے لئے کے ميت

۔ ‘‘سواک رحمۃمن عن تغنيہ ما رحمتک من قبرہ  

 اجازت وہ جسے يا ولی کا ميت کہ ہے مستحب بعد کے جانے واپس کے ان تھے آئے لوگ جو لئے کے جنازہ تشيع۔ ۶۸۴مسئلہ

۔ پڑھے تلقين دفعہ ايک وہ دے  

 دينے پرسہ کہ ہو گئی گذر مدت زيادہ اگر ورا جائے ديا پرسہ کو سوگواروں کے ميت بعد کے دفن کے ہے مستحب۔ ۶۸۵مسئلہ

 دن تين لئے کے ہوان ہوئی ميت گھر کے جن کہ ہے مستحب اور ہے بہتر دينا نہ پرسہ تو گی جائے ہو تازہ مصيبت کی ان سے

۔ ہے مکروہ کھانا کھانا ميں گھر کے ان يا ساتھ کے اوران جائے بھيجا کھانا تک  



 ياد کو ميت بھی جب اور کرے صبر پر موت کی بيٹے خصوصا پر مرنے کے داروں رشتہ اپنے انسان کہ ہے مستحب۔ ۶۸۶مسئلہ

 حاجتيں سے عالم وند خدا جاکر پر قبر کی باپ اور ماں پڑھے قرآن لئے کے ميت اور کہے‘‘ راجعون اليہ وانا ہلل انا’ تو کرے

۔جائے ہو نہ خراب جلدی تاکہ بنائے مضبوط کو قبر اور کرے طلب  

 ميں غم کے السلم عليھم ائمہ ہاں مارے طمانچے يا نوچے کو بدن اور منھ پر ميت کی کسی انسان کہ ہے نہيں جائز۔ ۶۸۷مسئلہ

۔ ہے مستحب بلکہ ہے جائز کرنا ايسا  

 کی ان کہ ہے يہ احوط چہ اگر ہے نہيں جائز کرنا چاک گريبان پر موت کی کسی علوہ کے موت کی بھائی اور باپ۔ ۶۸۸مسئلہ

۔ جائے کيا نہ چاک گريبان یبھ پر موت  

 پر موت کی عزيز کسی عورت اگر اور کرے چاک لباس يا گريبان اپنا پر موت کی بيٹے يا بيوی شخص کوئی اگر۔ ۶۸۹مسئلہ

 لباس يا کھلئے کھانا کو فقيروں دس يا کرے آزاد غلم ايک کہ چاہئيے کو اس تو اکھاڑے بال اپنے يا نوچے کو چہرہ اپنے

۔ کرے ايسا پر موت کی بيٹے يا بيوی جواپنی ہے بھی لئے کے مرد اس کمح يہی۔پہنائے  

 گريہ سے آواز بلند پر مصيبت کی السلم عليھم معصومين ليکن ، چاہئيے کرنی نہيں بلند بہت آواز وقت روتے پر ميت۔ ۶۹۱مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں کرنے  

 

قبر وحشت نماز  

 پہلی کہ ہے يہ طريقہ کا اس اور جائے پڑھی لئے کے ميت وحشت نماز رکعت دو رات پہلی کی دفن کہ ہے مستحب۔ ۶۹۱مسئلہ

 انا ۂ سور مرتبہ دس بعد کے الحمد سورہ ميں رکعت دوسری اور پڑھے آيۃالکرسی مرتبہ ايک بعد کے الحمد سورہ ميں رکعت

 مرنے اس جگہ کی فلن اور‘‘ فلن قبر الی ثوابھا وابعث محمد آل و محمد علی صل اللھم ’’کہے بعد کے سلم اور پڑھے انزلنا

۔ لے نام کا والے  

 کی عشاء ميں حصہ پہلے کے رات ہے يہ بہتر ليکن ہے جاسکتی پڑھی ميں حصوں تمام کے رات پہلی وحشت نماز۔ ۶۹۲مسئلہ

۔ جائے پڑھی بعد کے نماز  

 اس وحشت نماز کہ ہے توبہتر جائے ہو تاخير سے وجہ اور کسی ميں دفن کے اس يا جائيں لے دور کہيں کو ميت اگر۔ ۶۹۳مسئلہ

 ميں دونوں رات پہلی کی دفن اور رات پہلی کی مرنے يعنی کرنا جمع البتہ جائے پڑھی ہی ميں رات پہلی جو بعد کے مرنے کے

۔ہے احوط پڑھنا وحشت نماز  

 

کھولنا کا قبر) قبر نبش  ) 

 ہو مٹی کر ہو ختم بدن کا اس اگر البتہ ہے حرام ہو نہ کيوں ہی ديوانہ اي بچہ وہ چہ اگر کھولنا کا قبر کی مسلمان کسی۔ ۶۹۴مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی تو ہو چکا  

 کئی پر ان چہ اگر ہے حرام کھولنا کو قبروں کی لوگوں صالح اور عالموں ، شھيدوں ، زادوں پيغمبروں،اماموں،امام۔ ۶۹۵مسئلہ

۔ ہوں چکے گزر سال  

۔ ہے نہيں حرام کھولنا کا قبر يںم جگہوں ذيل مندرجہ۔۶۹۶مسئلہ  

(۱) ۔ ہو ہوتا نہ راضی مالک کا زمين ہواور گئی کی دفن ميں زمين غصبی کسی ميت جب  

(۲)  ميت طرح اسی اور ہو ہوتا نہ راضی کامالک اس اور ہو غصبی وہ ہے گئی ہو دفن ساتھ کے ميت جو چيز دوسری کوئی يا کفن

۔ ہوں نہ راضی ميں رہنے ساتھ کے اس وارث اور جائے ہو دفن ساتھ کے اس تھا واال ملنے کو وارثوں ميں بعد جو مال کا  

(۳)  ديا نہيں سے طور شرعی کفن يا ہے باطل غسل کا اس کہ ہو معلوم ميں بعد يا ہو گيا ديا کر دفن کے کفن يا غسل بغير کو ميت

۔ گيا لٹايا نہيں رو قبلہ ميں قبر کو اس يا گيا  

(۴) ۔ ہو ضروری نا جا ديکھا کو ميت لئے کے نے کر ثابت کو حق کسی  



 کوڑا يا گندگی يا ہو دفن ميں ستان قبر کے کافروں مثل ہو رہی ہو احترامی بے کی اس جہاں ہو گيا کيا دفن جگہ ايسی کو ميت (۵)

۔ہو گيا ہو دفن جگہ کی جانے ڈالے کرکٹ  

(۶)  ميت حاملہ کو بچہ زندہ مثلا  ہو زيادہ سے اس ہميتا سکی ا کہ ہو ضروری کھودنا کا قبر لئے کے مطلب شرعی ايسی کسی

۔ ہو نکالنا باہت سے پيٹ کے  

(۷)  ہويا خطرہ کا جانے لے بہا کے سيلب يا ہو خطرہ کا جانے لے نکال کے درندوں سے ا کہ ہو گئی کی دفن ميت جگہ ايسی

۔ ہو خطرہ کا لينے نکال کے دشمن  

(۸)  واجب احتياط ميں صورت اس ليکن ، چاہيں نا کر دفن ساتھ کے اس اسے اور واہ ہو نہ دفن حصہ کوئی کا جسم کے ميت جب

۔ جائے ديکھا نہ جسم کا ميت کہ رکھيں کر کھود طرح اس ميں قبر کی اس کو حصہ اس کے بدن کے اس کہ ہے يہ  

 

غسل مستحب  

 کر لے سے اذان کی صبح وقت کا اس ہے جمعہ غسل مينسے ان اور ہيں بہت غسل مستحب ميں اسلم مقدس شريعت۔ ۶۹۷مسئلہ

۔ ہے بہتر نا کر قريب کے ظہر ليکن ہے تک ظہر  

 کے نيت کی قضاء و ادا تک آفتاب غروب بعد کے اس کہ ہے بہتر پھر تو سکاہو ہو نہ غسل تک ظہر اگر جمعہ روز۔ ۶۹۸مسئلہ

 قضا تک آفتاب غروب کر لے سے صبح کی ہفتہ کہ ہے مستحب تو ہو سکا کر نہ غسل بالکل دن کے جمعہ اگر اور الئے بجا بغير

 کے جمع وہ کہ ہو خوف کو کسی اگر اور ہے نہيں حرج کوئی بھی تو الئے بجا کو رات کی ہفتہ اگر الئے بجا ساتھ کے نيت کی

 دن کے ہفتہ يا جمعہ اوراگر کرلے کوغسل رات کی جمعہ يا دن کے جمعرات تو گا سکے کر نہيں غسل وجہ کی ملنے نہ پانی دن

۔ ہے السکتا بجا ہے مطلوب کو ر پروردگا کہ سے قصد اس دن بھی کسی کے ہفتہ تو السکا نہيں بجا  

 و اعبدہ محمد وان لہ شريک ال وحدہ اال الہ ال ان اشھد’’۔  پڑھيں دعا يہ وقت کرتے غسل کے جمعہ کہ ہے مستحب۔۶۹۹مسئلہ

۔‘‘المتطھرين من واجعلنی التوابين من واجعلنی محمد وآل محمد علی صل اللھم رسولہ  

 اکيسويں ليکن ہے مستحب ميں ساتويں اور پانچويں يا تيسری مثل ميں راتوں طاق تمام اور رات پہلی کی رمضان ماہ۔۷۱۱مسئلہ

 ، انيسويں ، سترہويں ، پندرہويں ، پہلی پر طور خاص اور ہے مستحب نا کر غسل ميں رات ہر تک مبارک ماہ آخر کر لے سے

۔ ہے ہوئی سفارش زيادہ بہت کو شب انتيسويں اور ستائيسويں ، پچيسويں ، تئيسويں ، اکيسويں  

 سے تاريخ اکيسويں ليکن ہے النابہتر بجا متصل سے غروب ليکن ہے رات تمام وقت کا غسل کو راتوں کی رمضان ماہ۔ ۷۱۱مسئلہ

 غسل کے شب اول کو رات ئيسويںت کہ ہے مستحب بھی اوريہ کرے غسل درميان کے عشاء و مغرب کہ ہے بہتر تک تاريخ آخری

۔ الئے بجا بھی ميں شب آخر غسل ايک علوہ کے  

 کہ ہے بہتر اور ہے تک آفتاب غروب سے اذان کی صبح وقت کا اس اور ہے مستحب غسل کا قربان عيد اور فطر عيد۔۷۱۲مسئلہ

 اور ہے تک اذان کی صبح سے غربم اول وقت کا اس اور غسل کا رات کی فطر عيد طرح اسی بجاالئے پہلے سے نماز کی عيد

۔ جائے اليا بجا ميں شب اول کہ ہے يہ بہتر  

 اسی ہے بہتر نا ال بجا نزديک کے ظہر غسل کا نويں اور ہے مستحب کرنا غسل دن کے الحجہ ذی نويں اور آٹھويں۔۷۱۳مسئلہ

 اور ہے مستحب غسل کا دن کے غدير د،عي ہے مستحب غسل کا تاريخ آخری اور ستائيسويں ، پندرہويں ، پہلی کی رجب ماہ طرح

 ، شعبان پندرہويں دن کے نوروز ،عيد غسل کا دن کے مباہلہ الحجۃعيد ذی ،چوبيس جائے يا ال بجا پہلے سے ظہر کہ ہے بہتر

۔ ہے مستحب بھی غسل کا ذيقعدہ پچيسويں اور االول ربيع سترہويں اور نويں  

 استعمال خوشبو لئے کے اور کسی سوا کے شوہر اپنے نے جس کو عورت کہ طرح اسی مستحب دينا غسل کو مولود نو۔۷۱۴مسئلہ

 سے ہوميت ديا غسل کو کسی جب کرنا غسل کا شخص اس۔ ہو گيا سو ميں مستی جو نا کر غسل کا شخص اس۔ نا کر غسل ہو کی

 چاند يا سورج کہ ہوجب پڑھی نہ ت آيا نماز کر بوجھ جان نے شخص جس طرح اسی۔ جائے چھو حصہ کوئی کا بدن کے اس

۔ ہے مستحب کرنا غسل بھی لئے کے اس ہو لگا گرہن کوپورا  

 تو ہو بھی ديکھا نے اس پھر اور ہو گيا ديکھنے کو انسان ہوئی چڑھے پر پھانسی کسی شخص جو کہ ہے مستحب۔۷۱۶ مسئلہ

 اس پھر تو ہو گيا لئے کے دينے گواہی مثل يا ہو ديکھا اسے سے وجہ کی مجبوری ايا ہو گزر سے وہاں اتفاقا اگر البتہ کرے غسل

۔ ہے نہيں مستحب غسل لئے کے  



 مسجد شہر، کے منورہ مدينہ ، منورہ مدينہ حرم ، کعبہ خانہ ، الحرام مسجد ، معظمہ مکہ خود اور معظمہ مکہ حرم۔ ۷۱۶مسئلہ

 چند ميں دن ايک اگر۔  ہے مستحب نا کر غسل لئے کے انسان پہلے سے ہونے داخل ميں حرم کے السلم عليھم ائمہ اور پيغمبر

۔ ہے فی کا غسل ايک پھر ہوتو نا ہو داخل ميں حرم مرتبہ  

 بجا غسل ايک سے نيت کی سب وہ اگر ہو چاہتا نا ہو داخل ميں کعبہ اور الحرام مسجد مکہ حرم دن ہی ايک شخص جو۔ ۷۱۷مسئلہ

 سب تو ہو چاہتا نا ہو داخل ميں وسلم وآلہ عليہ هللا صلی پيغمبر مسجد اور مدينہ شہر مدينہ، حرم دن ايک اگر اور ہے کافی تو الئے

۔ ہے کافی غسل ہی ايک لئے کے  

 سے دور يا پڑھے سے نزديک خواہ لئے کے زيارت کی السلم عليھم ائمہ اور وسلم وآلہ عليہ هللا صلی اکرم پيغمبر۔ ۷۱۸ مسئلہ

 ميں سفر ، لئے کے ہونے پيدا شگفتگی ميں عبادت ، لئے کے توبہ طرح اسی ، لئے کے نے کر طلب حاجت کوئی سے تعالی   هللا

۔ ہے مستحب نا کر غسل لئے کے سفر کے زيارت کی السلم عليہ حسين امام خصوصا لئے کے جانے  

 جس کرے کام ايسا کوئی بعد کے اس اور ہو يا ال بجا غسل ايک ہيں ہوئے بيان ميں مسئلہ اس جو سے ميں غسلوں ان۔ ۷۱۹ مسئلہ

۔ الئے بجا غسل دوبارہ کہ ہے مستحب ليکن گا ہو نہيں باطل غسل کا اس تو جائے سو مثل ہے تا جا ہو باطل وضو ےس  

۔ نماز واجب جيسے ہے تا ہو ضروری وضو ميں جس سکتا ال نہيں بجا کام ايسا سے غسل مستحب انسان۔ ۷۱۱ مسئلہ  

 سے نيت کی تمام تو ہوں مستحب تمام يا مستحب کچھ اور واجب کچھ يا واجب غسل ايک کئی پر شخص کسی جب۔ ۷۱۱ مسئلہ

۔ ہے کافی غسل ايک  

 

احکام کے تيمم  

چاہئيے کرنا تيمم بدلے کے غسل اور وضو پر مقامات سات۔ ۷۱۲مسئلہ  : 

۔ہو نہ موجود ہے ضرورت کی پانی مقدار جتنی لئے کے غسل اور وضو (۱)  

(۲) ہو نہ ممکن کرنا مہيا کا پانی  

(۳) ہو دہ نقصان تعمالاس کا پانی  

(۴) ہو خطرہ کا پياس  

(۵) ہو لئے کے کرنے دور نجاست کی کپڑے اور بدن فقط پانی موجودہ  

ہو نہ مباح پانی (۶)  

(۷) ہو تنگ وقت  

مقام پہل کا تيمم  

 انانس کوئی اگر چاہيئے کرنا تيمم ہوتو نہ موجود ہے ضرورت کی پانی مقدار جتنی لئے کے غسل اور وضو بھی جب۔ ۷۱۳مسئلہ

 وہ اگر اور جائے ہو اميد نا سے ملنے پانی وہ کہ کرے جستجو اتنی کی ملنے پانی لئے کے غسل اور وضو پھر تو ہو ميں آبادی

 پہلے کو جس تير ايک يعنی۔ ڈھونڈے کو پانی پر اندازہ کے تير ايک طرف ہر تو ہو والی وفراز نشيب زمين جہاں ہو ميں بيابان

 ہر پھر تو ہو صاف زمين اگر اور ہے کہلتا تير ايک وہ جاسکے وہ تک دور جتنی تو تھا جاتا ينکاپھ ذريعہ کے کمان ميں زمانہ

۔ڈھونڈے پانی تک اندازہ کے تير دو طرف ايک  

 صاف طرف جو تو ہو والی فراز و نشيب کی طرف اورکچھ ہو ہموار زمين کی طرف کچھ سے ميں طرف چاروں اگر۔۷۱۴ مسئلہ

۔ کرے تلش پانی سے اندزہ کے تير ايک طرف کی زمين والی فراز و نشيب اور سے زہاندا کے تير دو ادھر ہو  

۔ ہے نہيں ضروری ڈھونڈنا پانی طرف اس تو ہے نہيں لکل با پانی ادھر کہ ہو يقين طرف جس۔ ۷۱۵ مسئلہ  

 تير دو يا تير ايک کہ ہو ينيق سکو اگرا تو ہو بھی وقت لئے کے ڈھونڈنے کو پانی اور ہو نہ تنگ وقت کا نماز جب۔ ۷۱۶ مسئلہ

 کہ ہو گمان اگر ليکن جائے لئے کے کرنے مہيا پانی تو ہو رکھتا نہ ضرر نا جا وہاں گااور جائے مل پانی پر فاصلہ زيادہ سے

۔ جائے وہاں ميں تلش کی پانی کہ ہے يہ واجب احتياط تو ہو اطمينان اگر ہاں نہينہے ضروری جانا تک وہاں تو گا جائے مل پانی  



 کے جس ہے سکتا بھيج کو آدمی ايسے کسی بلکہ ہے نہيں ضروری نا جا کا انسان خود لئے کے ڈھونڈنے کو پانی۔ ۷۱۷ مسئلہ

۔ ہے کافی تو جائے چل آدمی ايک سے طرف کی ان اور ہے واجب ڈھونڈنا پانی پر آدميوں کئی اگر پس ہو اطمينان پر کہنے  

 يقين کا نے ہو نہ کے اس کہ ڈھونڈے اتنا پھر تو ہے موجود پانی ميں قافلہ يا ميں سامان اي ميں گھر کہ ہو احتمال اگر۔ ۷۱۸ مسئلہ

۔ جائے ہو اميد نا سے ملنے کے اس يا جائے ہو  

 ہو عقلئی احتمال اگر رہے وہيں تک نماز وقت اور سکے مل نہ پانی اور کرے تلش پہلے سے وقت کے نماز اگر۔ ۷۱۹ مسئلہ

۔کرے تلش دوبارہ کہ ہے يہ احتياط تو گا جائے مل پانی سے کرنے تلش بارہ دو کہ  

 کہ ہو عقلئی احتمال اگر رہے جگہ اس تک نماز دوسری ملاور نہيں پانی پر کرنے تلش اور آگيا وقت کا نماز اگر۔ ۷۲ ۱مسئلہ

۔کرے تلش بارہ دو کہ ہے يہ احتياط تو گا جائے مل پانی سے نے کر تلش دوبارہ  

 تو ہو نہ برداشت قابل جو ہو سخت قدر اس ڈھونڈنا کا پانی يا ہو خوف کا درندوں اور چور يا ہو تنگ وقت کا نماز اگر۔ ۷۲۱ مسئلہ

۔ ہے نہيں ضروری ڈھونڈنا پانی  

 ساتھ کے تيمم نماز کی اس ليکن کيا گناہ تو جائے ہو تنگ وقت کا نماز کہ تک يہاں جائے نہ ڈھونڈنے پانی اگر۔ ۷۲۲ مسئلہ

۔ ہے صحيح  

 اور لی پڑھ نماز کے کر تيمم اور گيا نہيں ڈھونڈنے پانی وہ لئے اس گا ملے نہيں پانی کہ ہو يقين کو شخص کسی اگر۔ ۷۲۳مسئلہ

۔ ہے باطل نماز کی اس ہے پڑھی نماز جو تو جاتا مل پانی تو کرتا تلش وہ اگر کہ ہو معلوم بعد کے نماز  

 کيا تلش جگہ جس کہ ہو معلوم ميں بعد ليکن لی پڑھ نماز کے کر تيمم اور مل يںنہ پانی باوجود کے ڈھونڈنے اگر۔ ۷۲۴ مسئلہ

 اعادہ کا نماز کہ ہے يہ مستحب احتياط ميں صورت اس تو ہو باقی وقت اگر ليکن ہے صحيح نماز يہ اسکی اور تھا موجود پانی تھا

۔ کرے  

 مينمعلوم بعد اور لے پڑھ نماز ساتھ کے تيمم کئے تلش پانی بغير اور ہے تنگ وقت کا نماز کہ ہو يقين کو شخص جس۔۷۲۵ مسئلہ

 گيا گزر وقت اگر اور پڑھے دوبارہ کو نماز کہ ہے يہ واجب احتياط ميں صورت اس موجودتھا تووقت لئے کے آب تلش کہ ہو

۔ الئے بجا قضا تو ہے  

 پھر تو ڈاال توڑ وضو نے اگراس کہ ہو معلوم اسے اور ہو باوضو بعد کے نے ہو داخل وقت زکا نما شخص کوئی اگر۔ ۷۲۶ مسئلہ

 توڑنا نہيں وضو کو اس تو ہے قادر پر رکھنے باقی کو وضو اپنے اگر۔  گا سکے کر نہيں وضو يا گا سکے کر نہيں حاصل پانی

۔ چاہئيے  

 اگر گا ملے نہيں انیپ تو دے کر باطل کو وضو وہ اگر کہ ہو جانتا اور ہو باوضو پہلے سے وقت کے نماز کوئی اگر۔ ۷۲۷ مسئلہ

۔ کرے نہ باطل کو اس کہ ہے يہ احتياط تو ہے سکتا رکھ باقی کو وضو اپنے  

 تو گا دے گرا کو اس وہ اگر کہ وہ جانتا ہواور موجود پانی کا مقدار کی غسل يا وضو صرف پاس کے کسی اگر۔ ۷۲۸ مسئلہ

 کا نماز کہ ہے يہ احتياط اور ہے حرام گرانا پانی کا تواس ہو ہوچکا داخل وقت کا نماز چنانچہ گا سکے مل نہيں پانی اسے دوبارہ

۔ کرے نہ ضائع کو پانی بھی پہلے سے نے ہو داخل وقت  

 يا کرے باطل کو وضو اپنے بعد کے نے ہو داخل کے وقت کے نماز اگر گا ملے نہيں پانی کہ ہو معلوم کو جس۔ ۷۲۹ مسئلہ

 ہے يہ مستحب احتياط چہ اگر۔ ہے صحيح ساتھ کے تيمم نماز کی اس البتہ گا ہو گنہگار تو کردے ضائع کو اس ہو موجود جوپانی

۔کرے بھی قضا کی نماز اس کہ  

مقام دوسرا کا تيمم  

 سے وجہ کی رکھنے نہ سامان کا نکالنے پانی سے کنوئيں سے ڈر کے وغيرہ جانور اور چور يا بڑھاپے شخص جو۔ ۷۳۱ مسئلہ

 مشقت اتنی ميں کرنے استعمال يا ميں نے کر حاصل پانی اگر طرح اسی کرے تيمم کہ چاہئيے اسے تو ہو سکتا پہنچ نہ تک پانی

۔کرے تيمم بھی تو ہو نہ برداشت قابل کہ ہو  

 يا خريدنا کا ان ہے تی ہو ضرورت کی جن کہ چيزوں جيسی ان يا رسی اور ڈول لئے کے نکالنے پانی سے کنوئيں۔ ۷۳۱ مسئلہ

 ہے گنا کئی قيمت کی اس چہ اگر ہے ضروری خريدنا پانی اگر طرح اسی ، ہو گنا کئی قيمت چہ راگ ہے ضروری لينا پر کرايہ

 ہے نہيں واجب کرنا حاصل تو ہو نقصان سے لحاظ کے حيثيت کی اس کہ ہو لگتا پيسہ اتنا ميں کوخريدنے چيزوں ان اگر ليکن

۔ ہے ہيںن ضروری کرنا حاصل بھی تو ہو حرج تکليف سے طور عرفی اگر طرح اسی  



 اگر البتہ چاہئيے، لينا قرض روپيہ اسے تو لے قرض روپيہ سے کسی کہ ہو مجبوری ميں کرنے حاصل کے پانی اگر۔ ۷۳۲ مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب لينا قرض کو اس تو گا سکے کر نہيں ادا ميں بعد کو قرض وہ کہ جائے ہو پيدا گمان يا ہو معلوم اسے  

۔ کھودے کنواں لئے کے نے کر حاصل پانی تو ہو نہ مشقت ںمي کھودنے کنواں اگر۔ ۷۳۳ مسئلہ  

 الزم کرنا قبول تو جتائے احسان اگر ليکن چاہيئے نا کر قبول ضرور تو دے پانی بغير ئے جتا احسان شخص کوئی اگر۔۷۳۴ مسئلہ

۔ ہے نہيں  

مقام تيسرا کا تيمم  

 يا بيماری ميں اس سے استعمال کے پانی کے ڈرے يا کرے محسوس خطرہ کا جان سے استعمال کے پانی انسان جب۔ ۷۳۵ مسئلہ

 تو گا جائے ہو دشوار علج يا گا جائے ہو سخت مرض گايا جائے ہو طويل مرض موجودہ کے ڈرے يا گا جائے ہو پيدا عيب کوئی

۔ کرے سلغ يا وضو سے پانی گرم کہ چاہئيے اسے تو ہو نہ مضر لئے کے اس پانی گرم اگر البتہ چاہئيے نا کر تيمم اسے  

 نظر کی لوگوں احتمال يہ اور ہو بھی احتمال کا نقصان اگر بلکہ گا دے نقصان کو اس پانی کہ ہو يقين کہ نہيں الزم يہ۔ ۷۳۶ مسئلہ

۔چاہئيے کرنا تيمم اسے تو جائے ہو پيدا بھی ڈر ے اس سے احتمال اس اور ہو بھی معقول ميں  

۔ کرے تيمم وہ تو ہو مضر لئے کے اس استعمال کا پانی ہواور درد ميں آنکھ کی شخص جس۔ ۷۳۷مسئلہ  

 پانی کہ جائے ہو معلوم اسے پہلے سے نماز اور کرے تيمم سے ڈر کے نقصان يا يقين کے نقصان شخص کوئی اگر۔ ۷۳۸ مسئلہ

 يا وضو کہ ہے يہ واجب احتياط تو ہو علم بعد کے اگرنماز اور ہے باطل تيمم کا اس تو ہے نہيں مضر لئے کے اس استعمال کا

۔ کرے قضا کی اس تو وہ گيا گزر وقت اگر اور پڑھے دوبارہ کو نماز کے کر غسل  

 ہو علم بعد کے النے بجا غسل يا کرنے وضو اسے اگر نہيں مضر لئے کے اس پانی کہ تھا معلوم کو شخص کسی اگر۔ ۷۳۹ مسئلہ

۔ ہے صحيح غسل اور وضو سکا توا تھا مضر لئے کے اس استعمال کا پانی کہ  

مقام چوتھا کا تيمم  

 بال کے اس يا خود تو ليا کر خرچ ميں نے کر غسل يا وضو کو پانی سنے اگرا کہ ہو خوف يہ کو شخص کسی جب۔ ۷۴۱ مسئلہ

 واجب حفاظت کی جان کے جس انسان وہ ہر يا وغيرہ نوکر ہينمثل رکھتے واسطہ سے س ا جو لوگ وہ اور احباب سکے ياا بچہ

 توا گا جائے ہو مشکل نا کر برداشت کہ گے جائيں ہو پياسے يااتنے گے جائيں ہو بيمار يا گے جائيں مر سے سختی کی پياس ہے

 مر سے وجہ کی ہينپياس احترام قابل جو حيوان وہ کہ ہو خوف اگر اور کرے تيمم ئے بجا کے غسل اور وضو کہ چاہئيے سے

 اس تو گا جائے پياسارہ ميں بعد کہ ہو اگرخوف ہے طرح اسی اور ےکر تيمم خود اور دے پل کو ان پانی کہ چاہئيے تو گا جائے

۔ ہے ضروری کرنا تيمم اور بچانا کو پانی بھی ميں صورت  

 کے متعلقين کے اس اور کے اس جو ہے بھی پانی نجس علوہ کے اس ہے لئے کے غسل يا وضو جو پانی پاک اگر۔ ۷۴۱ مسئلہ

 کے حيوانوں اگر اور پڑھے نماز کے کر تيمم اور رکھے لئے کے پينے پانی پاک کہ چاہئيے سے توا ہوتو کافی لئے کے پينے

۔کرے غسل يا وضو سے پانی پاک اور پلئے کو ان پانی نجس تو ہو ضرورت کی پانی لئے  

مقام پانچواں کا تيمم  

 نے کر پاک لباس يا بدن وت کرے غسل يا وضو سے اس اگر کہ ہو تھوڑا پانی اور ہو نجس لباس يا بدن کا شخص جس۔ ۷۴۲ مسئلہ

 احتياط ليکن پڑھے نماز کے کر تيمم اور کرے پاک سے پانی کو لباس يا بدن کہ چاہئيے کو س توا گا رہے نہ باقی پانی کو

 کو پانی کہ چاہئيے سکو ا تو کرے تيمم پر جس ہوکہ نہ چيز ايسی کوئی اگر البتہ کرے دور کو نجاست پہلے کہ ہے يہ مستحب

۔پڑھے نماز ميں لباس يا بدن نجس اور کرے خرچ ميں غسل يا وضو  

چھٹامقام کا تيمم  

 پانی مثل ہو نہ موجود پانی يا برتن دوسرا کوئی اور ہے حرام نا کر استعمال کا جس کہ ہو ايسا برتن کا اس يا پانی اگر۔ ۷۴۳ مسئلہ

۔کرے تيمم کے غسل اور وضو ئے بجا کہ چاہئيے وک اس تو ہو نہ موجود برتن يا پانی ئی کو علوہ کے اس ہواور غصبی برتن يا  

مقام ساتواں کا تيمم  

 پڑھنا بعد کے وقت حصہ کچھ اسکا يا نماز ساری تو کرے غسل يا وضو وہ اگر کہ جائے ہو تنگ اتنا وقت کا نماز اگر۔۷۴۴مسئلہ

۔پڑھے ميں وقت کو نماز اور کرے تيمم کہ چاہئيے کو س توا گا پڑے  



 س توا رہے نہ بھی وقت کا کرنے غسل يا وضو کہ کرے تاخير ميں پڑھنے نماز کر بوجھ جان شخص یکوئ اگر۔ ۷۴۵ مسئلہ

۔ گی ہو صحيح کے کر نمازتيمم ليکن ہے کيا گناہ نے اس ميں صورت  

 رک غسل يا وضو سکو توا نہيں يا گا ہو وقت لئے کے نماز پھر تو گا کرے غسل يا وضو اگر کہ ہو شک کو کسی اگر۔ ۷۴۶ مسئلہ

۔ چاہئيے نا  

 نماز سے اس وہ تھا موجود پاس کے جواس پانی وہ اور کيا تيمم سے وجہ کی تنگی کی وقت نے شخص کسی اگر۔ ۷۴۷ مسئلہ

 کر تيمم دوبارہ کو اس پھر تو ہو کرنا تيمم فريضہ کا اس بھی اب اگر تو ٹوٹاہو نہ تيمم کا اس چہ اگر تو گا جائے ہو ضائع بعد کے

۔ جائے ہو ضائع پانی بعد فورا کے نماز کہ جب ہے کافی تيمم وہیؐا  ظاہرا چہ اگر چاہئيے نا  

 نماز اور ہو مشغول ميں نماز کے کر تيمم سے وجہ کی نے ہو تنگ وقت ليکن موجودہو پانی پاس کے شخص جس۔ ۷۴۸ مسئلہ

۔ ہے سکتا پڑھ سے تيمم اسی نمازينبھی کی بعد تو ہو ضائع پانی ميں حالت کی  

 اقامت بغيرؐا  مثل کے کاموں مستحب بغير کو نماز اور کے کر غسل يا وضو کہ ہو وقت اتنا لئے کے شخص کسی اگر۔۷۴۹مسئلہ

 اگر بلکہ الئے بجا کے موں کا مستحب بغير کو نماز اور کرے وضو يا غسل کہ چاہئيے کو اس تو سکے پڑھ کے وغيرہ قنوت و

۔پڑھے کے سورہ بغير کو نماز اور چاہئيے نا کر وضو يا غسل کو اس تو ہو نہ وقت بھی کا پڑھنے سورہ  

 

ہے صحيح کرنا تيمم پر چيزوں جن  

 نہ تيمم پر چيزوں دوسری تو ہو ممکن مٹی اگر کہ ہے يہ بہتر ليکن ہے صحيح کرنا تيمم پر پتھر ڈھيلياور ريت، مٹی،۔۷۵۱ مسئلہ

 تيمم پر پتھر پھر تو ہوں نہ ممکن بھی يہ اگر ورا ، پر ڈھيلے تو سکے مل نہ ريت اگر ، پر ريت تو سکے ملے نہ اورمٹی کرے

۔کرے  

 مثل جواہرات ليکن ہے صحيح بھی پر گچ ہوئے پکے ، ہے صحيح نا کر تيمم پر پتھر کے چونے اور پتھر کے گچ۔ ۷۵۱ مسئلہ

۔ ہے باطل نا کر تيمم پر وغيرہ عقيق  

 ہو پر چيزوں جيسی ان يا پر اورفرش لباس جو پر وغبار دگر اس پھر تو سکيں مل نہ پتھر اور ڈھيلے ريت مٹی، اگر۔ ۷۵۲ مسئلہ

 کے تيمم بغير کہ ہے توواجب سکے مل نہ بھی کيچڑ اگر اور کرے تيمم پر توکيچڑ ملے نہ بھی گرد اگر اور کرے تيمم ، ہے تا

۔الئے بجا قضابھی ميں بعد کہ ہے يہ مستحب احتياط اور پڑھے نماز  

 سکتا کر خشک کو کيچڑ اگر اور ہے باطل تيمم سے وغبار گرد تو ہو کرسکتا جمع مٹی کر ڑجھا کو وغيرہ فرش اگر۔ ۷۵۳ مسئلہ

۔ہے باطل نا کر تيمم سے توکيچڑ ہے  

 يا وضو کر بنا پانی تو ہو ممکن بنانا پانی سے برف اس اگر ہو موجود برف ليکن ہو نہ موجود پانی پاس کے اگرکسی۔ ۷۵۴ مسئلہ

 تيمم پر جس ہو نہ موجود بھی چيز ايسی کوئی اور ہو نہ ممکن ہواوراگر نہ کيوں ہی مثل کے تيل والے ملنے چہ اگر کرے غسل

 وہ ميں صورت آخری البتہ کرے، تيمم پر برف يا ، ملے پر اعضاء کے غسل وضويا کو برف کہ ہے نہيں توالزم ہو صحيح نا کر

۔ کرے قضا دوبارہ کی نماز اس پر بنا کی مستحب احتياط ہيں پڑھی کے تيمم ،وضويا غسل بغير جو نمازيں  

 نہيں تيمم پر اس پھر تو ہے نہيں جائز کرنا تيمم پر جس ہو ہوئی ملی چيز کوئی ہی ايسی يا گھاس ميں ريت يا مٹی اگر۔ ۷۵۵ مسئلہ

۔ ہے حيحص نا کر تيمم سے ريت يا مٹی اس تو ہو نہ معلوم ہوئی ملی ميں ريت يا مٹی کہ ہو کم قدر اس چيز وہ البتہ سکتے کر  

۔ کرے حاصل سے طريقہ اور کسی يا خريدے تو ہو ممکن اگر کرے تيمم پر جس کہ ہو نہ چيز کوئی اگر۔ ۷۵۶ مسئلہ  

 مٹی خشک يا زمين اگر کہ ہے يہ مستحب احتياط اور ہے صحيح نا کر تيمم پر اس ہے ہوئی بنی کی مٹی جو ديوار۔ ۷ ۵۷ مسئلہ

۔ کرے نہ تيمم پر اس وہ نمی ميں مٹی يا زمين جس تو ہو موجود  

 تو ہو نہ موجود تاہے ہو ناصحيح کر تيمم پر جس چيز پاک اگر چاہئيے نا ہو پاک کو ان جائے کيا تيمم پر چيزوں جن۔ ۷۵۸ مسئلہ

۔کرے بھی مينقضا بعد کی اس ہے يہ مستحب اوراحتياط الئے بجا کو نماز  

 اس کہ ہو معلوم ميں بعد اور ليا کر تيمم اور ہے صحيح کرنا تيمم پر اس ہے رہا کر تيمم پر چيز جس کہ ہو يقين اگر۔ ۷۵۹ مسئلہ

۔کرے قضا دوبارہ ہے چکا پڑھ سے تيمم اس جو نمازيں وہ تو تھا باطل نا کر تيمم پر  



 غصبی اگر پس چاہئيے نا ہو نہيں غصبی کو دونوں ہے گئی رکھی چيز يہ پر جس اور ہے جارہا کيا تيمم پر چيز جس۔ ۷۶۱ مسئلہ

 تيمم کا اس تو ہو نہ راضی مالک کا مکان اس ہے گئی رکھی پر جس ليکن ہے ميں ملکيت کی اس تو مٹی يا کرے تيمم پر یمٹ

۔ ہے باطل  

 ميں ملک کے دوسرے اور مارے پر زمين والی ملکيت اپنی ہاتھ اگر پس ہے باطل کرنا تيمم ميں غصبی فضائے۔ ۷۶۱ مسئلہ

۔ ہے باطل تيمم سکا توا پھيرے ہاتھ پر پيشانی اور جائے ہو داخل بغيراجازت  

 جب گا ہو باطل تيمم مين صورت ايسی ہو ميں ملکيت کی دوسرے کسی جو پر چيز ايسی يا فضا غصبی ، چيز غصبی۔۷۶۲ مسئلہ

 ممتي تو کرے تيمم کر بھول يا ہو نہ علم کو اس اگر چنانچہ کرے تيمم کر بوجھ جان اور ہو جانتا کو نے ہو غصی کے اس انسان

 کے کر غصب کو مال کے کسی يا کرے تيمم سپر ا اور جائے ل بھو کے کر غصب ہی خود کو چيز کسی اگر البتہ ہے صحيح

 نہ کافی کو تيمم اس کہ ہے يہ احتياط کرے تيمم ميں ملک غصبی اسی يا کرے تيمم کر رکھ پر اس چيز کی تيمم اور جائے بھول

۔پڑھے بارہدو سکو ا تو ہے پڑھی نماز اگر اور سمجھے  

 احتياط تو ہے غصبی بھی مٹی اور پانی کا وہاں کہ ہو يقين اوراسے ہے گيا کيا قيد جگہ غصبی کسی شخص کوئی اگر۔ ۷۶۳ مسئلہ

۔ کرے بھی قضا کی نماز پر بنا کی احتياط اور پڑھے نماز کے تيمم يا وضو بغير شخص يہ ہے يہ  

 لئے کے اس اور جائے لگ پر ہاتھ کے اس کہ ہو مٹی اتنی پر اس کہ ہے مستحب ہے رہا کر تيمم پر چيز جس۔۷۶۴ مسئلہ

۔ جائے گر سے ہاتھوں مٹی تاکہ جھاڑے کو ہاتھوں کہ ہے مستحب  

 کے زمين اگر اور ہے مکروہ نا کر تيمم ہو جما نہ نمک پر جس کہ پر زمين زار نمک يا مٹی کی سڑک زميں نشيبی۔ ۷۶۵مسئلہ

۔ ہے باطل نا کر متيم تو آئے نظر ا ہو جما اوپرنمک  

 

طريقہ کا نے کر تيمم بدلے کے وضو  

۔ ہے واجب يں چيز چار ميں کرنے تيمم بدلے کے وضو۔ ۷۶۶مسئلہ  

 نيت(۱)

ہے صحيح کرنا تيمم پر جس مارنا پر چيز اس کر مل کو ہتھيليوں کی ہاتھوں دونوں (۲)  

(۳)  تک ابرو کے کر شروع سے جگہ کی نکلنے بال کے سر کو روں کنا دونوں کے اس اور پيشانی تمام سے ہتھيليوں دونوں

جائے کھينچا بھی اوپر کے ابرؤں کو ہاتھوں کہ ہے يہ احتياط جائے پہنچ ہاتھ تک حصہ والے اوپر کے ناک کہ تک يہاں کھينچے  

(۴) ۔ کھينچے پر پشت تمام یک ہاتھ بائيں کو ہتھيلی کی ہاتھ دائيں اور کھينچے پر پشت تمام کی ہاتھ دائيں کو ہتھيلی کی ہاتھ بائيں  

 

طريقہ کا نے کر تيمم بدلے کے غسل  

 دونوں مطابق کے طريقہ شدہ بيان ميں مسئلہ سابقہ بعد کے نے کر نيت کہ ہے يہ طريقہ کا کرنے تيمم بدلے کے غسل۔۷۶۷مسئلہ

 اور کھينچے پر پشت کی وںہاتھ اور مارے پر زمين کو ہاتھوں مرتبہ دوسری پھر پھيرے پر پيشانی کر مار پر زمين کو ہاتھوں

 اور پيشانی کر مار پر زمين مرتبہ ايک کو ہاتھوں کہ ہے يہی طريقہ بہتر ميں بدلے کے غسل يا ہو بدلے کے وضو خواہ تيمم

۔ کھينچے پر پشت کی ہاتھوں کر مار پر زمين کو ہاتھوں مرتبہ دوسری اور کھينچے پر پشت کی ہاتھوں  

احکام متفرق کے تيمم  

 يا کرے ايسا کر بوجھ جان خواہ ہے باطل تيمم تو کرے نہ مسح پر جگہ سی مختصر سے پشت کی ہاتھوں يا پيشانی گرا۔۷۶۸مسئلہ

 تمام اسنے کہ جائے کہا کی ہے فی کا اتنا بس ہے نہيں ضرورت بھی کی دقت زيادہ البتہ ہو گيا بھول يا ہو نہ واقف سے مسئلہ

۔ ہے ليا کر مسح کا ہاتھوں اور پيشانی  

 کچھ بھی اوپر کے کلئی کہ ہے ضروری ہے گيا ہو مسح پر پشت تمام کے ہاتھ کہ لئے کے کرنے حاصل يقين يہ۔ ۷۶۹لہمسئ

۔ ہے نہيں ضروری کرنا مسح درميان کے انگليوں البتہ کرے مسح ميں مقدار  



 اور الئے بجا پے در پے کو کاموں تمام ان اور کرے طرف کی نيچے سے اوپر مسح پر پشت کی ہاتھوں اور پيشانی۔۷۷۱مسئلہ

۔ ہے باطل تيمم تو ہے رہا کر تيمم کہ جائے کہا نہ يہ کہ جائے ہو فاصلہ قدر کسی ميں ان اگر  

 تو ہو تيمم بدلے کے غسل اگر اور بدلے کے وضو يا ہے تيمم بدلے کے غسل کہ کرے معين بھی چيز يہ وقت کے نيت۔۷۷۱مسئلہ

 کے وضو بدلے کے غسل يا کرے نيت کی بدلے کے غسل کے بدلے کے وضو سے غلطی اگر کرے معين بھی کو قسم کی غسل

 کے لگانے قيد يعنی ہو نہ تقئيد وجہ بر نيت يہ اگر کرے نيت کی ميت مس غسل بدلے کے جنابت غسل مثلا  يا کرے نيت کی بدلے

۔ہے صحيح تيمم کا اس تو نہيں دوسرا ہے يہ کہ کرے نہ معين ساتھ  

 اور ہوں نجس ہتھيلياں کی ہاتھوں اگر ، چاہيئے ہونی پاک پشت اور ہتھيلياں کی ہاتھوں پيشانی پہلے سے کرنے تيمم۔ ۷۷۲مسئلہ

 اور ہو والی کرنے سرايت ميں اعضاء دوسرے نجاست اگر لے کر تيمم سے ہتھيليوں نجس انہی پھر تو ہو نہ ممکن کرنا پاک انکو

۔ گا جائے کيا تيمم سے پشت ليونکیہتھي ميں صورت ايسی تو ہو نہ ممکن بھی کرنا خشک انکا  

 پر پشت کی ہاتھوں پريا پيشانی طرح اسی اور دے اتار کو وغيرہ انگوٹھی کہ چاہيئے کو انسان وقت کے کرنے تيمم۔۷۷۳ مسئلہ

۔ دے اتار تو ہو اگر چيز کوئی  

 نہ ممکن کرنا دور اسکو اور ہو ہوئی بندھی چيز دوسری يا کپڑا پر س اورا ہو زخم پر پشت کی ہاتھوں يا پيشانی اگر۔۷۷۴ مسئلہ

 بندھی چيز دوسری کوئی يا کپڑا پر جس ہو زخم پر ہتھيلی کی ہاتھ طرح اسی اگر اور کرے مسح اوپر انکے سے ہاتھوں تو ہو

 رپھ اور ہے صحيح کرنا تيمم پر جس مارے پر چيز اسی کو ہاتھوں ساتھ کے کپڑوں اسی تو ہو نہ ممکن اتارنا اسکا اور ہو ہوئی

۔ کرے مسح پر پشت کی ہاتھوں اور پيشانی  

 پيچھے انکو تو آپڑيں پر پيشانی بال کے سر اگر البتہ نہيں حرج کوئی تو ہوں بال پر پشت کی ہاتھوں اور پيشانی اگر۔۷۷۵ مسئلہ

۔ دے کر  

 يہ اور ہے موجود چيز کوئی دشاي پر پشت کی ہاتھوں يا ہتھيليوں کی ہاتھوں يا پيشانی اسکی کہ ہو احتمال کو کسی اگر۔۷۷۶ مسئلہ

۔ہے نہيں موجود چيز کوئی وہاں کہ جائے ہو يقين اسے کہ کرے جستجو اتنی تو ہو درست ميں نظروں کی لوگوں احتمال  

 نائب جوشخص اور بنائے نائب کو کسی چاہيئے اسکو تو سکے کر نہ تيمم وہ اور ہو واجب تيمم پر شخص کسی اگر۔ ۷۷۷ مسئلہ

 چيز جس پر چيز اس کو ہاتھوں اپنے نائب تو ہو نہ ممکن يہ اگر سے ہاتھوں اپنے کی نہ کرائے تيمم سے ھوںہات کے اس وہ بنے

۔کرے مسح پر پشت کی ہاتھوں اور پيشانی اسکی کر مار ہے صحيح کرنا تيمم پر  

 پر حصوں کے بعد ےک اس اور پر حصہ اسی تو نہيں يا ديا چھوڑ کو حصہ کسی کہ کرے شک درميان کے تيمم اگر۔۷۷۸ مسئلہ

۔کرے تيمم  

۔سمجھے صحيح تيمم اپنا وہ تو نہيں يا ہے کيا ٹھيک تيمم نے اس کہ ہو شک پر کرنے مسح کا ہاتھ بائيں اگر۔ ۷۷۹ مسئلہ  

 اگر کرسکتاالبتہ نہيں تيمم پہلے سے نے ہو داخل وقت کا نماز لئے کے نماز تووہ ہو فرض نا کر تيمم پر شخص جس۔ ۷۸۱ مسئلہ

 تيمم سابقہ اسی تو ہو باقی کاعذر اس تک نے ہو داخل وقت کا نماز ہواور چکا کر تيمم لئے کے کام مستحب يا واجب اور کسی

۔ ہے سکتا پڑھ نماز سے  

 آخری کے نماز عذر وہ ہے کيا تيمم سے وجہ کی عذر جس کہ ہو معلوم اسے اور ہو نا کر تيمم فرض کا شخص جس۔ ۷۸۱ مسئلہ

 تک وقت آخر کہ ہو معلوم اسے اگر البتہ ہے سکتا پڑھ ساتھ کے تيمم نماز بھی کبھی ميں وقت پورے وہ تو گا رہے باقی تک وقت

 تو جائے ہو تنگ وقت يا چاہئيے پڑھنی ساتھ کے غسل يا وضو نماز اور چاہئيے نا کر انتظار اسے تو گا جائے ہو دور عذر کا اس

۔ الئے بجا نماز کے کر تيمم  

 ہو ختم جلدی عذر اسکا کہ دے نہ احتمال اور سکتا کر نہيں غسل وضويا سے وجہ کی عذر کسی خصش کوئی اگر۔ ۷۸۲ مسئلہ

 گاتو جائے ہو دور ہی جلدی عذر کا اس کہ ہو احتمال کو اس ليکن ہے سکتا پڑھ ساتھ کے تيمم کو وں نماز قضا اپنی گاتو جائے

۔ نہيں خالی سے اشکال کاپڑھنا وں نماز قضا  

 وقت کا جن نوافل کے روزانہ جيسے نمازيں مستحبی کہ ہے جائز لئے کے اس سکتا کر نہيں غسل يا وضو شخص جو۔۷۸۳ مسئلہ

 انؐا  احتياطا تو گا جائے دور عذر وقت آخر کے نوافل کہ ہو احتمال اگر ليکن ہے سکتا پڑھ ساتھ کے تيمم ميں وقت اول ہے معين

۔ الئے بجانہ وقت اول کو  

 لئے کے نماز تو آجائے پيشابؐا  مثل اصغر حدث اسے بعد کے تيمم اگر اور کرے تيمم ےبدل کے غسل شخص جو۔۷۸۴مسئلہ

۔ کرے بھی تيمم دوبارہ کہ ہے يہ مستحب احتياط اور ہے کافی وضوکرنا  



 اس بعد کے جانے ہو دور کے عذر پھر تو کرے تيمم سے وجہ عذرکی اور کسی يا وجہ کی ہونے نہ موجود پانی جب۔۷۸۵ مسئلہ

۔ گا جائے ہو باطل تيمم کا  

 چيزيں جو اور ہيں کرتی باطل ہے ميں بدلے کے وضو جو کو تيمم اس چيزيں وہی ہيں کرتی باطل کو وضو چيزيں جو۔۷۸۶ مسئلہ

۔ ہيں کرتی باطل ہے عوض کے غسل جو کو تيمم وہی ہيں کرتی باطل کو غسل  

۔ ہے توکافی لے کر تيمم ايک بدلے کے غسل ہر تو ہوں واجب غسل کئی پر س اگرا سکتا کر نہيں غسل شخص جو۔ ۷۸۷ مسئلہ  

 غسل تيمم ايک تو ہے ضروری غسل لئے کے جس دے انجام ايساکام وہ کہ چاہے جب کرسکتا نہيں غسل شخص جو۔۷۸۸ مسئلہ

 وضو لئے کے کام اس کہ چاہے کرنا کام ايسا اور سکتا کر نہيں وضو اگر طرح اسی ہے السکتا بجا کو کام اس کے کر بدلے کے

۔ دے انجام کام وہ کے کر بدلے کے وضو تيمم ايک کہ چاہيئے اسے تو ہے ضروری کرنا  

 غسلوں دوسرے اگر البتہ ہے نہيں ضرورت کی کرنے وضو لئے کے نماز تو کرے تيمم بدلے کے جنابت غسل جب۔۷۸۹ مسئلہ

۔ کرے تيمم دوسرا بھی لےبد کے وضو تو سکے کر نہ وضو اگر چاہيئے کرنا وضو اسے تو ہے کيا تيمم بدلے کے  

 اسے تو ہے ديتی کر باطل کو وضو جو ہو ہو صادر اس چيز ايسی پھر کرے تيمم بدلے کے غسل شخص کوئی اگر۔۷۹۱ مسئلہ

 کرے تيمم بدلے کے ،غسل مستحب احتياط بر بنا اور کرے وضو ہو نہ ممکن کرنا غسل جبکہ لئے کے نمازوں دوسری کہ چاہيئے

 اگرا اور بدلے کے غسل ايک پر بنا کی مستحب احتياط اور بدلے کے وضو ايک کرے تيمم دو ہوتو سکتا کر نہ بھی وضو اگر اور

 بنا اور ہے کافی تو ہے رہا دے انجام ہے ذمہ کے اس جو کہ کرے سے قصد اس تيمم ايک تو ہو بدلے کے جنابت غسل سکاتيمم

۔ہے تيمم بدلے کے وضو اقوی   بر  

 دوسرے ہے باقی عذر تک جب سے تيمم تواس چکا کر تيمم لئے کے کام کسی وہ اگر ہے واجب تيمم پر شخص جس۔۷۹۱ مسئلہ

 صرف ہوئے ہوتے کے پانی يا تھا کيا تيمم لئے کے وقت تنگی اگر اور ہے سکتا ال بجا ہے شرط وضو يا غسل ميں جس کام ہر

۔ تھا کيا تيمم لئے کے جس ہے سکتا کر کام وہی صرف سے تيمم تواس تھا کيا تيمم لئے کے سونے کو رات يا لئے کے ميت نماز  

پڑھے دوبارہ ہے چکا پڑھ ساتھ کے تيمم جو نمازيں وہ کہ ہے مستحب پر مقام چند۔۷۹۲ مسئلہ  

(۱)  تيمم پھر اور ليا کر مجنب کو آپ اپنے نے اس کے اس باوجود ليکن تھا خوف سبب استعمال کا پانی لئے کے جس شخص وہ

۔ ہوں پڑھی نمازيں ساتھ کے  

(۲)  پڑھی نمازيں ساتھ کے تيمم اور ليا کر کومجنب آپ اپنے کر بوجھ جان پھر گا ملے نہيں پانی کہ تھا گمان اسے يا ہو جانتا جو

۔ہوں  

(۳) ۔ ہو پڑھا ساتھ کے تيمم کو جمعہ نماز سے خوف کے جانے ہو فوت کے جمعہ نماز سے وجہ کی اژدھام کے جمعيت  

۔ پڑھے دوبارہ ہے پڑھا ساتھ کے تيمم نمازجنکو وہ کہ ہے مستحب طاحتيا پر مقام چند۔۷۹۳ مسئلہ  

(۱)  جائے ہو معلوم بعد کے اس پھر ہو پڑھی نماز کے کر تيمم اور ہو کی نہ تلش کی پانیؐا  عمدا تک وقت آخر نے شخص جس

۔ جاتا مل پانی اسے تو کرتا تلش کی پانی اگر کہ  

(۲) ۔پڑھے نماز ساتھ کے تيمم ميں وقت رآخ اور کرے تاخير ميں نماز کر بوجھ جان  

(۳) ۔ پڑھے نماز سے تيمم پھر اور دے انڈيل تھا پاس کے اس جو کو پانی اس وہ گا ملے نہيں پانی کہ ہو گمان يا ہو جانتا جو  

 

احکام کے نماز  

 قبوليت شرف ميں یايزد بارگاہ بھی اعمال دوسرے تو ہے قبول نماز اگر ہے فريضہ اہم ايک نماز ميں دين فروع۔ ۷۹۴ مسئلہ

 نہر کسی مرتبہ پانچ ميں دن رات انسان طرح جس سکتے ہو نہيں قبول بھی اعمال دوسرے تو نہيں قبول يہ اگر۔ گے کريں حاصل

 ڈالتی دھو کو گناہوں کے انسانوں بھی پنجگانہ نماز طرح اسی جاتی رہ نہيں(ميل)گندگی کوئی پر بدن کے اس تو کرے غسل ميں

 نہ نماز شخص واال سمجھنے ناچيز اور سبک کو نماز ، کرے ادا ميں وقت اول کے اس کو نماز انسان ہک ہے مستحب ، ہيں

 کا آخرت عذاب وہ کرے شمار ہلکا يا دے نہ اہميت کو نماز جو شخص وہ ’’يا ما فر نے اکرم رسول۔ ہے مانند کے والے پڑھنے

 سجدہ و رکوع اسکا اور دی کر پڑھناشروع نماز نے اس اور آيا شخص ايک تھے ہوئے بيٹھے ميں مسجد اکرم رسول‘‘ہے مستحق

ذا ‘‘گا مرے نہيں پر دين ميرے تو جائے مر ميں حالت اسی شخص يہ اگر’’ فرمايا نےؐ   آنحضرت تھا نہيں کامل  کو انسان لہ 



 کس کہ رکھے يالخ کا بات اس لے نہ کام سے عجلت اور جلدی پڑھے کو نماز ساتھ کے اطمينان اور سکون ، آرام کہ چاہيئے

۔ کرے تصور کمتر اور ہيچ سامنے کے پروردگار ذات کو ہستی اپنی ہے گفتگو محو سے  

 جس۔ گا جائے ہو کا خدا ساتھ کے يکسوئی مکمل کر ہو خبر بے سے آپ اپنے وہ تو کرے خيال کا بات اسؐا  واقعا ن انسا اگر

 وخشوع خضوع آپ کيونکہ ہوئی نہ تک خبر کوؐ   آپ اور گيا يال نکال تير سے پير کےؐ   المومنين امير ميں نماز حالت کہ طرح

 و خمس استعمال کا نشے خوری ،حرام ،غيبت ،تکبر حسد کرے استغفار و توبہ کہ چاہيئے کو نمازی تھے فائز پر درجہ اکمل کے

ۃ  ثواب کے نماز جو کرے نہ بھی کام ايسے اور ہيں ہوتی مانع سے قبوليت کی نماز جو کرے پرہيز سے گناہوں جيسے دينا نہ زکو 

 ديکھنا جانب کی آسمان ہوئے پڑھتے نماز يا پڑھنا نماز ميں نيند يا پڑھنا نماز کر روک کو پاخانہ پيشاب مثلا  ہيں کرديتی کم کو

 باسل پاکيزہ و پاک کر پہن انگوٹھی کی مثلاعقيق ہيں ہوتے موجب کا اضافہ ميں ثواب جو کہ چاہيئے کرنا کام ايسے بلکہ وغيرہ

۔پڑھنا نماز کر لگا ،خوشبو کے کر مسواک کے کر ،کنگھی کے کر تن زيب  

 

نمازيں واجب  

ہيں واجب نمازيں چھ۔۷۹۵مسئلہ  

(۱) پنجگانہ نماز  

(۲) آيات نماز  

(۳) ميت نماز  

(۴) نماز کی طواف واجب کے کعبہ خانہ  

(۵) ہيں واجب پر بيٹے بڑے جو يں نماز قضا کی باپ اور ماں  

(۶) ۔ ہيں ہوتی واجب سبب کے کرنے يا کھانے قسم يا کرنے نذر يا لينے رتاج جو نمازيں وہ  

 

پنجگانہ نماز  

 اور رکعت چار عشاء رکعت تين مغرب ہيں رکعت چار چار دونوں يہ عصر اور ظہر ہيں واجب نمازيں پانچ روزانہ۔ ۷۹۶مسئلہ

ہے رکعت دو کی صبح  

۔ گی جائيں کی بيان جو ساتھ کے شرائط ان پڑھے رکعت دو کو نماز رکعتی چار کہ چاہيئے ميں سفر۔۷۹۷مسئلہ  

 

 

وقت کا وعصر ظہر نماز  

 سايہ کا لکڑی اس تو گا نکلے آفتاب جب کو صبح تو ديں گاڑ سيدھی ميں زمين ہموار چيز کوئی ہی ايسی يا لکڑی اگر۔ ۷۹۸مسئلہ

 پہل جو کا نماز ميں شہر ہمارے اور گا ےجائ چل تا ہو کم سايہ وہ گا ہو بلند آفتاب جيسے جيسے اور گا پڑے طرف کی مغرب

 قدر جس اور ہے جاتا ہو شروع بڑھنا طرف کی پورب سايہ بعد کے ظہر اور ہے جاتا ہو کم سے سب سايہ يہ وقت اس ہے وقت

 دوبارہ بعد کے س اورا جائے ہو کم سے سب سايہ وقت جس سے حساب اس ہے جاتا بڑھتا سايہ ہے جاتا طرف کی مغرب سورج

 کبھی وہاں سايہ کہ ہے مکہ جيسے ميں شہروں بعض ليکن۔ ہے گيا ہو وقت کا شرعی ظہر کہ ہے جاتا ہو معلوم تو لگے بڑھنے

۔ گيا ہو وقت کا ظہر کہ ہے جاتا ہو معلوم تو ہو ظاہر دوبارہ سايہ جب تو ہے جاتا ہو ختم بالکل وقت کے ظہر  

۔ ہيں کہتے ‘‘شاخص’’ کو اس ہے جاتی کی نصب ےلئ کے کرنے معلوم سايہ جو چيز دوسری يا لکڑی۔۷۹۹مسئلہ  

 اول وقت خاص کا نماز کی ظہر۔ بھی وقت مشترکہ اور ہے بھی وقت خاص لئے کے نمازوں دونوں عصر اور ظہر۔۸۱۱ مسئلہ

 نماز يہ تو لی پڑھ عصر نماز کر بھول دوران اس نے کسی اگر پس ، جائے پڑھی نماز ميں دير جتنی ہے تک وقت اس سے ظہر

 نے کسی اگر يعنی ہو باقی وقت کا عصر نماز صرف ميں ہونے وقت کا مغرب جب ہے وہ وقت خاص کا عصر نماز اور ہے اطلب



 اور کرے ادا نماز کی عصر کہ چاہيئے اسکو اور گئی ہو قضا نماز کی ظہر کی اس تو ہے پڑھی نہيں نماز کی ظہر تک وقت اس

 بھول ميں وقت اس اگر اور ہے وقت مشترکہ کے عصر و ظہر وقت اک درميان کے وقت خاص کے عصر اور خاص کے ظہر

 ميں بعد کو ظہر نماز اور گی ہو شمار عصر نماز وہ اور ہے صحيح نماز کی اس تو لے پڑھ نماز کی عصر بجائے کے ظہر کے

۔ کرے ادا سے قصد کے الذمہ مافی نماز احتياط بر بنا۔ گا الئے بجا  

 گيا بھول وہ کہ سمجھے درميان کے نماز اور لگے پڑھنے نماز کی عصر کر بھول قبل سے ھنےپڑ نماز کی ظہر اگر۔۸۱۱ مسئلہ

 تک اب کچھ جو کہ کرے نيت يعنی دے پلٹا طرف کی ظہر نماز کو نيت کہ چاہيئے تو اہے ہو ايسا ميں وقت مشترک اگر تو ہے

 پڑھے عصر نماز تو لے کر پوری نماز جب اور ہے ظہر نماز سب گا پڑھوں ميں بعد کچھ جو اور ہوں رہا پڑھ يا ہوں چکا پڑھ

۔بعد کے اس يا ہو متوجہ ميں حالت کی نماز ،خواہ ہوگی باطل نماز وہ تو تھا کا نماز کی ظہر مخصوص وقت وہ اگر اور  

 ازنم رکعت دو بجائے کے نماز کی ظہر کہ ہے واجب پر انسان ميں زمانہ کے ظہور کےؐ   زمان امام دن کے جمعہ۔۸۱۲ مسئلہ

۔ الئے بجا بھی کو ظہر نماز کہ ہے مستحب احتياط تو پڑھے جمعہ نماز شخص کوئی اگر ميں زمانے موجودہ ليکن پڑھے جمعہ  

وقت کا عشاء و مغرب نماز  

 وقت وہ تو جائے گذر سے سر کے ،انسان ہے ہوتی پيدا بعد کے ہونے غروب کے آفتاب جو سرخی کی پورب جب۔۸۱۳ مسئلہ

۔ ہے کا مغرب  

 دير اتنی سے مغرب وقت اول وقت مخصوص کا بھی،مغرب ک مشتر اور ہے بھی وقت مخصوص کا عشاء اور مغرب۔۸۱۴ ہمسئل

 بھول پوری عشاء نماز ميں وقت اس اور ہو مسافر کوئی پر طور کے مثال اگر کہ جائے پڑھی نماز رکعت تين ميں جس ہے تک

 نماز ميں ہونے رات آدھی جبکہ ہے وہ وقت مخصوص کا عشاء لئے کے اختيار صاحب اور ہے باطل نماز سکی ا تو لے پڑھ کے

 نماز پہلے کہ چاہيئے تو ہو پڑھی نہ مغرب نماز تک وقت مخصوص اس نے اس اگر کہ جائے رہ باقی کاوقت بھر پڑھنے عشاء

 تو آئے ياد بعد کے نماز اور ہو لی پڑھ نماز کی عشاء کر مينبھول وقت مخصوص کے مغرب اور پڑھے مغرب نماز پھر عشاء

۔پڑھے نماز کی مغرب بعد اسکے اور ہے صحيح نماز کی اس  

 لئے کے افراد مختلف وہ ہے گيا کيا بيان ميں مسئلے گذشتہ مطلب کا جس وقت مشترک اور وقت مخصوص کا نماز۔۸۱۵ مسئلہ

 وقت مخصوص کا ظہر لئے کے مسافر يہ تو ہو چکا گذر وقت کا نماز رکعت دو بعد کے ہونے وقت کے ظہر مثلااگر ہے مختلف

 رکعت چار کہ ہے ضروری لئے اسکے ہے نہيں مسافر جو اور گيا ہو شروع وقت مشترک لئے کے اس اور گيا ہو ختم جو تھا

۔ جائے گذر وقت کا نماز  

 سے اس کہ سمجھے درميان کے نماز اور دے کر شروع نماز کی عشاء کر بھول قبل سے پڑھنے مغرب نماز اگر۔۸۱۶ مسئلہ

 کے رکعت چوتھی ابھی اور ہے گذرا ميں وقت مشترکہ جز کوئی کا اس يا ہے پڑھا جو تک اب نے اس اگر تو ہے گئی ہو غلطی

 اور پڑھے عشاء نماز بعد کے اس اور کرے را پو کو نماز اور دے ٹا لو طرف کی نمازمغرب کو نيت تو ہے گيا نہيں ميں رکوع

 پڑھا کچھ جو اگر اور پڑھے مغرب نماز بعد سکے ا اور کرے پورا کو نماز تو ہے چکا پہنچ تک رکوع کے رکعت چوتھی اگر

۔ چاہيئے پڑھنا سے ترتيب کو عشاء و مغرب اور ہے باطل نماز تو تھا ميں وقت مخصوص کے مغرب سب ہے  

 وقت کے صبح نماز سے وقت کے مغرب اور ہے تک رات آدھی وقت آخری زکا نما کی عشاء کيلئے اختيار صاحب۔۸۱۷ مسئلہ

۔کو وقت کے آفتاب طلوع کہ نہ کرے حساب کا رات کو تک  

 تاخير ميں نماز سے وجہ کی حيض حالت يا ہو ميں حالت کی نيند وہ يا ہو گيا بھول نماز جو وہ ،يا شخص پريشان کسی۔۸۱۸ مسئلہ

۔ ہيں سکتی ہو تک صبح نمازيں کی عشاء و مغرب کی اس ، ہو گئی ہو  

 اذان کہ ہے واجب احتياط تو سکے پڑھ نہ تک رات آدھی کو عشاء و مغرب نماز سبب کے مجبوری کسی يا گناہ اگر۔۸۱۹ مسئلہ

۔ الئے بجا سے نيت کی قضا يا ادا بغير تک قبل سے صبح  

 

وقت کا صبح نماز  

 دیسفي يہ جب ، ہيں کہتے کوفجراول اس ہے جاتی طرف کی اوپر سفيدی ايک سے پورب قريب کے اذان کی صبح۔ ۸۱۱ مسئلہ

۔ آئے نکل آفتاب جبکہ ہے وہ وقت آخری کا صبح نماز اور ہے وقت اول کا صبح نماز اور صبح دوسری تو جائے پھيل  

احکام کے نماز وقت  



 کہ ديں خبر آدمی عادل دو يا ، ہے گيا ہو وقت کا نماز کہ گيا ہو يقين کو اس جب ہے سکتا پڑھ نماز وقت اس آدمی۔۸۱۱ مسئلہ

۔کہے شخص اطمينان قابل يا ہے گيا ہو وقت کا نماز  

 علم کا رات و دن جہاں کہ ہو ميں قيد يا ہو اندھا شخص ئی کو اگر طرح اسی پر بنا کی غبار يا سے وجہ کی بادل اگر۔ ۸۱۲ مسئلہ

۔ ہے گيا ہو وقت کا نماز کہ جائے ہو يقين کہ تک يہاں کريں تاخير ميں نماز کہ چاہيئے کو افراد ان تو سکے ہو نہ  

 نماز اور ہے گيا ہو وقت کا نماز کہ کرے يقين خود آدمی يا ہے گيا ہو وقت کا نماز کہ ديں خبر آدمی عادل دو اگر۔۸۱۳ مسئلہ

 اگر طرح اسی ، ہے باطل نماز کی اس تو ہے ہوا نہيں ابھی وقت کا نماز کہ سمجھے درميان کے نماز اور دے کر شروع پڑھنا

 يہ درميان کے نماز کوئی اگر ليکن ہے زباطل نما سکی ا تو ہے لی پڑھ پہلے سے توق نماز پوری کہ سمجھے يہ بعد کے نماز

۔ ہے صحيح نماز کی اس تو تھا گيا ہو وقت درميان کے نماز کہ سمجھے بعد کے نماز يا ہے گيا ہو داخل وقت کہ سمجھے  

 اس کہ سمجھے بعد کے نماز اگر ، چاہيئے پڑھنی نماز بعد کے ہونے يقين کا وقت کہ ہو نہ متوجہ آدمی کوئی اگر۔  ۸۱۴ مسئلہ

 يہ يا پڑھی پہلے سے وقت نماز پوری کہ سمجھے اگر اور ہے صحيح نماز کی اس تو ہے ہوئی ادا اندر کے وقت نماز پوری کی

 سمجھے بعد کے نماز اگر احتياط بر بنا بلکہ ہے باطل نماز کی اس تو تھا گيا ہو وقت زکا نما درميان کے پڑھنے نماز کہ سمجھے

۔ پڑھے نماز دوبارہ کہ چاہيئے تو تھا گيا ہو وقت دوران کے نماز کہ  

 کا نماز کہ کرے شک ميں درميان کے نماز اور کردے شروع نماز اور ہے چکا ہو وقت کا نماز کہ کرے يقين اگر۔۸۱۵ مسئلہ

 شک اور ہے چکا ہو وقت کا نماز کہ ہو رکھتا يقين درميان کے نماز ليکن ہے اشکال ميں نماز کی اس تو نہيں کہ ہے ا ہو وقت

ہے صحيح نماز کی اس تو نہيں يا تھا اندر کے وقت وہ ہے چکا پڑھ حصہ کا نماز جو کہ کرے  

 کا نماز سے وجہ اسکی تو جائے اداکيا کو چيز مستحب کسی کی نماز اگر کہ ہو گيا رہ کم قدر اس وقت کا نماز اگر۔۸۱۶ مسئلہ

 اسکی تو جائے پڑھا قنوت اگر پر طور کے مثال چاہيئے دينا چھوڑ کو کام مستحب اس تو گا ئےجا چل باہر سے وقت حصہ کچھ

۔چاہيئے پڑھنا نہيں قنوت تو گا پائے کر نہيں ادا ميں وقت حصہ کچھ زکا نما سے وجہ  

 نماز سے تني کی ادا کہ چاہيئے کو اس تو ہو گيا رہ وقت کا پڑھنے نماز رکعت ايک صرف پاس کے آدمی جس۔۸۱۷ مسئلہ

۔ چاہيئے کرنی نہيں ميں نماز دير اتنی کر بوجھ جان ،ليکن پڑھے  

 دونوں عصر و ظہر کو اس تو ہے نہيں مسافر جو تو ہو گيا رہ وقت کا رکعت پانچ ميں نے ہو وقت کا مغرب اگر۔۸۱۸ مسئلہ

 قضا کی بعدظہر اسکے چاہيئے یپڑھن نماز کی عصر صرف تو ہو گيا رہ وقت کم بھی سے اس اگر اور چاہيئے پڑھنی نمازيں

 پڑھے دونوں عشاء اور مغرب نماز کہ چاہيئے تا ہو گيا رہ وقت کا پڑھنے نماز رکعت پانچ صرف ميں ہونے رات اگرآدھی پڑھے

۔ پڑھے قضا نماز کی مغرب بعد اسکے اور پڑھے نماز کی عشاء صرف کہ چاہيئے تو ہو گيا رہ وقت کم سے اس اگر اور  

 لئے سکے ا ہے مسافر جو کوئی تو ہو گيا رہ وقت کا پڑھنے نماز رکعت تين صرف ميں ہونے وقت کا مغرب اگر۔۸۱۹ مسئلہ

 چاہيئے پڑھنا نماز کی عصر صرف تو ہو گيا رہ وقت کم سے اس اگر اور پڑھے نمازيں دونوں عصر اور ظہر کہ ہے ضروری

 و مغرب اختيار صاحب تو ہو گيا رہ وقت کا پڑھنے زنما رکعت چار صرف ميں رات آدھی اگر پڑھے قضا کی ظہر بعد کے اس

 بعد سکے ا اور پڑھے نماز کی عشاء صرف کہ چاہيئے تا ہو گيا رہ وقت کم سے اس اگر اور پڑھے نمازيں دونوں کی عشاء

 نے وہ رات آدھی وقت کا زيادہ سے اس يا رکعت ايک ابھی کہ ہو بعدمعلوم کے نماز کی عشاء اور پڑھے قضا نماز کی مغرب

۔ چاہيئے پڑھنا سے نيت کی ادا نماز کی فوراامغرب تو ہے باقی ميں  

 وقت اول ر قد جس اور ہے گئی کی سفارش زيادہ بہت کی بات اس اور پڑھے ميں وقت اول زکو نما آدمی کہ مستحب۔۸۲۱ مسئلہ

 باجماعت کو نماز کہ تا کرے نتظارا مثلا  ہے سکتا کر دير تو ہو دير سے اوروجہ کسی اگر ليکن ہے بہتر ہو نزديک نماز سے

۔ پڑھے  

 ہو پڑھنی ميں لباس نجس يا سے تيمم مجبوراا  تو چاہے پڑھنا نماز ميں وقت اول اگر کہ ہو عذر ايسا کو انسان کسی اگر۔۸۲۱ مسئلہ

 ہو ل احتما اگر اور ہے سکتا پڑھ نماز ميں وقت اول تو گا رہے باقی عذر وہ تک وقت آخری کے نماز کہ ہو جانتا وہ اگر تو گی

 ليکن ، پڑھے نماز ميں وقت آخر تو ہو نہ دور عذر اوراگر جائے ہو دور عذر تاکہ کرے انتظار تو گا جائے ہو دور عذر کا اس کہ

 رہ وقت قدر اس اگر بلکہ جائے رہ وقت کا کرنے ادا کام واجب صرف کے نماز کہ کرے انتظار قدر اس کہ ہے نہيں ضروری يہ

 کا مستحب ان کو نماز کے کر تيمم تو ہو سکتا کر ادا کو قنوت اور اقامت و اذان جيسے عمل مستحب کے زنما ميں جس جائے

۔ ہے سکتا پڑھ ساتھ کے موں  

 ميں ان ميں نماز کہ ہو رکھتا احتمال اور ہو جانتا نہ مسائل کے(بھولنا) سہو اور شک اور مسائل کے نماز آدمی جو۔ ۸۲۲ مسئلہ

 اگر ليکن ، کرے دير سے وقت اول کو نماز لئے کے سيکھنے کو مسائل ان وہ تو گی آئے پيش ضرورت کی ايک کسی سے

ذا ہے سکتا نمازپڑھ ميں وقت پہلے وہ تو گا لے کر پورا سے طريقے صحيح کو نماز کہ ہو اطمينان  کوئی درميان کے نماز اگر لہ 

 کو اس حکم کا جس آجائے پيش مسئلہ اگر اور ہے صحيح مازن کی اس تو ہو نہ معلوم کو اس حکم کا جس آئے نہ پيش مسئلہ ايسا



 نماز ليکن کرے پورا کو نماز اور ہے سکتا کر اختيار کو ايک کسی سے ميں راستوں دو پر مقام کے شک اس وہ تو نہيں معلوم

۔ ھےپڑ نماز دوبارہ تو تھی باطل وہ ہے پڑھی نماز جو نے اس کہ ہو معلوم اور کہ کرے معلوم مسئلہ بعد کے  

 اور کرے ادا قرض پہلے تو ہو ممکن کرنا ادا اور ہو رہا کر طلب قرض اپنا خواہ قرض اور ہو کافی وقت کا نماز اگر۔۸۲۳ مسئلہ

 کو مسجدؐا  مثل ، ہو ضروری کرنا ادا فوراا  کا جس کہ آئے پيش کام واجب دوسرا کوئی اگر ہے حکم يہی اور پڑھے نماز پھر

 کيا ہ گنا نے س ا تو لے پڑھ نماز پہلے اگر اور پڑھے نماز پھر اور کرے پاک کو مسجد پہلے کہ چاہيئے تو ہے نجس کہ ديکھے

۔ ہے صحيح کی اس نماز ليکن ہے  

 

ہيں ضروری پڑھنی سے ترتيب جو نمازيں وہ  

 بوجھ جان اگر اور پڑھے بعد کے مغرب نماز کی عشاء اور بعد کے ظہر نماز کی عصر کہ ہے م الز لئے کے انسان۔ ۸۲۴ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز تو لے پڑھ نماز کی عشاء پہلے سے مغرب اور عصر پہلے سے ظہر کر  

 عصر نماز کو نيت تو ہے چکا پڑھ نماز کی ظہر کی آيا ياد نماز درميان اور کی شروع نماز کے کر نيت کی ظہر اگر۔ ۸۲۵ مسئلہ

۔ ہے حکم کا عشاء و مغرب نماز طرح ،اسی پڑھے نماز کی رعص اور دے توڑ کو نماز کہ چاہيئے بلکہ سکتا پلٹا نہيں طرف کی  

 دے پلٹا طرف کی ظہر نماز کو نيت تو ہے پڑھی نہيں نماز کی ظہر کہ جائے ہو يقين درميان کے نماز کی عصر اگر۔ ۸۲۶ مسئلہ

 کہ يہ مگر ہے صحيح مازن کی اس تو دے لوٹا طرف کی عصر نماز کو نيت پھر تو تھا چکا پڑھ نماز کی ظہر کہ دآئے يا پھر اور

(۔نہيں دوسری اور ہے کی ظہر فقط نماز يہ يعنی) مقيد بطور ہو پڑھا سے نيت کی ظھر کو مقدار کچھ کی نماز نے اس  

 کی ظہر نماز کو نيت کہ چاہيئے تو نہيں يا ہے پڑھی نماز کی ظہر کہ ہو شک ميں درميان کے نماز کی عصر اگر۔۸۲۷ مسئلہ

 وقت کا مغرب بعد کے ہونے پوری نماز کہ ہو کم قدر اس وقت اگر ليکن ، الئے بجا بعد کے اس کو عصر نماز اور دے پلٹا طرف

۔ پڑھے قضا ظہر نماز کہ ہے يہ احتياط ميں صورت اس اور کرے پورا کو نماز سے نيت کی عصر وہ کہ چاہيئے تو آجائے  

 اگر اور نہيں يا ہے پڑھی نماز کی مغرب کہ جائے ہو شک قبل سے رکوع کے رکعت تھی چو کی عشاء نماز اگر۔۸۲۸ مسئلہ

 اگر اور کرے پوری سے نيت کی عشاء کو نماز س ا تو گی جائے ہو رات آدھی بعد کے نے ہو زپوری نما ہوکہ کم قدر اس وقت

۔ پڑھے ازنم کی عشاء پھر کرکے تمام پر رکعت تين کو نماز اور دے پلٹا طرف کی نماز کی مغرب کہ چاہيئے تو ہو وقت زيادہ  

 نماز تو نہيں يا ہے پڑھی نماز کی مغرب کہ ہو شک بعد کے مينپہنچنے کوع ر کے رکعت چوتھی ميں عشا نماز اگر۔ ۸۲۹ مسئلہ

۔ نمازپڑھے کی مغرب بعد کے اس اور کرے پورا کو  

 آئے خيال کو اس درميان کے زنما س اورا ہے رہا پڑھ دوبارہ اسکو احتياطاا  اور ہے چکا پڑھ کو نماز ايک آدمی اگر۔  ۸۳۱ مسئلہ

 پڑھ احتياطاا  کو عصر نماز جب مثلا  نہينپلٹاسکتا طرف کی نماز اس کو نيت اب تو تھی پڑھی نہيں نے اس نماز والی قبل اسکے کہ

۔ سکتا پلٹا نہيں طرف کی ظہر کو نيت تو ہے پڑھی نہيں نماز کی ظہر کہ آئے د يا کو اس اگر ہو رہا  

۔ ہے نہيں جائز پلٹانا طرف کی نماز واجب کو نيت کی نماز مستحب اور پلٹانا طرف کی ادا نماز کو نيت یک قضا نماز۔۸۳۱ مسئلہ  

 کہ ہے ضروری يہ البتہ ہے سکتا پلٹا طرف کی قضا کو نيت درميان کے نماز انسان تو ہو کافی وقت کا نماز ادا اگر۔ ۸۳۲ مسئلہ

 طرف کی صبح کو نيت ميں صورت اس صرف تو ہو رہا پڑھ نماز کی ظہر جب مثلا  ہو ممکن نا پلٹا طرف کی قضا نماز کو نيت

۔ اہو ہو نہ داخل ميں رکعت تيسری جبکہ ہے سکتا پلٹا  

 

نمازيں مستحب  

 کی نوافل کے نمازوں کی رات دن سے ميں نمازوں مستحب ہيں کہتے ‘‘نافلہ’’ کو ان اور ہيں سی بہت نمازيں مستحب۔ ۸۳۳ مسئلہ

۔ ہے ئیگ کی تاکيد زيادہ  

 کی عصر ، رکعت! ۸ نافلہ کی ظہر کہ طرح اس ، ہيں(بغير کے جمعہ روز) رکعت ۳۴ نمازيں نافلہ کی رات اور دن۔ ۸۳۴ مسئلہ

 بيٹھ عشاء نافلہ چونکہ اور رکعت! ۲ نافلہ کی صبح اور رکعت! ۱۱ شب نماز رکعت! ۲ کی عشاء رکعت! ۴ کی مغرب رکعت! ۸

 ۴ ميں نافلہ رکعت! ۱۶ کی وعصر ظہر روز کے جمعہ ليکن ہے جاتا کيا حساب رکعت ايک اسے لئے اس ہے جاتی پڑھی کر

۔ ہيں جاتی بڑھ اور رکعت!  

۔ چاہيئے پڑھنا کے کر رکعت دو دو طرح کی نماز کی صبح کو نافلہ تمام۔ ۸۳۵ مسئلہ  



 ايک اور سے نيت کی فعش نماز رکعت دو سے نيت کی شب نماز رکعت! ۸ سے ميں رکعتوں گيارہ کی شب نماز۔ ۸۳۶ مسئلہ

۔گا کياجائے بيان طريقہ پورا کا شب نماز چاہئيے پڑھنی سے نيت کی وتر نماز رکعت  

 کو اس جائے پڑھی کر بيٹھ جو دورکعت ہر کہ ہے يہ بہتر ليکن ہے سکتا جا پڑھا بھی کر بيٹھ کو نمازوں کی نافلہ۔ ۸۳۷ مسئلہ

 رکعت! ۱۶ کہ ہے يہ بہتر تو پڑھے کر بيٹھ ہے رکعت آٹھ جو نافلہ یک ظہر کہ چاہے جوؐا  مثل جائے کيا شمار رکعت ايک

۔ پڑھے کر بيٹھ رکعت ايک ايک يں دونماز وہ چاہے پڑھنا کر نمازبيٹھ کی وتر جو اور پڑھے  

۔ ہے سکتا پڑھ ہو مطلوب شايد کہ سے نيت اس کانافلہ عشاء البتہ چاہئيے پڑھنا نہيں ميں سفر نافلہ کی عصر اور ظہر۔۸۳۸ مسئلہ  

وقت کا نافلہ کے وں نماز پنجگانہ  

 کہ تک جب ہے تک وقت اس سے ظہر اول وقت کا اس اور ہے جاتی پڑھی پہلے سے نماز نافلہ کی ظہر نماز۔۸۳۹ مسئلہ

 کے حصہ دو سے ميں حصوں سات اپنے کر بڑھ وہ ہے تا ہو ظاہر بعد کے ظہر جو(ہوا بيان جو ميں۷۹۹ مسئلہ) سايہ کا شاخص

 بالشت دو تھا ہوا ظاہر بعد کے ظہر جو سايہ کا شاخص وقت جس تو ہے بالشت سات لمبائی کی شاخص مثلا  جائے ہو( ۷/۲) برابر

۔ہے وقت آخری کا ظہر نافلہ يہ تو جائے ہو  

 وقت کے ظہر کہ جب ہے تک وقت اس وقت کا اس اور جائے پڑھی قبل سے عصر نماز نافلہ کی نماز کی عصر۔ ۸۴۱ مسئلہ

۔ جائے پہنچ(۷/۴) تک حصہ۴ سے ميں حصوں سات اپنے کر بڑھ وہ تھا ہوا ظاہر سايہ جو کا شاخص  

۔ ہے جائز تو پڑھے بعد کے وقت کے اس نافلہ کی عصر يا ظہر کہ چاہے اگر۔ ۸۴۱ مسئلہ  

 بغرو جو سرخی وہ کی پچھم کہ تک جب ہے تک وقت اس بعد کے نے ہو ختم مغرب نماز وقت کا نافلہ کی مغرب۔ ۸۴۲ مسئلہ

 عشاء وقت کا مغرب کی جتنا ہو لمبا وقت کا اس کہ ہے نہيں بعيد چہ اگر جائے ہو ختم ہے تی ہو ظاہر ميں آسمان بعد کے آفتاب

۔ہے تا ہو تک وقت مخصوص کے  

۔ فورااپڑھے بعد کے عشاء کہ ہے بہتر اور ہے تک رات بعدآدھی کے نے ہو ختم کے عشاء وقت کا نافلہ کی عشاء۔ ۸۴۳ مسئلہ  

 کی مشرق اور ہے تا ہو شروع سے بعد کے اول فجر وقت کا اس اور ہے جاتا پڑھا قبل سے صبح نماز نافلہ کی صبح۔ ۸۴۴ لہمسئ

 مسئلہ)ہيں چکے ہو بيان ميں وقت کے صبح نماز معنی کے اول فجر اور ہے رہتا باقی تک نے ہو پيدا سرخی سے طرف

۔ ہے جاسکتا پڑھا بعدؐا  فورا کے شب کونافلہ نافلہ کی صبح اور(ميں۸۱۱  

تہجد) شب نماز ) 

۔ جائے پڑھی قريب کے اذان کی صبح کہ ہے بہتر اور ہے تک اذان کی صبح سے رات آدھی وقت کا نافلہ کی شب۔ ۸۴۵ مسئلہ  

۔ ہے سکتا پڑھ ميں حصہ ابتدائی کے رات وہ ہو مشکل پڑھنا بعد کے رات آدھی شب نماز لئے کے جس اور مسافر۔ ۸۴۶ مسئلہ  

 کے رکعت دو ہر۔  ہے وتر نماز رکعت! ۱ شفع نماز رکعت!۲ کی شب نافلہ رکعت!۸ ہيں رکعتيں گيارہ کی شب نماز۔ ۸۴۷ مسئلہ

۔ ہے بعد کے رکعت پہلی کہ جو ہے سلم مينايک وتر نماز ليکن ہے سلم بعد  

 اور شفع نماز اور ئيںجا پڑھے سورے ٹے چھو ميں رکعت اوردوسری سورے لمبے ميں رکعت پہلی کہ ہے مستحب۔ ۸۴۸ مسئلہ

۔پڑھے توحيد سورہ ميں سب ان يا پڑھے توحيد اور ناس سورہ يا فلق سورہ ميں وتر  

 کی(فلں) اور(لفلں اغفر اللھم) مانگيں دعا طرح اس لئے کے مومنين چاليس ميں قنوت کے وتر نماز کہ ہے مستحب۔ ۸۴۹ مسئلہ

 رکھے بلند لئے کے دعا کو ہاتھ الٹے کہ جب کرے استغفار مرتبہ ستر ميں قنوت دعائے کہ ہے مستحب۔  لے نام کا مومن جگہ

 طرح اسی ہے مستحب پڑھنا مرتبہ سو ايک چہ اگر(اليہ اتوب و ربی هللا استغفر) کہے اور اعدادشمارکرے سے ہاتھ سيدھے اور

 مل ساتھ کے دوسرے ايک کو(العفو) اور(العفو) کہے مرتبہ سو تين اور( النار من بک العائذ مقام ھذا) مرتبہ سات کہ ہے مستحب

(۔العفو   العفو   العفو  )پڑھے ساتھ کے زبر کو کلمہ آخری اور ہے بہتر زيادہ تو پڑھے کر  

 

غفيلہ نماز  

 کی اس اور ہے جاتی پڑھی ميں درميان کے نماز کی عشاء و مغرب جو ہے غفيلہ نماز ايک سے ميں وں نماز مستحب۔۸۵۱ مسئلہ

 عليہ نقدر لن ان فظن مغاصبا ذھب اذ وذاالنون’’ جائے پڑھی آيت يہ ئے بجا کے سورہ دوسرے بعد کے الحمد ميں رکعت پہلی

 اور‘‘ المومنين ننجی کذالک و الغم من نجيناہ و لہ ستجبنا فا الظالمين من کنت انی سبحانک انت اال الہ ال ان الظلمات فی فنادی  



 البحر و البر فی ما يعلم و االھو يعلمھا ال الغيب مفاتح وعندہ ’’پڑھے يتآ يہ ئے بجا کے سورے بعد کے حمد ميں رکعت دوسری

 اللھم’’ پڑھے دعا يہ ميں قنوت اور‘‘ مبين کتاب فی اال يابس وال رطب وال االرض ظلمات فی حبۃ وال يعلمھا اال ورقۃ من تسقط وما

 کذا و کذا کلمہ ئے بجا اور‘‘ وکذا کذا بی تفعل وان محمد وآل محمد علی تصلی ان انت اال يعلمھا ال التی الغيب بمفاتح اسئلک انی

 عليہ آلہ و محمد بحق فاسئلک حاجتی تعلم طلبتی علی والقادر نعمتی ولی انت اللھم’’ کہے بعد اسکے اور کرے بيان کو حاجتوں اپنی

۔‘‘ لی قضيتھا لما السلم عليھم و  

 

احکام کے قبلہ  

 اگر ہينوہ دور جو ليکن جائے پڑھی سامنے کے اس نماز کہ چاہئيے اور ہے قبلہ ہے ميں معظمہ مکہ جو کعبہ خانۂ۔ ۸۵۱ مسئلہ

 کاٹنا سر کا جانوروں جيسے بھی کام وہ دوسرے اور ہے کافی تو ہيں رہے پڑھ نماز رو قبلہ کہ جائے کہا کہ ہوں کھڑے طرح اس

۔ ہے حکم يہی کابھی اس ہے ضروری دينا انجام رو قبلہ کہ جو  

 شکم سينہ، چہرہ، کا اس کہ ہو کھڑا طرح اس کہ چاہئيے کو اس ہے چاہتا پڑھنا کر ہو کھڑا نماز واجب شخص جو۔ ۸۵۲ مسئلہ

۔ ہوں طرف کی قبلہ بھی انگلياں کی پاؤں کہ ہے يہ مستحب احتياط اور ہوں جانب کی قبلہ حصہ کااگل پاؤں اور  

 پر زمين کو تلوے کے پاؤں وقت بيٹھتے اور ہو سکتا بيٹھ نہ معمول حسب وہ اگر چاہئيے پڑھنی نماز کر بيٹھ کو جس۔ ۸۵۳ مسئلہ

 ہوں طرف کی قبلہ پرپنڈليانبھی بنا کی احتياط ،اور ،پيٹ سينہ ، چہرہ وقت کے نماز کہ ہے يہ احتياط لئے کے اس ہو سکتا رکھ نہ

 ۔

 سامنے کے بدن کے اس کہ چاہئيے ليٹنا طرح اس پہلو داہنے ميں نماز کو اس سکتا پڑھ نہيں نماز کر بيٹھ آدمی جو۔ ۸۵۴ مسئلہ

 طرف کی قبلہ حصہ کا سامنے کے بدن کے اس کہ ليٹے طرح اس پہلو بائيں تو ہو نہ ممکن يہ اگر ہو طرف کی قبلہ کاحصہ

۔ ہوں طرف کی قبلہ تلوے کے پاؤں کہ ليٹے طرح اس بل کے پيٹھ تو ہو نہ ممکن بھی يہ اگر ہواور  

۔کرے ادا کے کر رخ طرف کی قبلہ سہو دوسجدہ اور تھا گيا بھول جو تشہد اور سجدہ ، احتياط نماز۔ ۸۵۵ مسئلہ  

 پڑھی مستحبی نماز ميں حالتوں دونوں ان اگر اور ہيں سکتی جا پڑھی بھی ميں سواری يا چلتے راستہ نمازيں مستحب۔۸۵۶ مسئلہ

۔ ہے نہيں ضروری نا کر رخ طرف کی قبلہ تو جائے  

 عادل دو اس لئے کے اس کرے کوشش لئے کے نے کر معلوم قبلہ کہ چاہئيے کو اس چاہے پڑھنا زنما شخص جو۔ ۸۵۷ مسئلہ

۔ ہے طرف کس قبلہ کہ جائے ہو يقين کو اس تاکہ چاہئيے نا کر بھروسہ پر گواہی کی( ہوں بھی اطمينان مورد کہ جو) اشخاص  

 کے قبلے کو اس جو کہ ہو نہ شخص اطمينان قابل کوئی يا ہے کدھر قبلہ کہ سکتا کر نہيں پيدا يقين شخص اگرکوئی۔ ۸۵۸ مسئلہ

 ہوتا پيدا سے ذريعوں دوسرے يا سے قبروں کی ان يا سے محراب کے مسلمانوں کہ جو کرے عمل پر گمان تووہ بتائے ميں بارے

۔ ہے کافی تو ہو پيدا گمان کا قبلہ ہے پہچانتا کو قبلہ سے قاعدہ علمی کہ جو پر کہنے کے شخص اس کہ تک يہاں ہے  

 عمل پر گمان اپنے پر بنا کی واجب احتياط تو ہو سکتا کر پيدا گمان زور پر سے اس اور ہو گمان کا قبلہ کو کسی اگر۔۸۵۹ مسئلہ

 کر پيدا ن گما زور پر سے ذريعہ دوسرے علوہ کے اس ليکن کرے پيدا گمان کا قبلہ پر کہنے کے اگرکسی مثلا  سکتا کر نہيں

 پر قول کے ميزبان مہمان طرح اسی اور ہو اطمينان قابل قول اسکا کہ يہ مگر چاہئيے نا کر نہيں عمل پر کہنے سکے ا تو ہو سکتا

۔احوط ئے بنا بر ہو نہ امکان کا گمان قوی اس اور ہو سبب کا گمان اگر ہے کرسکتا عمل  

 نماز اگر تو ہو نہ گمان کا سمت کسی اوجودب کے نے کر کوشش کی اس يا ہو نہ طريقہ کوئی کا چلنے پتہ کا قبلہ اگر۔ ۸۶۱مسئلہ

 سے انميں کہ جائے ہو يقين کہ تا پڑھے طرف چاروں نمازيں چار کہ چاہئيے پر بنا کی احتياط کو اس تو ہو گنجائش ميں وقت کے

 وقت جسقدر تو ہو نہ وقت کا پڑھنے نماز طرف چاروں اگر تھااور منحرف سے قبلہ ہی سا تھوڑا يا تھی طرف کی قبلہ نماز ايک

 ايک سے ميں نمازوں ان چہ اگر پڑھے نماز چاہے طرف جس ہوتو وقت کا پڑھنے نماز ايک صرف اگر مثلا  پڑھے نماز ہو

۔ ہے نہيں بعيد کرنا کفايت نمازکا  

۔ پڑھے نماز طرف دونوں کہ چاہئيے تو ہے ضرور طرف ايک سے ميں طرف دو قبلہ کہ کرے گمان يا يقين اگر۔ ۸۶۱ مسئلہ  

 پڑھے نماز کی وعشاء مغرب يا نماز کی عصر و ظہر کہ ہے چاہتا اگر چاہئيے پڑھنا نماز طرف کئی کو شخص جس۔ ۸۶۲ ہمسئل

 دوسری اورپھر پڑھے طرف روں چا کو نماز پہلی کہ ہے نہيں الزم اور جائے پڑھی بعد کے دوسرے نماز ايک کہ چاہيئے تو

۔ پڑھے نماز  



 سر کا جانورؐا  مثل چاہئيے نا کر رو قبلہ کو ناجس کر کام ايسا کوئی علوہ کے نماز اگر ہو نہ يقين کا قبلہ کو جس۔ ۸۶۳ مسئلہ

۔ ہے نہيں اشکال تو دے انجام طرف جس ضرورت بوقت ہوتو نہ ممکن اگر اور چاہئيے نا کر عمل پر گمان تو چاہے کاٹنا  

 

چھپانا کا بدن ميں نماز  

 کو شرمگاہوں دونوں اپنی بھی پھر ہو رہا ديکھ نہ اسے کوئی خواہ ميں حالت کی نماز کہ ہے الزم لئے کے مرد۔ ۸۶۴ مسئلہ

۔چھپائے بھی تک گھٹنوں سے ناف کہ ہے بہتر اور چھپائے  

 ہے مستحب اوراحتياط چھپائے کو تک ناخن اور بال کہ تک يہاں کو بدن پورے کہ ہے الزم ميں نماز لئے کے عورت۔ ۸۶۵ مسئلہ

 اور تک کلئی ہتھيلی اور چھپانا قدر اسی ہے واجب دھلنا ميں وضو قدر جس چہرہ ليکن ھپائےچ بھی کو تلوؤں کے پاؤں کہ

 کچھ کا چہرہ کہ ہے ضروری ہے ليا چھپا کو جگہوں واجب لئے کے نے کر يقين البتہ ہے نہيں الزم چھانا تک ٹخنے کو پيروں

۔ چھپائے بھی حصہ کچھ کا تک نيچے سے ٹخنے اور کلئی اور حصہ  

 کی نماز حالت کو خود کہ ہے ضروری الئے بجا قضا کی تشھد ہوئے بھولے کويا سجدوں ہوئے بھولے انسان جب۔ ۸۶۶ ہمسئل

۔ چھپائے طرح کی نماز حالت کو خود بھی وقت کے سہو سجدہ کہ ہے يہ مستحب احتياط بلکہ چھپائے طرح  

 مسئلہ يا شخص کوئی اگر ليکن ہے باطل نماز کی اس تو ےچھپائ نہ کو شرمگاہ اپنی ميں نماز کر بوجھ جان اگرکوئی۔ ۸۶۷ مسئلہ

۔ پڑھے دوبارہ نماز پر بنا کی احتياط تو چھپائے نہ شرمگاہ سے وجہ کی جاننے نہ  

 کہ ہے يہ مستحب احتياط اور چھپائے کو اس کہ چاہئيے تو ہے کھلی شرمگاہ کی اس کہ سمجھے نماز درميان اگر۔ ۸۶۸ مسئلہ

 سمجھے بعد کے نماز اگر ليکن ہو ضرورت زيادہ کی وقت ميں چھپانے اگر خصوصا پڑھے دوبارہ بعد کے نے کر مکمل کو نماز

۔ تھی صحيح نماز کی اس تو تھی کھلی شرمگاہ کی اس ميں نماز کہ  

 راو ميں رکوعؐا  مثل ميں حالتوں دوسری ہو ممکن ليکن چھپائے کو شرمگاہ کی اس کپڑا کا اس ميں رہنے کھڑے اگر۔ ۸۶۹ مسئلہ

 کی اس تو لے چھپا کو اس سے طريقہ اور کسی وقت اس کھلے شرمگاہ سکی ا وقت جس اگر تو چھپائے نہ ميں سجدوں

۔ پڑھے نہ نماز ميں لباس ايسے ہيکہ يہ مستحب احتياط ليکن ہے نمازصحيح  

 انسان کہ ہے يہ مستحب اطاحتي ليکن ہے سکتا چھپا کو شرمگاہ اپنی سے پتوں کے درختوں يا گھاس آدمی ميں نماز۔ ۸۷۱ مسئلہ

۔ چھپائے ميں صورت کی امکان سے چيز کسی ہی ايسی يا لباس کو خود  

۔ ہے سکتا پڑھ کرنماز چھپا سے مٹی گيلی کو خود انسان۔ ۸۷۱ مسئلہ  

 ائےج مل چيز کوئی کہ ہو احتمال اسے اگر تو جائے چھپايا کو خود ميں نماز سے جس کہ ہو نہ ايسی چيز کوئی اگر۔ ۸۷۲ مسئلہ

 نماز سے طرح اس ہے فرض جواسپر ميں وقت آخر تو ملے نہ چيز کوئی اگر اور کرے تاخير ميں نماز کہ ہے يہ اقوی   تو گی

۔ پڑھے  

 ايسا کوئی ہی نہ اور مٹی گيلی ، ،پتے گھاس تو نہ پاس کے اس لئے کے چھپانے کو خو اور چاہے نمازپڑھنا آدمی جو۔۸۷۳ مسئلہ

 خود سے جس ہے سکتی مل چيز ايسی کوئی تک وقت آخر کہ ہو اميد يہ نہ اور سکے پڑھ نماز کر ہو کھڑے ميں جس ہو گڑھا

 رکوع اور پڑھے نماز کر بيٹھ کہ چاہيئے اسے تو ہے سکتا ديکھ اسے نامحرم کوئی کہ ہو بھی احتمال يہ ہی ساتھ سکے چھپا کو

 جھکے زيادہ بنسبت کی رکوع لئے کے سجدے ،البتہ پائے ہونے نہ ظاہر شرمگاہ اسکی کہ جھکے اتنا صرف لئے کے سجود و

 کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہے رہا نہيں ديکھ کوئی اسے کہ ہو اطمينان سے اگرا اور رکھے پر پيشانی کر اٹھا کو گاہ سجدہ اور

 اور مينرکوع يکا سے ميں نمازوں دو اور چھپائے سے ہاتھ کو آگے اپنے ميں حالت کی قيام اور پڑھے نمازيں کردو ہو کھڑے

 نماز ہی ايک سے اشارہ ظاہراا  ،اگرچہ کرے اشارہ سے سر لئے کے کرنے سجود و رکوع ميں دوسری اور الئے بجا کو سجود

۔ہے کافی  

 

لباس کا نمازی  

ہيں شرطيں چھ ميں لباس کے نمازی۔۸۷۴ مسئلہ  : 

(۱) ہو پاک لباس  

(۲) ہو مباح  



(۳) ۔ہو کانہ جز کے مردار  

(۴) ہے حرام نا کھا گوشت کا جن ہو گيا کيا نہ يارت سے جانوروں ان  

(۵)  گی آئے ميں مسئلوں آئندہ تفصيل سکی اورا ہو نہ ہوا بنا سے سونے يا ريشم خالص لباس کا اس تو دہے مر نمازی اگر(۶) اور

 ۔

شرط پہلی  

 نماز اسکی تو پڑھے نماز يںم کپڑوں نجس يا بدن نجس کر بوجھ جان اگر اور چاہيئے نا ہو پاک لباس کا گذار نماز۔۸۷۵مسئلہ

۔ ہے باطل  

 ہے معذور سے وجہ کی جہالت اپنی اور ہے باطل نماز ساتھ کے کپڑوں نجس اور بدن نجس کہ نتا جا نہيں آدمی جو۔۸۷۶ مسئلہ

 کو چيز نجس کسی سے وجہ کی جاننے نہ مسئلہ اگر ہے صحيح نماز کی اس پڑھے نماز سے لباس يا بدن نجس ميں صورت ايسی

 تو پڑھے نماز ساتھ اسکے اور سمجھے نہ نجس کو مثلاخون ہو معذور سے وجہ کی جہالت اپنی اور ہے نجس کہ مجھےس نہ

۔ ہے صحيح نماز اسکی  

۔ ہے صحيح نماز کی اس تو تھا نجس وہ کہ سمجھے بعد کے نماز اور ہے نجس بدن يا کپڑا اسکا کہ ہو نہ پتہ اگر۔۸۷۷ مسئلہ  

 دوبارہ نماز پر بنا کی احتياط تو آجائے ياد ميں بعد يا نماز دوران اور ہے نجس بدن يا کپڑا اسکا ہک جائے بھول اگر۔۸۷۸مسئلہ

۔ کرے قضا تو ہو چکا گزر وقت اگر اور پڑھے  

 اس قبل اور جائے ہو نجس بدن يا کپڑا کا اس درميان کے نماز اور ہو کافی وقت اور کرے شروع پڑھنا نماز کوئی جو۔۸۷۹مسئلہ

 اس ليکن ہے نجس کپڑا يا بدن کا اس کہ سمجھے يا گيا ہو نجس کہ جائے ہو متوجہ وہ پڑھے کچھ ساتھ کے ازنجاستنم کہ کے

 لباس يا بدلنا کو لباس يا ، کرنا پاک کو کپڑے يا بدن اگر تو اہے ہو نجس وقت اس يہ يا ہے نجس يہ سے ہی پہلے کہ ہو شک کو

 بدلے کو کپڑے يا ے کر پاک کو کپڑے يا بدن ہی اندر کے نماز کہ چاہيئے اسے تو دے کر نہ باطل کو نماز کردينا الگ اتارکر کو

 دے توڑ نماز تو گا جائے رہ ننگا يا گی جائے ہو باطل نماز ميں صورت کی کرنے پاک کو لباس يا ن بد اگر ليکن دے کر الگ يا

۔ پڑھے نماز ميں کپڑوں اور جسم پاک اور  

 کہ کے اس قبل اور جائے ہو نجس لباس اسکا ميں درميان کے نماز اگر ہے پڑھتا ميں وقت تنگ کو نماز شخص جو۔۸۸۱ مسئلہ

 کرے شک اور ہے نجس لباس کا اس کہ سمجھے يا ہے گيا ہو نجس لباس کا کہاس جائے سمجھ پڑھے ساتھ کے نجاست نماز کچھ

 اور ڑتا تو نہيں کو نماز دينا اتار کو لباس يا نابدل يا کرنا پاک جبکہ ميں صورت اس تھا نجس سے پہلے يا ہوا نجس وقت اسی کہ

 تو ہو چھپائے کو شرمگاہ کی اس چيز دوسری کوئی اگر يا چاہيئے دينا بدل يا چاہيئے کرنا پاک کو لباس تو ہے سکتا اتار کو لباس

 نہيں پاک بھی کو لباس اورہو چھپائے نہ کو شرمگاہ اسکی چيز دوسری کوئی اگر ليکن کرے پورا کو نماز اور ڈالے اتار کو لباس

 مسئلہ)ہے گيا کيا بيان لئے کے لوگوں برہنہ کہ سے طريقہ جس اور چاہيئے اتاردينا کو لباس تو ہو سکتا بدل نہ اور سکتا کر

 جيسی اس يا سردی اور گی جائے ٹوٹ نماز تو بدلے يا کرے پاک کو لباس کہ ہے ايسا اگر البتہ کرے پورا کو نماز( ميں۸۷۳

 مستحب احتياط اور ہے صحيح نماز کی س اورا کرے پورا کو نماز ميں حالت اسی تو ہو سکتا اتار نہ لباس سے وجہ یک چيزوں

۔ کرے قضا کی نماز کر پہن لباس پاک ميں بعد بناپر کی  

 کہ کے اس قبل اور جائے ہو نجس بدن کا اس ميں درميان کے نماز اگر پڑھے ميں وقت تنگ کو نماز کہ شخص جو۔ ۸۸۱ مسئلہ

 کہ کرے شک اور ہے نجس بدن اسکا کہ سمجھے يا ہے گيا ہو نجس کہ جائے ہو متوجہ وہ پڑھے ساتھ کے نجاست کو نماز وہ

 چاہيئے کرنا پاک تو توڑتا نہيں کو نماز کرنا پاک کا بدن جبکہ ميں صورت اس تو تھا نجس سے پہلے يا اہے ہو نجس وقت اسی

۔ ہے صحيح نماز اسکی اور کرے پورا کو نماز ميں حالت اس تو ہو تا کر باطل کو نماز اگر اور  

 اس کہ سمجھے بعد کے نماز اور لے پڑھ نماز اگر ہو رہا کر شک ميں نے ہو پاک کے کپڑے يا بدن اپنے آدمی جو۔ ۸۸۲ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز کی اس تو تھا نجس کپڑا يا بدن کا  

 کہ سمجھے ميں بعد اور لے پڑھ نماز سے کپڑے اسی اور ہے گيا ہو پاک کہ لے کر يقين اور کرے پاک کو لباس اگر۔۸۸۳ مسئلہ

۔ کرے کااعادہ نماز کہ ہے احوط چہ اگر پڑھے نماز دوبارہ کہ ہے نہيں واجب تو اتھا ہو نہيں پاک کپڑا  

 کہ ہو يقين کو اسؐا  مثل ہے نہيں سے ميں خون نجس يہ کہ کرے يقين اور ديکھے خون پر کپڑے يا بدن اپنے اگر۔۸۸۴ مسئلہ

 اس تو سکتی جا پڑھی نہيں نماز ساتھ کے جس کہ تھا سے ميں خون ايسے وہ کہ سمجھے بعد کے نماز اگر تو ہے خون کا مچھر

۔ ہے صحيح نماز کی  



 يا زخم کہ کرے يقينؐا  مثل ہے صحيح نماز ساتھ کے جس ہے خون نجس ايسا پر کپڑے يا بدن کہ ہو يقين وقت جس۔۸۸۵ مسئلہ

 ہے صحيح نماز اسکی تو ہے باطل پڑھنا ساتھ کے اس نماز کہ تھا خون ايسا وہ کہ سمجھے بعد کے نماز اگر ہے خون کا پھوڑے

 ۔

 بھول اور جائے لگ سے جگہ اس وہ ہو گيل جو کپڑا يا بدن اسکا اور جائے بھول کو نے ہو نجس کے چيز کسی اگر۔ ۸۸۶ مسئلہ

 سے چيز ايسی کسی ہو گيل جو بدن اسکا اگر ليکن ہے صحيح نماز اسکی تو آئے ديا اسکو بعد کے نماز اور لے پڑھ نماز کر

 اس تو لے پڑھ نماز اور لے کر غسل ہوئے کئے پاک کو بدن اپنے بغير اور ہو گيا بھول کو ہونے نجس کے جس جائے ہو متصل

 جس سے چيز ايسی کسی ہو گيل وج عضو کوئی کا وضو يا جگہ کوئی کہ وضو اگر طرح اسی اور ہے نمازباطل اور غسل کا

 اسکا تو پڑھے نماز اور کرے وضو پہلے سے کرنے پاک کو حصہ اس وہ اور جائے لگ ہو گيا بھول وہ کو ہونے نجس کے

۔ہے باطل نماز اور وضو  

 کے کرنے پاک کو ايک کسی سے ميں ان اور جائے ہو نجس کپڑا اور بدن اسکا اگر ، ہو کپڑا ايک پاس کے جس۔ ۸۸۷ مسئلہ

 پانی قليل جو ہو پيشاب نجاست کی ايکؐا  مثل اگر ليکن ہے سکتا کر پاک بھی کو کسی سے ميں توان ہو پانی پاس اسکے لئے

 کو چيز اس تو ہے جاتی ہو پاک سے ڈالنے پانی مرتبہ جوايک ہو خون کی دوسرے اور ہے تی ہو پاک سے ڈالنے مرتبہ دو کے

۔ ہے یہوئ نجس سے پيشاب جو چاہيئے کرنا پاک  

 اتار نہيں کو لباس سے وجہ کی وغيرہ سردی کر خاص اور ہو نہ کپڑا دوسرا علوہ کے کپڑے نجس پاس کے جس۔۸۸۸ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز وہ اور پڑھے نماز ميں ہی لباس نجس واجب احتياط بر بنا کہ چاہيئے اسے تو سکتا  

 ہو کرسکتا نہ پاک کو ان اور ہے نجس ايک سے ميں ان کہ ہو جانتا يہ وہ اگر ہوں کپڑے دو پاس کے آدمی جس۔۸۸۹ مسئلہ

 ہے چاہتا پڑھنا نماز کی وعصر ظہر اگر مثلا  پڑھے نماز سے کپڑوں دونوں تو ہو وقت اگر تو ہے نجس سا کون کہ ہو نہ اورپتہ

 طرح جس پڑھے مازن طرح اسی تو ہو تنگ وقت اگر اور پڑھے نماز عصرکی ايک اور نماز کی ظہر ايک ميں کپڑے ايک ہر تو

۔ کرے قضا ميں کپڑے پاک کو نماز اس کہ ہے يہ مستحب احتياط اور ہے گيا کيا بيان لئے کے آدميوں برہنہ  

 

شرط دوسری  

 کے بوجھ جان اگر ہے حرام پہننا کپڑا غصبی کہ ہو جانتا شخص جو اور چاہيئے نا ہو مباح کپڑا کا والے پڑھنے نماز۔ ۸۹۱ مسئلہ

 يہی اور ہے باطل نماز تو پڑھے نماز ، ہو غصبی چيز دوسری کوئی ميں اس يا بٹن يا دھاگہ کا جس ميں کپڑے ايسے يا غصبی

۔ ہے بھی کا مقصر جاہل حکم  

 غصبی کر بوجھ جان اگر ہے تا کر باطل کو نماز کہ جانتا نہيں يہ ليکن ہے حرام پہننا کپڑا غصبی کہ ہو جانتا جو۔۸۹۱ مسئلہ

۔ ہے باطل مازن تو پڑھے نماز ميں کپڑے  

 اگر ليکن ہے صحيح نماز سکی ا تو ہو پڑھی نماز ميں اس اور ہے غصبی کپڑا کا اس کہ جائے بھول يا ہو نہ علم اگر۔۸۹۲مسئلہ

 ہے يہ مستحب احتياط تو لے پڑھ نماز ميں اس اور ہے کيا غصب کو اس کہ جائے بھول اور ہو کيا غصب د خو کو لباس نے کسی

۔ پڑھے نماز وبارہد ساتھ کے لباس مباح  

 اس چيز اور کوئی اگر تو آئے ياد اسے درميان کے نماز اور ہے غصبی لباس کا اس کہ ہو گيا ل بھو يا ہو نہ علم اگر۔ ۸۹۳ مسئلہ

 کئے ب خرا کو ہونے پے در پے بعددوسرا کے ايک کام ہر کا نماز يعنی مواالت يا فوراا  وہ اور ہو ہوئے چھپائے کو شرمگاہ کی

 چيز کوئی دوسری اگر اور ہے صحيح نماز اسکی اور دے کر الگ کو اس کہ چاہيئے تو ہے سکتا کر الگ کو کپڑے بیغص بغير

 نمازکو مطابق کے طريقہ کے آدميوں برہنہ اور دے کر الگ کپڑا ميں حالت کی نماز تو ہو نہ ہوئے چھپائے کو شرمگاہ اسکی

۔ کرے پورا  

 لے نہ کپڑا غصبی چور کہ لئے اسؐا  مثل يا پڑھے نماز ميں کپڑے غصبی لئے کے حفاظت کی جان اپنی کوئی اگر۔۸۹۴مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز اسکی تو پڑھے ميننماز اس جائے  

۔ ہے رکھتا اشکال پڑھنا نماز ميں اس تو خريدے لباس اگر ہو کيا نہ ادا خمس يا ۃ زکو   جسکی سے رقم اس خود اگر۔ ۸۹۵ مسئلہ  

شرط تيسری  

 وہ يعنی ہے نکلتا کر اچھل خون کا جس ہو نہ سے حصوں کے بدن کے جانور مردہ ايسے کپڑا کا والے پڑھنے نماز۔ ۸۹۶ مسئلہ

 واال اچھلنے جو کے جانوروں جيسے مچھلی اور سانپ اگر گابلکہ اچھلے سے اس خون تو کاٹيں کو رگ کی اس اگر کہ جانور

۔ پڑھے نہ نماز سے اس کہ ہے يہ واجب احتياط تو ہو بنا سے حصوں کے بدن کے رکھتے نہيں خون  



 وہ چہ اگر ہو پاس کے نمازی ہے ہوتی جان ميں جن چمڑا اور گوشت کا اس جيسے چيز کوئی کی جانور مردار اگر۔ ۸۹۷ مسئلہ

۔ ہوگی باطل نماز کی اس پر بنا کی احتياط ہو نہ بھی لباس کا اس  

 لباس ايسے يا ہو ساتھ کے ہونمازی نہ جان ميں جن اون اور بال جيسے چيز ئی کو کی جانور مردار گوشت حلل اگر۔ ۸۹۸ مسئلہ

۔ہے زصحيح نما سکی ا تو پڑھے نماز ہے بنا سے چيزوں ان جو سے  

شرط چوتھی  

 نماز بھی کابال اس اگر اور ہے حرام گوشت کا جس ہو بنا نہ سے چمڑے کے جانور ايسے لباس کا والے پڑھنے نماز۔ ۸۹۹مسئلہ

۔ ہے زباطل نما یک اس تو ہو پاس کے ی  

 بدن کے نمازی رطوبت اور کوئی کی اس يا پانی کا ناک يا تھوک کا بلی جيسے ہے حرام گوشت کا جن جانور ايسے۔۹۱۱ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز تو ہو گئی ہو دور خود وہ اور ہو گئی سوکھ اگر اور ہے باطل نماز تو ہو تر اگر ہو پر لباس يا کا  

 اگر طرح اسی ہے نہيں حرج کوئی تو ہو پر کپڑے يا بدن کے والے پڑھنے نماز ک تھو يا پسينہ ، بال کے کسی اگر۔ ۹۱۱مسئلہ

۔ہے نہيں حرج کوئی تو ہو ساتھ کے اس شھد اور اورموم(موتی)مرواريد  

 ہو گيا خريدا سے ملک اسلمی اگر تو سے جانور گوشت حلل يا ہے سے جانور گوشت حرام لباس کہ ہو شک يہ اگر۔ ۹۱۲ مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں پڑھنے نماز ميں اس تو  

 اس يا بٹن کا سيپ اس کہ( ہو خيال يعنی) ہو احتمال کو انسان اگر ہے تا ہو ميں جانور گوشت حرام شمار کا سيپ۔ ۹۱۳مسئلہ

۔ہے ئز پڑھناجا نماز ساتھ کے اس تو ہے سے جانور اس چيز کوئی جيسی  

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں پڑھنے نماز ميں لباس بنے سے کھال کی سنجاب خزاور۔ ۹۱۴ مسئلہ  

 باطل نماز کی اس واجب احتياط بر بنا تو پڑھے نماز ساتھ ميں لباس ہوئے بنے سے اجزاء کے جانور گوشت حرام اگر۔ ۹۱۵مسئلہ

۔ ہے حکم یيہ بھی تب لے پڑھ نماز ميں لباس اس کر بھول اگر طرح اسی۔ہو مقصر جاہل نسبت کی موصوع يا وحکم اگر ہے  

شرط پانچويں  

 کے عورت ليکن ہے باطل پڑھنا نماز ساتھ کے اس اور ہے حرام لئے کے مرد پہننا کا کپڑے ہوئے بنے سے سونے۔ ۹۱۶ مسئلہ

۔نہيں حرج کوئی علوہ کے نماز اور ميں نماز لئے  

 ميں ہاتھ انگوٹھی کی سونے ، اڈالن ميں گلے زنجير کی سونے جيسے نا کر زينت سے چيز کی سونے لئے کے مرد۔ ۹۱۷ مسئلہ

 بچے سے چشمہ کے سونے کہ ہے واجب اور ہے باطل نماز ساتھ کے اس اور ہے حرام باندھنا ميں ہاتھ گھڑی کی سونے يا پہننا

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں علوہ کے نماز اور ميں نماز نا کر زينت سے سونے لئے کے عورت ليکن  

 تو لے پڑھ نماز ساتھ کے اس اور ہے کی سونے انگوٹھی کپڑايا يا اس کہ ہو شک اسے يا ائےج بھول آدمی کوئی اگر۔ ۹۱۸ مسئلہ

 باقی طرح اسی ہے ضروری نا کر وفکر غور ميں صورت کی شک ليکن ہو قاصر جاہل اگر طرح اسی ، ہے صحيح نماز سکی ا

۔ ہے الزمی بچار سوچ بھی ميں مسائل  

شرط چھٹی  

 پہننا کا اس لئے کے مرد بھی کے نماز علوہ اور چاہئيے نا ہو نہيں کا ريشم خالص لباس کا ردم والے پڑھنے نماز۔ ۹۱ ۹مسئلہ

۔ہے احتياط خلف سکتی ہو نہيں نماز کر پہن تنہا کو جن کہ استعمال کا چيزوں جيسی ان يا بند کمر اور ٹوپی ليکن ہے حرام  

 اور ہے حرام لئے کے مرد پہننا کا اس تو ہو کا ريشم خالص استر کا حصہ کسی کے يااس استر کا لباس پورے اگر۔ ۹۱۱ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز اسميں  

 اس تو پڑھے نماز کر پہن اسے اگر ، کا چيز اور کسی يا ہے کا ريشم خالص کہ ہو نہ علم ميں بارے کے کپڑوں جن۔ ۹۱۱ مسئلہ

۔ہے نہيں حرج کوئی ميں  

۔کرتی نہيں باطل کو نماز اور ہے نہيں حرج کوئی تو ہو ميں جيب کے مرد چيز کی قسم اس يا رومال کا ريشم اگر۔ ۹۱۲ مسئلہ  

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں پہننے ميں علوہ کے نماز يا ميں نماز لباس کا ريشم لئے کے عورتوں۔ ۹۱۳ مسئلہ  



 کيا تيار سے جانور مردار جو ايا ہو بنا سے سونے يا پہننا کا ريشم خالص يا پہننا لباس غصبی ميں حالت کی مجبوری۔ ۹۱۴ مسئلہ

 اس تو ہو نہ احتياج کی پہننے لباس اگر ليکن ہے سکتا پڑھ بھی نماز ساتھ کے لباس ان اور ہے نہيں حرج کوئی ميں پہننے ہو گيا

۔ ہے گيا کيا بيان لئے کے افراد برہنہ ميں۸۷۳ مسئلہ جو کرے عمل پر حکم  

 

مسائل چند  

 کرايہ چاہے کرے حاصل کہ ہے واجب تو چھپائے اندر کے نماز کو شرمگاہ اپنی سے سج ہو نہ ايسی چيز کوئی اگر۔ ۹۱۵ مسئلہ

 طرح يااس ہو زيادہ سے لحاظ کے حيثيت کی اس کہ ہے ضروری مال قدر اس ميں نے کر مہيا سکے اگرا ليکن کر خريد يا ہو پر

 طرح جس کہ چاہئيے تو ہے موجب کا ليفتک بہت يا ہے دہ نقصان لئے کے حالت سکی ا تو ديگا کر خرچ مال پر لباس کہ ہو

( ۔ميں۸۷۳ مسئلہ) پڑھے نماز ہے گيا کيا بيان طريقہ لئے کے آدميوں برہنہ  

 ميں لينے لے کو اس اگر دے دے لئے کے دير تھوڑی يا دے بخش کپڑا کو اس کوئی اگر ہو نہ کپڑا پاس کے جس۔ ۹۱۶ مسئلہ

 کو آدمی اس تو ہو نہ دشوار کيلئے اس لينا لئے کے دير تھوڑی نگناياما سے کسی اگر بلکہ لے لے سے اس تو ہو نہ تکليف

۔ لے لے لئے کے دير تھوڑی يا لے مانگ سے اس ہو کپڑا پاس کے جس کہ چاہئيے  

 پہننا جو سلئی يا رنگ يا کپڑا کا جس کرے پرہيز سے سے پہننے کو کپڑے ايسے انسان پر بنا کی واجب احتياط۔ ۹۱۷ مسئلہ

 پڑھے نماز سے کپڑے ايسے اگر ليکن ، لينا پہن کا لباس فوجی کا دين علماء مثل ، ہو نہ مطابق کے رواج لئے کے اس ہے چاہتا

۔ ہے نہيں حرج کوئی تو  

 نماز ميں لباس ايسے اگر ليکن پہنيں نہ ہميشہ کپڑے کے مردوں عورت اور کپڑے کے عورتوں مرد کہ ہے يہ احتياط۔ ۹۱۸ مسئلہ

۔ہے نہيں حرج کوئی تو پہنيں سے طور وقتی يا ہے يںنہ حرج کوئی تو پڑھے  

 گوشت حرام يا ريشم خالص يا ہو نجس کمبل يا کالحاف اس اور ہو برہنہ وہ اگر چاہئيے پڑھنا نماز کر ليٹ کو جس۔ ۹۱۹ مسئلہ

۔چھپائے نہ سے چيزوں کوان خود ميں نماز تو آئے صادق پہننا کا لباس اس ميں نماز اگر ہو ہوا بنا سے اجزاء کے جانور  

ہے نہيں ضروری نا ہو پاک کا لباس اور بدن پر مقامات جن  

 تفصيل کی ان ہے صحيح نماز کی اس تو ہو نجس بدن يا کپڑا کا والے پڑھنے نماز اگر ميں جن ہيں ايسی صورتيں تين۔۹۲۱ مسئلہ

، گی جائے کی بيان آئندہ  

، ہو لگا ميں کپڑے يا بدن خون کا ان ہيں پر جسم کے اس جو پھنسی يا پھوڑا يا زخم (۱)  

 پورکے کے شھادت بناپرانگشت کی واجب مقدراحتياط کی ھم در ہواور لگا خون کم سے درہم ايک پر يے کپڑا يا بدن کا اس (۲)

۔ برابرہے  

۔ پڑھے نماز ميں کپڑے نجس يا بدن نجس کہ ہو مجبور (۳)  

۔ ہے صحيح نماز کی اس تو ہو نجس کپڑا صرف اک والے پڑھنے نماز اگر کہ ہيں ايسی صورتيں دو۔ ۹۲۱ مسئلہ  

ں ہو نجس وغيرہ موزہ يا ٹوپی مثل کپڑے چھوٹے کے اس کہ يہ پہلے  

 ساتھ کے تفصيل احکام کے ہوان نجس سے پيشاب کے بچہ ہے رہی کر پرورش کی بچہ جو کپڑا کا عورت ايسی کہ يہ دوسرے

۔ گے جائيں کئے بيان ميں مسائل آئندہ  

 کو بدن يا کپڑے کہ وہ اسطرح اگر ، ہو خون کا پھنسی يا ے پھوڑ يا زخم پر کپڑ يا بدن کے والے پڑھنے نماز راگ۔ ۹۲۲ مسئلہ

 کے خون اسی تک وقت اس ہو ئی ہو نہ اچھی پھنسی يا پھوڑا زخم تک جب تو ہو دشوار کے اس بدلنا کو کپڑے اس نا کر پاک

 ہو نجس وہ ہو لگائی اوپر کے زخم دوا جو يا ہو آگئی باہر پيپ ساتھ کے خون اگر کہ ہے حکم يہی اور ہے سکتا پڑھ نماز ساتھ

۔ ہو لگی پر کپڑے يا بدن کے اس ہواور گئی  

 اور ہے آسان دھونا کا اوراس تاہے ہوجا اچھا جلدی جو خون کا زخم ايسے يا خون سے وجہ کی جانے کٹ اگر۔ ۹۲۳ مسئلہ

۔ چاہيئے لينا کر پاک اسکو طاالحو علی تو ہو لگا پر بدن يا کپڑے کے نمازی  



 نہيں جائز پڑھنا نماز ساتھ اسکے تو جائے ہو نجس پر فاصلہ جو لباس يا حصہ کوئی کا بدن سے پانی کے زخم اگر۔ ۹۲۴مسئلہ

 تو ہے جاتا لگ ميں اس پانی کا زخم سے طور عام کہ جائے ہو نجس کپڑا کا حصے اس کے بدن سے پانی کے زخم اگر ليکن ہے

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں پڑھنے نماز ھسات کے اس  

 احتياط تو پہنچے پر کپڑے يا بدن کر نکل خون اور ہو زخم جگہ دوسری ايسی کسی يا اندر کے ناک اور منھ اگر۔ ۹۲۵ مسئلہ

 يا ہوں اندر مسے کے اس چاہے ہے سکتا پڑھ نماز ساتھ کے خون کے بواسير ليکن پڑھے نہ نماز ساتھ کے اس کہ ہے يہ واجب

۔اہرب  

 زخم خون يہ کہ ہو نہ معلوم کو اس اور ديکھے خون ميں کپڑے يا بدن اپنے اگر ہو ميں زخم ميں بدن کے آدمی جس۔ ۹۲۶ مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں پڑھنے نماز ساتھ اسکے تو کا باہر يا ہے کا  

 ان جائے ہو نہ ٹھيک تمام تک جب تو جائے کہا زخم ايک کہ ہوں بھی نزديک قدر اس اور ہوں ميں بدن زخم کئی اگر۔ ۹۲۷ مسئلہ

 کہ ہوں دور سے دوسرے ايک قدر اس اور ہو الگ الگ زخم اگر ليکن ہے نہيں حرج کوئی ميں پڑھنے نماز ساتھ کے خون کے

 پاک سے خون کے اس کو لباس اور بدن لئے کے نماز چاہئيے اسے تو جائے ہو اچھا زخم تو جائے سمجھا زخم عليحدہ ايک ہر

۔ کرے  

 يا بدن کے ی نماز بھی بر برا کے نوک کی سوئی خون کا مردار اور خنزير کتے ، استحاضہ ، نفاس حيض اگر۔ ۹۲۸ مسئلہ

 ليکن خون کا جانور گوشت حرام پر بنا کی احتياط ہے طرح اسی۔  ہے باطل پر بنا کی نمازاحتياط کی اس تو ہو لگا پر کپڑے

 کا جگہ ہر اور ہو جگہ کئی ميں لباس اور بدن اگر کاخون جانور گوشت حلل يا خون کا جسم کے انسان جيسے خون دوسرے

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں پڑھنے نماز ساتھ کے اس تو ہو( برابر کے تقريبااشرفی)کم سے درھم ايک کر مل خون  

 خون ايک تو ہو زکہنا لباس اگر جائے پہنچ طرف دوسری وہ اور ہو نہ استر کا جس پڑے پر کپڑے ايسے خون جو۔۹۲۹ مسئلہ

 سامنے کے کپڑے اگر لہذا کرے حساب الگ الگ کا دونوں تو ہو خون دوسرا طرف دوسرے کے کپڑے اگر گاليکن سمجھاجائے

۔ ہے باطل نماز سکی ا تو ہو زيادہ اگر اور ہے صحيح نماز ساتھ کے اس تو ہو کم سے درہم ايک کر مل کاخون اندر اور  

 وہ اور گرے خون پر استر يا جاپہنچے تک استر خون اور ہو لگا استر کا جس جائے گر پر ڑےکپ ايسے خون اگر۔ ۹۳۱ مسئلہ

 کر مل کاخون استر اور کپڑے اگر لئے اس کرے الگ الگ حساب کا دونوں کہ چاہئيے تو جائے پہنچ تک کپڑے کے اوپر خون

۔ہے باطل ساتھ کے اس نماز تو ہو زيادہ اگر اور ہے صحيح نماز ميں اس تو ہو کم سے درہم ايک  

 جو رطوبت وہ اور خون اگر جائے مل ميں اس چيز گيلی کوئی اور ہو کم سے درہم ايک خون کا کپڑے يا بدن اگر۔ ۹۳۱ مسئلہ

 کر مل تری اور خون اگر بلکہ ہے باطل نماز ساتھ کے اس تو جائے پھيل تک کناروں اور ہو زيادہ يا درہم ايک ہے ملی ميں اس

۔ ہے مشکل پڑھنا نماز ساتھ کے اس پر بنا کی مستحب واحتياطت ہو نہ درہم ايک  

 وہ ہے ہوئی نجس جگہ جو کہ چہ اگر تو ہو گيا ہو نجس کر لگ سے خون ليکن ہو لگا نہ خون ميں بدن يا کپڑے اگر۔ ۹۳۲ مسئلہ

۔ پڑھے نہ نماز ساتھ کے اس پر بنا کی مستحب احتياط بھی پھر ہو کم سے درہم ايک  

 پڑ سپر ا قطرہ کا پيشاب جيسے جائے لگ نجاست اور کوئی اور ہو خون کم سے درہم ايک پر کپڑے يا جسم راگ۔ ۹۳۳ مسئلہ

۔ ہے نہيں جائز پڑھنا نماز ساتھ اسکے تو جائے  

 اگر تو جائيں ہو نجس سکے جا نہ چھپايا کو شرمگاہ سے جن موزہ اور ٹوپی مثل کپڑے چھوٹے کے نمازی اگر۔ ۹۳۴ مسئلہ

 نماز ساتھ کے انگوٹھی نجس اگر طرح اسی ، ہے صحيح نماز ساتھ کے ان تو ہو بنا نہ سے جانور گوشت حرام اور جانور مردار

۔ ہے نہيں حرج کوئی تو پڑھے  

۔ ہے سکتا رکھ ہمراہ اپنے ی چاقونماز يا چابی ، رومال نجس۔ ۹۳۵ مسئلہ  

 کے اوراس جائے ہو نجس سے پيشاب کے بچے لباس کا اس اور ہے رہی کر پرورش کے بچے جو عورت ايسی۔ ۹۳۶ مسئلہ

 وہ ميں ارت اور دن ہے سکتی لے سے کسی عاريتا پر کرايہ نہ اور ہے سکتی خريد تو نہ کپڑا دوسرا اور ہو کپڑا ہی ايک پاس

 سے کپڑے اس تو جائے ہو نجس تک پيشاب کے بچہ کپڑا کا اس تک روز دوسرے چہ اگر کرے پاک کو کپڑے اپنے مرتبہ ايک

 پڑھے نماز کی عصر اور ظہر سے اسی کرکے پاک کو کپڑوں اپنے قريب کے عصر کہ ہے يہ بہتر ليکن ہے سکتی پڑھ زنما

 مرتبہ ايک ميں رات و دن کو سب اان وہ ہواور مجبور پر پہننے کو سب ان وہ اور ہوں لباس زيادہ سے ايک پاس کيس اگر ،ليکن

۔ ہے کافی تو لے کر پاک  

 ہو نجس سے پيچاب کے بچہ لباس کا اس اگر ہو نہ اپنا سکا ا بچہ ليکن ہو رہی کر پرورش کی بچہ جو عورت ايسی۔۹۳۷ مسئلہ

 سکتی پڑھ نماز ساتھ کے لباس اس ہوتو نہ ممکن کرنا مہيا لباس دوسرا اور کرلے پاک مرتبہ ايک ميں رات اور دن وہ اور جائے

۔ ہے  



 

چيزيں مستحب کی لباس کے نمازی  

 سفيد ، پہننا عبا ، ساتھ کے الحنک تحت عمامہ ہيں يہ بعض سے ميں ان ہيں مستحب چيزيں چند ميں لباس ےک نمازی۔۹۳۸ مسئلہ

۔ پہننا انگوٹھی کی عقيق ميں ہاتھ اور استعمال کا خوشبو پہننا کپڑے ستھرے صاف زيادہ سے سب کپڑا،  

چيزيں مکروہ کی لباس کے نمازی  

 عليھم معصومين مگر ، پہننا لباس سياہ ، ہيں يہ بعض سے ميں ان ہيں مکروہ ںمي کپڑوں کے ی نماز چيزيں چند۔ ۹۳۹ مسئلہ

 آدمی اس اور لباس کا والے پينے شراب اور پہننا لباس تنگ اور گندا۔  ہے جائز پہننا لباس سياہ سے وجہ کی سوگواری کی السلم

 ايسی اور نا ہو کھل کا بٹن کے کپڑوں ، ہو نقاشی کی شکل پر جس کپڑا ايسا اور تا کر نہيں ہيز پر سے نجاست جو پہننا کپڑا کا

۔ہو نقاشی کی شکل کسی پر جس پہننا ميں ہاتھ انگوٹھی  

 

جگہ کی پڑھنے نماز  

 ہوا ہلتا کو جگہ کہ ہے يہ شرط دوسری۔  ہو(پاک)مباح کہ ہے يہ شرط پہلی۔  ہيں شرطيں نو ميں جگہ کی پڑھنے نماز۔ ۹۴۱ مسئلہ

 نہ حرام رکنا پر جگہ اس کہ ہے يہ شرط چوتھی۔ہو کرسکتا تمام پر جگہ اس نماز ری پو کہ ہے يہ شرط یتيسر۔چاہئيے نا ہو نہيں

 کر ادا سے آسانی سجود اور رکوع قيام، کہ ہے يہ شرط چھٹی۔ ہو نہ حرام بيٹھنا يا ہونا کھڑا پر جگہ اس کہ ہے يہ پانچوينشرط۔ ہو

 آٹھويں۔  پڑھے نہ نماز آگے کے قبر کی م السل عليہ امام اور وسلم آلہ و عليہ هللا صلی پيغمبر کہ ہے يہ شرط ساتويں۔  ہو سکتا

 کے پاؤں اور گھٹنوں کے اس اور مقام کا سجدہ کے نمازی کہ ہے يہ شرط نويں۔ ہو نہ مرطوب اور نجس جگہ کہ ہے يہ شرط

۔ہو نہ پست يا بلند زيادہ سے بالشت ايک جگہ کی ٹيکنے کے انگوٹھوں  

شرط پہلی  

 نماز ايسی تو ہوں مباح جو ہو پر چيزوں کی قسم اس يا تخت يا فرش وہ چہ اگر پڑھے نماز ميں جگہ غصبی آدمی جو۔۹۴۱ مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں پڑھنے نماز نيچے کے خيمہ غصبی يا چھت غصبی ليکن باطل  

 ا جو کے اجازت کی آدمی اس بغير ہے مال کا اور کسی نفع کا جس ملکيت وہ( ہو پاک جگہ کی والے پڑھنے نماز۔ )۹۴۲ مسئلہ

 پر کرايہ اورآدمی کوئی يا مالک کا مکان ميں مکان کے کرايہ مثل ، ہے باطل پڑھنا نماز ميں ملکيت ايسی ہے مالک کا نفع سکے

 نماز ئیکو ميں ملکيت ايسی اگر طرح اسی ہے باطل نماز کی اس تو پڑھے نماز بغير کے اجازت کی اس ہے ليا ن مکا نے جس

 کام کسی تہائی کا ملکيت کی اس کہ ہو مرا کے کر وصيت واال مرنے مثلا  ہو حق کوئی کا آدمی اور کسی ميں ملکيت جس پڑھے

۔سکتی جا پڑھی نہيں نماز ميں ملکيت اس گا جائے کيا نہ الگ حصہ تہائی ايک تک جب تو جائے کيا صرف ميں  

۔ ہے اشکال ميں نماز اس تو پڑھے نماز وہاں کے کر غصب کو جگہ کی اس کوئی اگر ہے بيٹھا ميں مسجد آدمی جو۔ ۹۴۳ مسئلہ  

 پڑھنے نماز اور لے پڑھ نماز جگہ اس اور نہيں يا ہے غصبی يہ کہ ہو نہ علم يہ ميں بارے کے جس جگہ ايسی اگر۔  ۹۴۴ مسئلہ

 اس اگر ليکن ہے صحيح نماز کی اس تو آجائے ياد نماز بعد اور تھی جگہ غصبی وہ کہ ہو گيا ل بھو وہ يا کہ سمجھے وہ بعد کے

 ہے يہی احتياط ليکن جاسکتا کہا نہيں تو باطل کو نماز کی اس چہ اگر لے پڑھ نماز ميں اس بھول اور ہو کيا غصب ہی خود نے

۔ پڑھے دوبارہ نماز جگہ دوسری کسی بلکہ سمجھے نہيں کافی کو نماز اس کہ  

 نماز وہاں وہ اور ہے باطل نماز پر جگہ غصبی کہ ہو نہ پتہ کو اس ليکن ہے غصبی گہج ايک کہ ہو معلوم يہ اگر۔ ۹۴۵ مسئلہ

۔ گی ہو باطل نماز کی اس تو ہو مقصر جاہل وہ اور پڑھے  

 سکی ا تو ہو غصبی نعل کی اس يا زين کی اس يا جانور کا سواری اگر پڑھے نماز واجب پر سواری کہ ہو مجبور جو۔ ۹۴۶ مسئلہ

۔ چاہے پڑھنا پر سواری کو نماز مستحبی وہ جب ہے وقت اس حکم يہی راو ہے باطل نماز  

 کے اجازت کی شريک اپنے تو ہو نہ الگ حصہ کا اس اگر۔  ہو شريک ساتھ کے دوسرے ميں ملکيت کی کسی جو۔ ۹۴۷ مسئلہ

۔ہے تا جا کہا حصہ کا اس کوعرفاا  جس ميں حصہ اس مگر ہے سکتا پڑھ نماز ہی نہ اور ہے سکتا کر استعمال اسے تو نہ بغير  

ۃادانہ يا خمس کا روپيہ جس جائے خريدی ملکيت کوئی سے روپيہ عين اگر۔ ۹۴۸ مسئلہ  کا اس ميں ملکيت ايسی تو ہو گئی کی زکو 

۔ ہے رکھتا اشکال پڑھنا نماز ميں اوراس ہے حرام نا کر تصرف  



 اس تو ہے نہيں راضی سے دل کہ ہو جانتا آدمی اور دے اجازت کی پڑھنے نماز سے زبان مالک کا ملکيت اگرکسی۔ ۹۴۹ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز تو ہے راضی سے دل کہ کرے يقين آدمی اور دے نہ اجازت اگر اور ہے باطل پڑھنا نماز ميں ملکيت کی  

ۃ ذمہ کے جس ميں ملکيت کی ميت کسی۔ ۹۵۱ مسئلہ  لاشکا پڑھنا نماز ميں اس اور ہے حرام تصرف تو ہو باقی خمس يا زکو 

 ميں نمازپڑھنے تو جائے ديدی ضمانت کی آدائيگی اسکی يا جائے ديا کر ادا اسے ہے قرض جو ذمہ کے اس کہ يہ مگر ہے رکھتا

۔ ہے نہيں اشکال  

 کی اس اگر ليکن ہے باطل نماز ميں اس اور حرام تصرف ہو قرض کا ں لوگو ذمہ کے جس ميں ملکيت کی ميت کسی۔ ۹۵۱ مسئلہ

 کی تصرف اور پڑھنے نماز ميں شرعاس حاکم اور خواہ قرض يا وصی کا ميت اور خواہ قرض يا جائے یديد ضمانت کی آدئيگی

۔ ہے نہيں اشکال ميں پڑھنے نماز ديدينتو اجازت  

 ملکيت کی بغيراس کے اجازت کی ولی تو ہو غائب يا مجنون يا بچہ وارث کوئی کا اس ليکن ہو نہ قرض پر ميت اگر۔ ۹۵۲ مسئلہ

 کے طرح اس عموماا  کہ تصرف ميں مقدار اتنی يا اجازت کی ولی ہاں۔ ہے باطل نماز ميں اس اور ہے حرام نا کر تصرف ميں

۔ہے نہيں حرج کوئی ميں جاتا،اس سمجھا نہيں چھيننا حق کو تصرف  

 ان چونکہ ںہو گئی کی تيار لئے کے والوں آنے وہاں جو چيزيں کی قسم اسی اور خانے غسل اور خانہ مسافر ايسے۔ ۹۵۳ مسئلہ

 دوسری علوہ کے جگہوں ايسی ليکن ہے نہيں حرج کوئی ميں نمازپڑھنے ميں ان لہذا ہے تا ہو حاصل اطمينان کا رضامندی ميں

 نماز کہ ہو معلوم سے جس کہ کہے بات کوئی ايسی يا ديدے اجازت مالک کا اس کہ ہے سکتی جا پڑھی نماز وقت اس ميں جگہ

 جائے سمجھا يہ سے اس کہ سوئے اور بيٹھے ميں ملکيت کی اس کہ ہو دی اجازت کو کسی ثلم ہے دی اجازت لئے کے پڑھنے

 زپڑھنے نما نے اس کہ ہے جاتا سمجھا سے گفتگو کی قسم اس کيونکہ ہے ديدی اجازت نے اس بھی لئے کے پڑھنے نماز کے گا

۔ ہے ديدی بھی اجازت کی  

 

شرط دوسری  

 نماز جگہ ايسی کہ ہو مجبوری سے سبب اور کسی يا کمی کی وقت اگر ہو رہی نہ ہل جگہ کی والے پڑھنے نماز۔ ۹۵۴ مسئلہ

 جبکہ پڑھے نہ کچھ ميں حالت کی حرکت سکے ہو قدر مينجس اس تو ريل اور کشتی موٹريں جيسے، ہو رہی ہل جو پڑھے

 سے قبلہ چيزيں يہ اگر اور پڑھے بھی ميں حالت کی حرکت تو ہو رہا ہو خلل ميں مواالت اگر ليکن ہو رہا ہو نہ خلل ميں مواالت

۔ جائے مڑ طرف کی قبلہ وہ تو کريں حرکت طرف دوسری  

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں پڑھنے نماز ميں ان تو ہوں ہوئی ٹھہری چيزيں کی قسم اس يا ريل يا کشتی موٹر جب۔  ۹۵۵ مسئلہ  

۔ ہے نمازباطل پر ان ہو نہ حرکت کہ يںنہ ممکن ميں جس ڈھير کے چيزوں کی قسم اس يا جو يا گيہوں۔ ۹۵۶ مسئلہ  

 

شرط تيسری  

 کونہيں نماز کہ ہو اطمينان سے وجہ کی چيزوں دوسری کی قسم اس يا کاہجوم لوگوں يا بارش ، ہوا پر مقامات جن۔ ۹۵۷ مسئلہ

 سکتا کر شروع نمازتو گا لے کر پورا کو ز نما ہوکہ احتمال يا شک اسے اگر سکتاليکن پڑھ نہيں نماز وہاں گاتو سکے کر پورا

۔ ہے صحيح نماز تو ہوجائے تمام نماز اگر اور ہے  

 

شرط چوتھی  

 کے نے گر جو پڑھے نہ نماز نيچے کے چھت ايسی مثل ہے حرام ٹھہرنا جہاں پڑھے نہ نماز جگہ ايسی کہ ہے يہ۔ ۹۵۸ مسئلہ

۔ ہو قريب  

شرط پانچويں  

 نام کا خدا پر جس پڑھے نہ نماز پر فرش ايسے مثل پڑھے نہ نماز پر اس ہے حرام بيٹھنا يا نا ہو کھڑا پر چيز جس۔ ۹۵۹ مسئلہ

۔ ہو تحرير  

شرط چھٹی  



 اور سجدہ کہ ہو جگہ چھوٹی ايسی ہو نہ ممکن نا ہو کھڑا سيدھا وہاں اور ہو نيچی چھت جہاں کہ جگہ ايسی کہ ہے يہ۔۹۶۱ مسئلہ

 رکوع يا ہو کھڑا ہو ممکن قدر جس تو ہو مجبور پر پڑھنے نماز پر جگہ ايسی اگر اور پڑھے نہ نماز وہاں ہو نہ جگہ کی رکوع

۔ کرے وسجود  

 ساتوينشرط

 کی واجب احتياط طرح اسی پڑھے نہ نماز آگے کے قبر کے السلم عليہ امام اور وسلم وآلہ عليہ هللا صلی اکرم پيغمبر۔۹۶۱ مسئلہ

۔ پڑھے نہ نماز بھی کر ہو برابرکھڑے کے قبر کی السلم عليھم ائمہ اور پيغمبر پر بنا  

 احترامی بے سبب کے جس ہو چيز کوئی کی قسم اس يا ديوار کوئی درميان کے مبارک قبر اور ی نماز ميں نماز اگر۔ ۹۶۲ مسئلہ

۔ ہے نہيں کافی فاصلہ کا اس ہے ہوا پڑا پر اس جو ا کپڑ يا ضريح يا صندوق کا قبر ليکن ہے نہيں حرج کوئی تو ہو نہ  

شرط آٹھويں  

 پہنچ ميں کپڑے يا بدن کے اس رطوبت کی اس ہوکہ نہ گيلی قدر اس تو ہو نجس اگر جگہ کہ والے پڑھنے نماز اگر۔ ۹۶۳ لہمسئ

 احتياط اور ہے باطل نماز ہو بھی خشک کہ جب ميں صورت اس تو ہو نجس اگر جگہ وہ جاتاہے رکھا جہاں کو پيشانی ليکن جائے

۔ ہو نہ نجس بالکل جگہ کی والے پڑھنے نماز کہ ہے يہ مستحب  

شرط نويں  

 بلند زيادہ سے انگليوں چار سے جگہ کی ٹيکنے کے انگوٹھوں کے پاؤں اور گھٹنوں کے اس مقام کا سجدہ کے نمازی۔۹۶۴ مسئلہ

۔ گی ہو بيان ميں سجدہ احکام تفصيل کی مسئلہ اس۔  ہو نہ پست يا  

 

مسائل چند  

 اس کہ ہے نہيں ضروری بھی يہ اور ہے نہيں ضروری ہونا کھڑا پيچھے کے مرد کا عورت علوہ کے جماعت نماز۔ ۹۶۵ مسئلہ

۔ہے بہتر چہ اگر۔ ہو پيچھے ذرا سے جگہ کی نے ہو کھڑے کے مرد جگہ کی سجدہ کے  

 جائے ہو ايسا اگر ہوناور داخل ميں نماز ساتھ ايک اور ہو کھڑی آگے کے اس يا برابر کے مرد عورت کہ ہے مکروہ۔ ۹۶۶ مسئلہ

 نماز کہ ہے نہيں توواجب ہو کھڑا پہلے لئے کے نماز ايک کوئی ميں دونوں ان اگر۔  پڑھيں دوبارہ کو نماز کہ ہے نہيں واجب تو

۔ پڑھے دوبارہ کو  

 ديکھ نہ کو دوسرے ايک وہ سے وجہ کی جس کہ ہو چيز اور کوئی يا پردہ يا ديوار درميان کے عورت اور مرد اگر۔ ۹۶۷ مسئلہ

 آگے سے مرد کو عورت کہ ہو بلند قدر اس جگہ کی نماز کی ايک کسی سے ميں ان يا ہو کا ہاتھ دس فاصلہ کا آپس کا ان يا سکيں

۔ ہے جاتی ہو طرف بر کراہت ميں صورت اس تو جاسکے کہا نہ برابر کے اس يا  

 اور ہے آسکتا وہاں یکوئ نہ اور رہتا نہيں کوئی جہاں کہ ہے رہناحرام ميں کمرہ ايسے کا عورت اور مرد نامحرم۔ ۹۶۸ مسئلہ

 نامحرم دوسرا کوئی اور دے کر شروع نماز ايک کوئی سے ميں ان اگر ليکن ہے نہيں صحيح وہاں نماز پر بنا کی واجب احتياط

۔ نہيں حرج توکوئی آجائے وہاں  

۔ ہے يںنہ اشکال تو ہو نہ مينمدد گناہ کے اگران ہيں جاتی کی استعمال وغيرہ سارنگی اور ستار جہاں۔ ۹۶۹ مسئلہ  

۔ جائے پڑھی نہ نماز واجب پر چھت کے اس اور اندر کے کعبہ خانہ کہ ہے يہ مستحب احتياط۔ ۹۷۱ مسئلہ  

 کعبہ خانہ کہ ہے مستحب بلکہ ہے نہيں حرج کوئی ميں پڑھنے پر چھت کی اس اور اندر کے کعبہ خانہ نماز مستحب۔ ۹۷۱ مسئلہ

۔ پڑھے نماز دورکعت سامنے کے ہررکن اندر کے  

 

ہے مستحب پڑھنا نماز جہاں جگہيں ہو  

 مسجدوں تمام اور جائے پڑھا ميں مسجد کو نماز کہ ہے گيا ديا زور پر بات اس زيادہ مينبہت شريعت مقدس کی اسلم۔ ۹۷۲ مسئلہ

 تبي اور مسجد کی المقدس بيت بعد سکے ا اور کوفہ مسجد بعد کے اس اورؐ   نبوی مسجد بعد کے اس اور الحرام مسجد بہتر سے

۔ ہے مسجد کی بازار بعد کے اس اور مسجد کی محلہ بعد کے اس اور مسجد جامع کی شہر ہر بعد کے مسجد کی المقدس  



 تو سکيں رکھ محفوظ سے محرم نا سے طور پورے کو خود اگر اور ہے بہتر پڑھنا نماز ميں گھر لئے کے عورتوں۔۹۷۳ مسئلہ

۔ پڑھيں نماز ميں مسجد کہ ہے بہتر  

 امير حضرت اور ہے بہتر زيادہ بھی سے مسجد بلکہ ہے مستحب پڑھنا نماز ميں حرم کے السلم عليھم طاہرين ئمہا۔ ۹۷۴ مسئلہ

 کے قبر کی السلم عليہ حسين امام حضرت اور ہے بر برا کے نمازوں الکھ دو پڑھنا نماز ميں حرم کے السلم عليہ المومنين

 مرتبہ ہزار ساتھ کے وسلم وآلہ عليہ هللا صلی مرسل نبی اور کرنا آزاد غلم ہزار اور عمرہ ہزار اور حج ہزار رکعت ہر نزديک

۔ ہے برابر کے نے کر جہاد  

۔ ہے مستحب ہوں نہ والے پڑھنے نماز جہاں جانا ميں مسجد ايسی اور جانا زيادہ ميں مسجدوں۔ ۹۷۵ مسئلہ  

۔ ہے مکروہ پڑھنا نماز علوہ کے مسجد تو ہو نہ عذر کوئی اگر کو والے ہمسايہ کے مسجد۔ ۹۷۶ مسئلہ  

 اور کرے نہ مينمشورہ کاموں سے اس اور کھائے نہ نا کھا ساتھ کے اس آدمی کہ ہے مستحب ہو آتا نہ ميں مسجد جو۔ ۹۷۷ مسئلہ

۔دے لڑکی کو اس ہی نہ اور لے لڑکی کی اس اورنہ بنے نہ ہمسايہ کا اس  

 

ہے مکروہ پڑھنا نماز جہاں جگہيں وہ  

 دروازے ايسے ، سامنے کے آدمی کسی ، زمين والی نمک حمام، ہيں يہ وہ اور ہے مکروہ پڑھنا نماز پر گہوںج چند۔۹۷۸ مسئلہ

 اوربنا ہے حرام تو ہو اگرتکليف اور تو ہو نہ تکليف کو والوں گزرنے اگر ميں گلی اور شاہراہ ، راستہ ، ہو کھل جو سامنے کے

 بھٹی کی آگ جہاں جگہ اس ميناورہر خانہ باورچی ، سامنے کے چراغ ، امنےس کے ،آگ پڑھے دوبارہ کا نماز واجب احتياط بر

 کہ يہ مگر ، سامنے کے مجسمہ کے چيزوں جاندار اور تصوير ، ہو تا جا کيا پيشاب جہاں سامنے کے گڑھے اس اور کنواں ، ہو

 والے پڑھنے نماز چہ اگر ، ہو تصوير ںجہا جگہ ايسی ، ہو واال جنابت کوئی جہاں ميں کمرہ ايسے ، ديں دال پردہ اوپر کے اس

۔ ميں قبرستان اور ميں بيچ کے قبروں دو اوپر، کے قبر ، سامنے کے قبر ، ہو نہ سامنے کے  

 سامنے اپنے کہ ہے مستحب تو ہو سامنے سکے ا کوئی يا ہو رہا پڑھ نماز جگہ کی گزرنے کے لوگوں آدمی جو۔ ۹۷۹ مسئلہ

۔ ہے کافی تو ہو بھی رسی يا لکڑی اگر لے رکھ چيز کوئی  

 

احکام کے مسجد  

 نجس حصہ کا اندر ونکے ديوار اور حصہ کا اوپر يعنی حصہ بيرونی اور اندرونی کا چھت کی اس زمين کی مسجد۔ ۹۸۱ مسئلہ

 کہ ہے واجب احتياط اور کرے دور کو نجاست کی اس فوراا  کہ چاہيئے تو ہے ہوئی نجس کہ سمجھے بھی جو اور ہے حرام نا کر

۔ کريں دور کو نجاست کی اس تو ہو نجس اگر اور کريں نہ نجس بھی کو حصہ کے باہر کے ديوار کی جدمس  

 نہيں واجب پر اس کرنا پاک کو مسجد تو ہو حاصل نہ مدد وہ اور ہو ضروری مدد يا ہو سکتا کر نہ پاک کو مسجد اگر۔۹۸۱ مسئلہ

۔ ہو سکتا کر پاک کو سجدم جو دے اطلع کو آدمی ايسے کہ ہے واجب احتياط ليکن ہے  

 جگہ اس کہ ہيئے چا تو ہو نہ ممکن ہوئے کھودے کو اس بغير کرنا پاک کو اس اور ہو نجس جگہ کوئی کی مسجد اگر۔۹۸۲ مسئلہ

 کرينليکن خراب کو مقدار سی تھوڑی اس ہوئيتو کئے خراب سا تھوڑا مگر ہو نہ ممکن کرنا پاک کا اس اگر يا جائے ديا کھود کو

۔ جائے ديا رکھ جگہ اپنی بعد کے کرنے پاک اسے تو ہو ممکن اگر جائے ہو چيزنجس کوئی جيسی اينٹوں کی دمسج اگر  

 اسطرح اسے يا جائے لی بنا چيز دوسری کوئی ہی يسی ا يا مکان جگہ اس اور جائے ليا کر غصب کو مسجد کسی اگر۔۹۸۳ مسئلہ

 کرنا پاک اور حرام کرنا نجس کو اس پر بنا کی واجب احتياط باوجود ےک اس ہو نہ ممکن پڑھنا وہاننماز کہ جائے ديا کر خراب

۔رکھتی نہيں حکم کا مسجد ميں صورت اس تو جائے ہو باہر سے حکم کے مسجد کہ يہ مگر ہے واجب  

۔ ہے واجب کرنا پاک تو جائے ہو نجس اگر اور ہے حرام کرنا نجس کو حرم کے السلم عليھم طاہرين ائمہ۔۹۸۴ مسئلہ  

 ہو خراب وہ سے وجہ کی ڈالنے پانی پر اس اگر اور جائے کرديا پاک اسکو تو جائے ہو نجس اگر چٹائی کی مسج۔ ۹۸۵ لہمسئ

۔ ديں کاٹ اسے کہ توچاہيئے ہو بہتر کاٹنا کو اس ہے نجس جگہ جو اور جائے  

 احتياط بلکہ ہے حرام تو ہو حرمتی بے کی مسجد اگر جانا لے ميں مسجد کو وغيرہ خون جيسے چيز نجس اصل۔ ۹۸۶ مسئلہ

 لے کو اس کو ہو گئی ہو نجس جو چيز وہ ليکن جائيں لے نہ ميں مسجد اسے بھی تو ہو بھی نہ حرمتی بے اگر کہ ہے يہ مستحب

۔ہے حرام تو ہو ہورہی متی حر بے کی مسجد اگر جانا  



 سامان کا وغيرہ تبرک اور لگائيں کپڑا ال اک اور کريں فرش يا ڈاليں چادر لئے کے کرنے برپا مجلس ميں مسجد اگر۔۹۸۷ مسئلہ

 کوئی تو ہو پيدا نہ رکاوٹ ميں پڑھنے نماز اور پہنچے نہ نقصان کو مسجد سے وجہ کی کاموں سب ان اگر جائيں لے ميں اس

۔ہے نہيں حرج  

 آرائش کی سونے پر حرم کےؐ   معصومين ائمہ ليکن چاہيئے کرنا نہيں آرائش سے سونے کو مسجد پر بنا کی احتياط۔ ۹۸۸مسئلہ

 پھول ليکن ہے تی ہو جان ميں جن چاہيئے بنانا نہيں شکل کی چيزوں ايسی ميں مسجد پر بنا کی احتياط ، ہے نہيں حرج کوئی ميں

۔ ہے مکروہ نا بنا مثل کے وغيرہ پھل ، ،پتی  

۔ سکتے کر مينداخل سڑک اور ملکيت ہی نہ اور سکتے نہيں بيچ کو اس تو ہوجائے بھی خراب مسجد اگر۔۹۸۹ مسئلہ  

 کو چيزوں ان تو جائے ہو خراب مسجد اگر اور ہے حرام بيچنا کا چيزوں دوسری اور کھڑکی اور دروازہ کا مسجد۔۹۹۱ مسئلہ

 کريں استعمال ميں مسجد دوسری کہ چاہيئے تو آسکيں نہ کام کے مسجد اگر اور چاہيئے کرنا استعمال ميں تعمير کی مسجد اسی

 بنانے کے مسجد اسی کو قيمت کی اس تو ہو ممکن اگر اور ہيں سکتے بيچ اسکو تو آئے نہ کام بھی کے جدمس دوسری اگر ليکن

۔ جائے کيا صرف ميں بنانے کے مسجد دوسری تو ہو نہ ممکن اگر اور جائے کيا صرف ميں  

 اس مسجد کوئی اگر اور ہے مستحب کرنا درست کو اس ہے قريب کے نے ہو خراب جو مسجد ايسی اور بنانا مسجد۔ ۹۹۱ مسئلہ

 کہ ہے سکتا ہو بھی يہ اور ہے جاسکتا يا بنا نو سر از کو مسجد اس تو ہو نہ ممکن کرنا درست کو اس کہ جائے ہو خراب طرح

۔ جائے بنايا بڑی اور جائے کيا خراب لئے کے ضرورت کی گوں لو کو اس ہو نہ خراب جو مسجد ايسی  

 مستحب لئے کے اس ہے چاہتا نا جا ميں مسجد جو اور ہے مستحب نا جل چراغ ميں سجدم اور کرنا ف صا کو مسجد۔ ۹۹۲ مسئلہ

 اسميں کہ کرے بھال ديکھ کی تلووں کے جوتوں اور پہنے کپڑے قيمتی اور ستھرے صاف اور عمدہ اور لگائے خوشبو وہ کہ ہے

 رکھے پير باياں پہلے وقت کے آنے باہر سے مسجد اور رکھے پير داياں پہلے وقت جاتے اندر کے مسجد اور ہو لگی نہ نجاست

۔ جائے باہر سے مسجد بعد کے سب اور آئے ميں مسجد پہلے سے سب کہ ہے مستحب طرح اسی  

 اور پڑھے نماز رکعت دو سے نيت کی احترام اور تحيت کی مسجد کہ ہے مستحب آئے ميں مسجد انسان وقت جس۔ ۹۹۳ مسئلہ

۔ ہے کافی وت پڑھے نماز مستحب کوئی يا واجب اگر  

 اور بنانا چيز کوئی اور کرنا چيت بات ميں بارے کے کاموں دنياوی اور سونا ميں مسجد تو ہو نہ مجبوری کوئی اگر۔ ۹۹۴ مسئلہ

 جو يا ڈالنا ميں مسجد بلغم کا سينہ ، پانی کا ناک ، تھوک طرح اسی اور ہے مکروہ ہو نہ کا قسم اس يا نصيحت جو پڑھنا شعر ايسا

 نہيں حرج کوئی ميں کرنے بلند کو آواز اپنی ميں اذان ليکن ہے مکروہ کرنا بلند کو آواز اپنی اور کرنا تلش کو اس ہو گم شخص

۔ ہے  

 اس کہ ہو ہوئے کھائے چيزيں ايسی اور لہسن يا پياز آدمی جو اور ہے مکروہ دينا آنے کو پاگل اور بچہ ميں مسجد۔ ۹۹۵ مسئلہ

۔ ہے مکروہ نا جا ميں مسجد اسے تو ہو تکليف کو لوگوں دوسرے سے بو کی منھ کے  

اقامت اور اذان  

 کرنا ترک کو اقامت بلکہ کہے اقامت اور اذان کہ ہے مستحب لئے کے عورت اور مرد پہلے سے پنجگانہ نماز۔ ۹۹۶ مسئلہ

ۃ’’ ہمرتب تين پہلے سے آيات نماز مثلا  نمازوں واجب دوسری علوہ کے پنجگانہ نماز البتہ ہے نہيں مناسب  ہے مستحب کہنا ‘‘الصلو 

 ۔

ہيں جملے بيس کے اذان۔ ۹۹۷ مسئلہ  

مرتبہ چار اکبر هللا  

مرتبہ ۲ هللا اال الالہ ان اشھد  

مرتبہ ۲ هللا رسول محمدا ان اشھد  

مرتبہ ۲ هللا ولیؐا  عليا ان اشھد  

ۃ علی   حی مرتبہ ۲ الصلو   

مرتبہ ۲ الفلح علی حی  

مرتبہ ۲ العمل خير علی حی  



مرتبہ ۲ راکب هللا  

مرتبہ دو هللا اال الالہ  

ہے مشتمل پر جملے انيس اقامت۔ ۹۹۸ مسئلہ  

 قامت قد’’ مرتبہ دو بعد کے‘‘العمل خير علی حی’’ اور گا جائے ہو کم مرتبہ ايک هللا اال الالہ سے ميں آخر اور مرتبہ اکبردو هللا

۔ چاہيئے دينا کر اضافہ کا ‘‘الصلۃ  

۔ ہے ا ہو اشارہ طرف کی اس ميں روايات بعض کہ جيسا ہے جز کا اقامت اور اذان‘‘ هللا یول عليا ان اشھد’’۔۹۹۹مسئلہ  

ترجمہ کا واقامت اذان  

’’ سکے ہو تعريف کی اس کہ ہے بلند سے بات اس ذات کی تعالی   هللا ‘‘اکبر هللا  

’’ ہے نہيں عبادت الئق کوئی علوہ کے خدا مثل بے اور اکيلے اس کہ ہوں ديتا گواہی ميں يعنی‘‘هللا اال الالہ ان اشھد  

’’ ہيں رسول ہوئے بھيجے کے خداؐ   هللا عبد بن محمد کہ ہوں ديتا گواہی ميں يعنی‘‘ هللا رسول محمدا ان اشھد  

’’ ہيں ولی کے خدا پر مخلوقات تمامؐ   علی حضرت کہ ہوں ديتا گواہی ميں يعنی ‘‘هللا ولیؐا  عليا ان اشھد  

’’ ۃ علی   حی کرو جلدی لئے کے زنما يعنی ‘‘الصلو   

’’ کرو جلدی لئے کے کاميابی يعنی‘‘الفلح علی حی  

’’ کرو جلدی لئے کے کام بہترين يعنی‘‘ العمل خير علی حی  

’’ گئی ہو قائم نمازؐا  يقينا يعنی‘‘  الصلۃ قامت قد  

’’ ۔ کے خدا مثال بے اور واحد اس سوائے ہے نہيں الئق کے عبادت خدا کوئی يعنی‘ ‘هللا اال الالہ  

احکام کے اقامت اور اذان  

 زيادہ سے معمول درميان کے ان اگر اور چاہيئے نا ہو نہيں فاصلہ زيادہ درميان کے جملوں کے اقامت اور اذان۔۱۱۱۱ مسئلہ

۔ کہے دوبارہ سے شروع کو ان کہ چاہيئے تو دے قرار فاصلہ  

 لعب لہو طرح جس پر(ُدھن)طرز اس يعنی جائے ہو غنا وہ کے نکالے سے طرح اس آواز ميں اقامت اور اگراذان۔ ۱۱۱ ۱ مسئلہ

۔ ہے نہيں توحرام ہو نہ غنا اگر اور ہے حرام تو کہے اقامت اور اذان ہے تا ہو پر طور عام ميں اجتماعات کے  

۔ ہے جاتی ہو ساقط اذان ميں نمازوں پانچ۔  ۱۱۱۲ مسئلہ  

(۱) نماز کی عصر دن کے جمعہ  

(۲) تاريخ! ۹ کی الحجہ ذی يعنی نماز کی عصر دن کے عرفہ  

(۳) نماز کی عشاء سکی ا ہو ميں الحرام مشعر آدمی جو ميں رات والی قبل کے قربان عيد  

(۴) نماز کی عشاء اور عصر کی عورت والی استحاضہ  

(۵)  اس اذان ميں نمازوں پانچ ان۔ نماز کی عشا اور عصر سکی ا ہو سکتا نہ روک سے آنے باہر کو پاخانہ يا پيشاب جو آدمی وہ

ہو کم فاصلہ درميان کے اس يا ہو نہ فاصلہ سے نماز والی پہلے سے اس کہ گی ہو ساقط ميں صورت  

 اپنی خود کو اس زپڑھے نما ساتھ کے جماعت اس جو تو ہو گئی کہی اقامت اور اذان لئے کے نماز کی جماعت اگر۔ ۱۱۱۳ مسئلہ

۔ چاہيئے کہنا نہيں اقامت و اذان لئے کے نماز  



 ہو ختم نمازجماعت کہ ديکھے کر جا وہاں اور پہنچے مسجد سے ارادے کے پڑھنے ساتھ کے جماعت نماز راگ۔ ۱۱۱۴ مسئلہ

 اذان لئے کے نماز پنی کہا ہے چھوٹ لئے کے اس تو ہوں گئے نہ اُدھر ادھر لوگ اور ہوں منظم صفيں تک جب تو ہے چکی

۔ کہے نہ واقامت  

 نہ خراب صفيں اور ہو ہوئی ختم فوراا  نماز کی ان يا ہوں رہے پڑھ ساتھ کے جماعت نماز اپنی لوگ کچھ جگہ جس۔ ۱۱۱۵ مسئلہ

 تين تو پڑھے نماز ساتھ کے اس ہو والی ہونے جماعت نماز اور کوئی يا پڑھے اکيلے نماز اپنی کہ چاہے آدمی اگر ں ہو ہوئی

 نہ باطل جماعت( ۲) ہو گئی کہی اقامت و اذان لئے کے نماز اس( ۱) ہے جاتی ہو ساقط سے اس اقامت اور اذان ساتھ کے شرطوں

ذا۔ ہو جگہ ہی ايک نماز اور نماز کی اس(۳) ہو رہی  نماز پر چھت کی مسجد اوروہ ہو ہوئی اندر کے مسجد نماز کی جماعت اگر لہ 

۔ کہے اقامت اور اذان کہ ہے يہ مستحب لئے سکے ا تو چاہے پڑھنا  

 

 نماز کہ ہو شک يہ يعنی ہو شک ميں شرط دوسری سے انميں ہيں گئی کی يانب شرطيں جو ميں مسئلہ والے اوپر۔ ۱۱۱۶ مسئلہ

 سمجھ مستحب تو کرے شک ميں شرطوں دوسری اگر اور ہے ساقط اقامت اور اذان لئے کے اس تو نہيں يا تھی صحيح جماعت

۔ کہے اقامت اور اذان ساتھ کے(مطلوب رجاء)ی منظور اميد يا کر  

 کی س ا سنے کو حصے جس کہ ہے مستحب لئے کے اس سنے کو اقامت و اذان یک آدمی دوسرے جو۔ ۱۱۱۷ مسئلہ

۔ کرے(  دھرائے)تکرار  

 يہ بعد کے اقامت و اذان اس اگر نہ يا دھرائے ساتھ کے اس وہ ،چاہے سنے اقامت و اذان کی آدمی اور کسی جو۔۱۱۱۸ مسئلہ

۔ ہے سکتا چھوڑ کو اقامت ن اذا لئے کے نماز اپنی وہ وہ گيا ہو نہ فاصلہ زيادہ ميں اس ہے چاہتا پڑھنا نمازکو جس آدمی  

 کا لذت اگر اور گی ہو نہيں ساقط اذان لئے کے اس تو سنے سے ارادہ کے لذت اذان کی عورت مردکسی کوئی اگر۔ ۱۱۱۹مسئلہ

۔ ہے ساقط اذان سے پر اس تو ہو نہ ارادہ  

 سکتی کہ واقامت اذان عورت ميں جماعت کی عورت ليکن ہئيےچا کہنا کو مرد واقامت اذان لئے کے جماعت نماز۔ ۱۱۱۱ مسئلہ

۔ ہے  

۔ ہے نہيں صحيح تو کہيں پہلے سے اذان اگر اور چاہئيے کہنا بعد کے اذان کو اقامت۔ ۱۱۱۱ مسئلہ  

ۃسے علی حی مثل کہے کر بگاڑ ترتيب کی جملوں کے اذان اگر۔ ۱۱۱۲ مسئلہ  کہ چاہئيے تو کہے الفلح علی حی پہلے الصلو 

۔کہے دوبارہ سے وہاں ہے بگاڑی ترتيب سے جہاں  

 کہی اذان جو کہ کردے فاصلہ قدر اس درميان کے دونوں اگر اور چاہئيے دينا نہيں فاصلہ درميان کے اوراقامت اذان۔ ۱۱۱۳ مسئلہ

 قدر اس درميان کے ازنم اور اوراقامت اذان اگر۔ کہے اوراقامت اذان دوبارہ کہ ہے مستحب تو جائے کہی نہ اذان کی اقامت وہ ہے

۔کہے اوراقامت اذان لئے کے نماز اس دوبارہ کہ ہے مستحب تو جائے کہی نہ نمازکی اس اوراقامت اذان کہ دے کر دير  

 کوئی دوسرا بدلے کے حرف ايک کسی يا کہے ميں عربی غلط اگر چاہئيے کہنا ميں عربی صحيح کو اوراقامت اذان۔ ۱۱۱۴ مسئلہ

۔ ہے صحيح تو کہے ميں زبان اور کسی فارسی،اردويا ترجمہ کا اس مثل يا کہے حرف  

 سے نے ہو وقت کا نماز کر بھول يا کر بوجھ جان اگر چاہيں کہنی بعد کے نے ہو داخل وقت کا نماز اوراقامت اذان۔ ۱۱۱۵ مسئلہ

۔ ہے باطل تو کہے پہلے  

 کر شروع کہنا اقامت اگر اور کہے اذان کہ چاہئيے تو نہيں يا ہے کہی اذان کے کرے شک اگر قبل سے کہنے اقامت۔۱۱۱۶ مسئلہ

۔ ہے ضروری کہنا اذان تو نہيں يا ہے کہی اذان کہ کرے شک اور دے  

 کہا جملہ واال پہلے سے جملہ اس کہ جائے ہو پيدا شک يہ قبل سے جملہ کسی درميان کے کہنے اوراقامت اذان اگر۔ ۱۱۱۷ مسئلہ

 ادا کو حصہ کسی کے اوراقامت اذان اگر اور کرے ادا کو اس ہو شک ميں بارے ےک جملہ جس کہ چاہئيے تو نہيں کہ جائے

۔ ہے ضروری کہنا کو اس تو نہيں کہ ہے کہا حصہ واال پہلے سے اس کہ ہو شک يہ درميان کے کرنے  

 پر کانوں کو ہاتھوں ہواور کئے غسل يا وضو اور کرے منھ طرف کی قبلہ آدمی کہ ہے مستحب وقت کہتے اذان۔ ۱۱۱۸ مسئلہ

 نہ بات درميان کے کرنے ادا کو جملوں اور دے فاصلہ کم درميان کے اذان اور کرے ادا کر کھينچ اور کرے بلند آواز اور رکھے

۔کرے  

 ايک کو جملوں کے اوراس کہے آہستہ سے اذان کو اس اور کہے نہ اقامت ہوئے چلتے آدمی کہ ہے مستحب۔ ۱۱۱۹ مسئلہ

۔ دے نہ فاصلہ قدر اس ميں جملوں کے اقامت ہے ديتا فاصلہ قدر جس ميں جملوں کے اناذ ليکن دے مل نہ سے دوسرے  



 کا خدا بھی کوئی يا کرے سجدہ يا جائے بيٹھ تھوڑا يا بڑھے آگے قدم ايک کہ ہے مستحب درميان کے اوراقامت اذان۔ ۱۱۲۱ مسئلہ

 کے صبح اور مغرب نماز ليکن۔ نمازپڑھے رکعت دو يا گفتگوکرے کوئی يا جائے ہو خاموش دير زيادہ يا پڑھے دعا يا کرے ذکر

۔ ہے نہيں مستحب نا کر گفتگو درميان کے اس جائے کہی اقامت و اذان جو قبل  

 ، ہو پہچان کو اس کی اوقات کے نماز ہو عادل وہ جائے کيا معين کو آدمی جس لئے کے دينے اذان کہ ہے مستحب۔ ۱۱۲۱ مسئلہ

۔کہے پر جگہ اونچی ناذا وہ اور ہو بلند کی آوازاس  

 

نماز واجبات  

۔ ہيں گيارہ وہ ہيں واجب ميں نماز چيزيں جو۔۱۱۲۲ مسئلہ  

 نيت(۱)

(۲) نا ہو کھڑا سيدھا يعنی) قيام ) 

(۳) اکبرکہنا هللا ميں شروع کے نماز يعنی)االحرام تکبيرۃ  ) 

 رکوع(۴)

 سجود(۵)

 قرائت(۶)

 ذکر(۷)

 تشھد(۸)

 سلم(۹)

 ترتيب(۱۱)

(۱۱) (۔دينا انجام مسلسل بعد کے دوسرے ايک پے در پے کا نماز جزاءا يعنی)مواالت  

 خواہ کرے اضافہ کا ان ميں نماز يا دے نہ کوانجام ان انسان کوئی اگر يعنی ہيں ‘‘رکن’’بعض سے ميں نماز واجبات۔ ۱۱۲۳ مسئلہ

 جائے کی زيادتی يا کمی ميں ان کر ھبوج جان اگر يعنی ہے نہيں رکن واجب بعض اور ہے جاتی ہو باطل نماز تو کر بھول يا عمداا 

 ارکان۔  تی ہو نہيں باطل نماز تب تو جائے کی زيادتی يا کمی ميں ان سے وجہ کی جانے بھول اگر ليکن گی ہو باطل نماز تو تب

 پہلے سے رکوع يعنی متصل سے رکوع اور قيام کا وقت کے االحرام تکبيرۃ يعنی قيام(۳) االحرام تکبيرۃ(۲)نيت(۱) ہيں پانچ نماز

۔سجدے دو(۵)رکوع(۴) قيام کا  

 

نيت۔ ۱  

 دل کو نيت کہ نہيں ضروری يہ اور ميں تعميل کی خدا حکم يعنی پڑھے سے نيت کی قربت نماز کہ چاہئيے کو انسان۔ ۱۱۲۴مسئلہ

۔ هللا الی قربۃ۔  ں ہو پڑھتا رکعت چار کی ظہر کہ کہے سے زبان مثل يا الئے ميں  

 يا کی ظہر کہ کرے نہ تعين يہ اور ں ہو پڑھتا نماز رکعت چار کہ کرے نيت يہ فقط ميں نماز کی عصر يا ظہر اگر۔ ۱۱۲۵ مسئلہ

 وقت کے نماز کی ظہر وہ اور ہے واجب قضا کی نماز کی ظہر پر کسی مثل طرح اسی ہے اشکال نمازميں سکی ا تو کی عصر

۔ ہے رہا کر ادا نماز سی کون وہ کہ کرے معين يہ ميں نيت وہ کہ چاہئيے تو ہو چاہتا پڑھنا انماز اد کی ظہر دن اس يا قضا  

 يہ سے اس اگر کہ ہو نہ غافل ايسا اور رہے باقی پر نيت اپنی تک آخر سے شروع ميں نماز کہ چاہئيے کو انسان۔ ۱۱۲۶ مسئلہ

۔ ہے نمازباطل ايسی ہے رہا کر کيا وہ کہ سکے بتل نہ يہ وہ ؟تو ہو رہے کر کيا تم کہ جائے پوچھا  



 دکھانے کو لوگوں يعنی کاری ريا کوئی اگر اور چاہئيے پڑھنا نماز ميں تعميل کی حکم کے تعالی   هللا فقط کو انسان۔ ۱۱۲۷ مسئلہ

 لوگو والے ديکھنے خدااور يا ہو لئے کے دکھانے کو لوگوں فقط نماز وہ خواہ ہے باطل نماز کی اس تو پڑھے نماز لئے کے

۔ ہو لئے کے ندونوں  

 سورہ مثل ہو واجب حصہ وہ خواہ گی ہو باطل نماز تو جائے اليا بجا لئے کے هللا غير بھی حصہ کوئی کا نماز اگر۔ ۱۱۲۸ مسئلہ

 مگر دے انجام لئے کے خدا کوئی بھی نماز پوری اگر بلکہ ہو مستحب طرح کی قنوت وہ يا تلوت کی سورہ اوردوسرے الحمد

 نماز باجماعت مثل سے طرز خاص يا وقت اول مثل وقت ص خا يا ميں مسجد مثل جگہ خاص کسی لئے کے نے دکھا کو لوگوں

۔گی ہو باطل نماز کی اس بھی تب گا پڑھے  

االحرام تکبيرۃ۔ ۲  

 اور کہے متصل کو دونوں‘‘اکبر’’ اور‘‘هللا’’حرف اور ہے رکن اور ہے واجب کہنا‘‘اکبر هللا’’ ميں شروع کے نماز ہر۔ ۱۱۲۹ مسئلہ

 ميں زبان اور کسی يا اردو ترجمہ کا ان يا ہو غلطی ميں عربی اگر اور کہے ميں عربی صحيح کو کلمات ونوںد ان کہ چاہئيے

۔ہے نہيں صحيح تو گا کہے  

۔ ملئے نہ سے وغيرہ اقامت دعاؤنيا والی جانے پڑھی پہلے سے اس کو االحرام تکبيرۃ کہ ہے يہ مستحب احتياط۔ ۱۱۳۱ مسئلہ  

 کی احتياط اسے تو چاہے ملنا سے‘‘الرحيم الرحمن هللا بسم’’ اشياء والی جانے پڑھی ميں بعد کو‘‘اکبر هللا’’کوئی اگر۔۱۱۳۱ مسئلہ

۔ ‘‘اکبر هللا’’ کہے يعنی پڑھے ساتھ کے پيش کو‘‘ر’’ کی اکبر کہ پرچاہئيے بنا  

 ہو رہا ہل بدن جب کہ ميں التح عمدااايسی اور چاہئيے نا ہو ساکن کو جسم ميں حالت کی کہنے االحرام تکبيرۃ۔ ۱۱۳۲ مسئلہ

۔ گی ہو باطل تو کہے االحرام تکبيرۃ  

 کی شور يا ہو بہرا يا ہو سنتا اونچا اگر اور سکے سن خود کہ کرے ادا طرح دعااس اور ذکر سورہ، حمد، تکبير،۔ ۱۱۳۳ مسئلہ

 سکتا سن آواز اپنی کے اکر اد کو ان ےس زبان اپنی خود وہ تو تے ہو نہ مانع اگر کہ کرے ادا يوں تو ہو نہ ممکن سننا سے وجہ

۔ تھا  

 کہ چاہئيے اسے تو ہو سکتا کر نہ ادا سے ٹھيک ‘‘اکبر هللا ’’کہ ہو مرض ميں زبان کی اس يا ہو گونگا کوئی اگر۔ ۱۱۳۴ مسئلہ

 اگر کرياور ہاشار لئے کے تکبير اور کہے ميں دل اپنے تو ہو سکتا کہہ نہ لکل با اگر اور ہوکہے سکتا کہہ بھی سے طرح جس

۔ دے تو ہو سکتا دے حرکت کو زبان  

۔ ہے مستحب کہنا يہ بعد کے تکبيرۃاالحرام۔ ۱۱۳۵ مسئلہ  

’’  علی صل محمد آل و محمد بحق المسی انا و المحسن وانت المسی عن يتجاوز ان المحسن امرت وقد المسی اتاک قد محسن يا

 اور ہے آيا پر در تيرے گنہگار بندہ يہ ہے تا کر احسان پر بندوں جو خدا اے يعنی)‘‘منی تعلم ما قبيح عن تجاوز و محمد آل و محمد

 عليہ هللا صلی محمد بحق ہوں وار خطا ميں واالاور نے کر احسان توتو ، کرے گزر در سے گنہگار آدمی نيک کہ ہے حکم تيرا

 پر وسلم وآلہ عليہ هللا صلی محمد آل و وسلم آلہو عليہ هللا صلی محمد رحمت اپنی وسلم وآلہ عليہ هللا صلی محمد آل و وسلم وآلہ

(۔ فرما درگزر سے ان ہے واقف تو سے برائيوں جن ميری اور کر نازل  

۔ ہے مستحب نا جا لے سامنے کے کانوں اپنے اوپر کو ہاتھوں ہوئی کہتے تکبير ميں نماز درميان اور ميں نماز اول۔ ۱۱۳۶ مسئلہ  

 اس تو ہو چکا ہو مشغول ميں وغيرہ وت تل وہ اور ہے کہی نہيں يا ہے کہی تکبيرۃاالحرام کہ جائے ہو شک يہ اگر۔ ۱۱۳۷ مسئلہ

۔ چاہئيے نی کر نہيں توجہ کوئی پر شک  

 پڑھنے کے چيز کسی وہ چاہے نہيں يا ہے کہی سے طريقہ صحيح آيا کہ ہو شک بعد کے کہنے تکبيرۃاالحرام اگر۔ ۱۱۳۸ مسئلہ

 نہيں يا ہے کہا االحرام تکبيرۃ نے اس آيا کہ کرے شک وہ اگر سے طرح اسی کرے نہ پرواہ کی شک نہ ہويا چکا ہو مشغول ميں

 بھی پہلے سے کرنے شروع قرائت کہ تک يہاں بلکہ ہو نہ کيوں ميں ہی شروع کے هللا بسم چاہے ہو ميں حالت کی قرائت اگر

 پر بنا کی مستحب احتياط چہ اگر کرے نہ پرواہ کی شک بھی ميں صورت اس ہو رہا ديکھ ميں حالت کی نماز کو خود ليکن

۔پڑھے نماز دوبارہ کرکے تمام زکو نما ميں صورت دوسری  

 

کھڑاہونا) قيام۔۳ ) 



 ہے نماز رکن يہ ہيں، کہتے رکوع بہ متصل قيام کو جس قيام قبل سے رکوع اور قيام وقت کے کہنے تکبيرۃاالحرام۔۱۱۳۹ مسئلہ

 ترک يہ کر بھول سے کسی اگر۔ ہے نہيں رکن قيام بعد کے رکوع اور وقت کے تلوت یک سورے دوسرے اور الحمد سورۂ مگر

۔ ہے صحيح نماز کی اس تو جائے ہو  

 کہ جائے ہو يقينی بات يہ کہ رہے کھڑا ضرور دير اتنی بعد کے اس اور پہلے سے کہنے تکبير پر بنا کی احتياط۔۱۱۴۱ مسئلہ

۔ہے کہا ہی ميں قيام حالت تکبير  

 تو ہے کيا نہيں رکوع کہ آئے ياد اور جائے بيٹھ بغير کے تلوت کی سورے و الحمد اور جائے ل بھو کرنا رکوع اگر۔۱۱۴۱ مسئلہ

 ہے باطل نماز اسکی تو کرے رکوع جھکے جھکے ہوئے کھڑے بغير اگر۔  جائے ميں رکوع پھر اور ہو کھڑا پہلے کہ چاہيئے

۔ اليا بجا ںنہي( ہے رکن جو) رکوع بہ متصل قيام کہ اسلئے  

 نہيں جھکنا طرف کسی اور چاہيئے دينا نہيں حرکت کو بدن علوہ کے مجبوری ميں عالم کے ہونے کھڑے ميں نماز۔ ۱۱۴۲ مسئلہ

 حرج کوئی تو دے حرکت کو پاؤں ہوئے جھکتے ميں رکوع يا ہو مجبوری اگر ہاں چاہيئے لگانا ٹيک سے چيز کسی نہ ، چاہيئے

۔ ہے نہيں  

 البتہ ہے نہيں حرج کوئی تو لگائی ٹيک يا گيا جھک طرف کسی يا دے حرکت کو بدن سے بھولے اگر ميں قيام لتحا۔۱۱۴۳ مسئلہ

 کرنے پوری نماز کہ ہے يہ مستحب احتياط تو کيا ايسا بھی سے مينبھولے رکوع بہ متصل قيام پر موقع کے االحرام ۃ تکبير اگر

۔ پڑھے نماز دوبارہ بعد کے  

 پيروں دونوں بوجھ کا جسم کہ نہيں ضروری يہ مگر ہوں پر زميں پاؤں دونوں ميں قيام حالت کہ ہے يہ واجب احتياط۔۱۱۴۴ مسئلہ

۔ نہيں حرج کوئی تو ہو بوجھ يہ بھی پر پير ايک اگر ہو پر  

 کہی نہ حالت کی ہونے کھڑے معموالا  وہ کہ پھيلئے زيادہ اتنے پاؤں دونوں وہ اور ہو سکتا ہو کھڑا سيدھا کوئی اگر۔۱۱۴۵ مسئلہ

۔ گی ہو باطل نماز کی اس تو جائے  

 شخص کوئی اگر چاہيئے نا ہو ساکن کو بدن تو ہو نہ مستحب اگر ہو رہا پڑھ ذکر کوئی ميں نماز انسان وقت جس۔۱۱۴۶ مسئلہ

 نہ ادا کچھ ےس زبان پر موقع ايسے تو دے حرکت بائيں يا دائيں سا تھوڑا کو جسم يا چاہے نا ہو پيچھے يا آگے کچھ ميں نماز

۔ ، چاہيئے کہنا ہوئے ہوتے کھڑے کو ‘‘واقعد اقوم قوتہ و هللا بحول’’البتہ کرے  

 کی اس اور کہے تکبير ہوئے جاتے ميں رکوع يا سجدہؐا  مثل کرے ذکر کوئی ميں عالم کے حرکت کی بدن اگر۔ ۱۱۴۷ مسئلہ

 اور ہو نہ سے نيت اس اگر البتہ پڑھے نماز دوبارہ کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہے ذکر وہ ہے حکم جو ميں نماز ذکر يہ سے نيت

۔ ہے صحيح نماز تو ہو ذکر فقط وہ  

 ان کہ ہے يہ مستحب چہ اگر ہے نہيں حرج کوئی ميں دينے حرکت کو انگليوں يا ہاتھوں ہوئے پڑھتے الحمد سورۂ۔ ۱۱۴۸ مسئلہ

۔ ہلئے نہ بھی کو  

 سکون جسم کہ کرے حرکت اتنی اختيار بے ہوئے کرتے تلوت کی تسبيحات يا سورے دوسرے اور الحمد سورۂ اگر۔ ۱۱۴۹ مسئلہ

 کے حرکت جو پڑھے دوبارہ چيز بعدوہ کے آجانے ميں سکون عالم کے جسم کہ ہے يہ واجب احتياط تو رہے نہ ميں حالت کی

۔ تھی پڑھی ميں عالم  

 جب مگر جائے ليٹ تو ہو دشوار بھی بيٹھنا اگر اور ئےجا بيٹھ تو ہو نہ ممکن رہنا کھڑے ہوئے پڑھتے نماز اگر۔ ۱۱۵۱ مسئلہ

۔پڑھے نہ کچھ جائے پا نہ سکون جسم تک  

 ٹيک يا ہو ہلتا بدن کا جس ميں عالم کے قيامؐا  مثل ، چاہيئے نہ بيٹھنا ، ہے ممکن پڑھنا نماز کر ہو کھڑے تک جب۔ ۱۱۵۱ مسئلہ

 سکے ہو بھی طرح جس ہو مجبور پر کھولنے پاؤں زيادہ سے عمولم يا مجبورہو سے وجہ کی ہونے خم يا ہو مجبور پر نے لگا

 بيٹھ تو سکے رہ نہ کھڑا بھی طرح کی کرنے رکوع حتی   ہو نہ ممکن قيام طرح کسی اگر پڑھے نماز کر ہو کھڑا االمکان حتی  

۔ پڑھے نماز کے  

 تو سکے بيٹھ نہ سيدھا اگر اور چاہيئے ڑھناپ نہيں نماز کر ليٹ اسے تو ہو سکتا پڑھ نماز کر بيٹھ شخص کوئی اگر۔۱۱۵۲ مسئلہ

 ميں قبلہ احکام طرح جس تو ہو نہ ممکن بيٹھنا بھی سے طرح کسی اگر اور کرے ادا نماز کر بيٹھ ہو سکتا بيٹھ بھی طرح جس

 ممکن بھی يہ اگر اور پڑھے کر ليٹ پہلو بائيں تو ہو نہ ممکن يہ اگر اور پڑھے کر ليٹ پہلو داہنے ہے چکا ہو ذکر(۸۵۴ مسئلہ)

۔ہو رخ قبلہ سر يا تلوے کے پاؤں کہ طرح اس پڑھے کر ليٹ چت تو ہو نہ  



 کر ہو کھڑے رکوع اور تو ہو سکتا ہو کھڑا بعد کے سورہ دوسرے اور الحمد سورہ اگر ہو رہا پڑھ نماز کر بيٹھ جو۔ ۱۱۵۳ مسئلہ

 بجا کر بيٹھ بھی رکوع تو ہو نہ ممکن يہ اگر اور جائے يںم رکوع پھر اور جائے ہو کھڑا وہ کہ چاہئيے کو اس تو ہو سکتا ال بجا

۔ الئے  

 نماز کر بيٹھ ہو سکتا بيٹھ دير جتنی تو ہو سکتا بيٹھ درميان کے پڑھنے نماز اگر ہو رہا پڑھ نماز کر ليٹ شخص جو۔ ۱۱۵۴ مسئلہ

۔ پڑھے نہ ذکر کوئی جائے ہو نہ ساکن بدن کا اس تک جب ليکن پڑھے  

 ہو سکتا ہو کھڑا دير جتنی تو ہو قابل کے نے ہو کھڑا درميان کے نماز اگر ہو رہا پڑھ نماز کر بيٹھ خصش جو۔ ۱۱۵۵ مسئلہ

۔پڑھے نہ چيز کوئی ہو نہ سکون کو جسم تک جب مگر پڑھے نماز کے ہو کھڑے  

 يا گا جائے ہو يضمر سے وجہ کی نے ہو کھڑے کہ ہو يہ خطرہ ليکن ہے سکتا پڑھ تو نماز کر ہو کھڑے کوئی اگر۔ ۱۱۵۶مسئلہ

 ہے سکتا پڑھ نماز کر توليٹ ہو خطرہ کوئی بھی ميں بيٹھنے اگر اور چاہئيے پڑھنی نماز کر بيٹھ تو گا پہنچے نقصان کوئی کا اس

 ۔

 ميں وقت آخر کو نماز کہ چاہئيے ، گا سکے پڑھ نماز کر ہو کھڑے ميں وقت آخر کے باوجود کے احتمال اس۔ ۱۱۵۷ مسئلہ

۔ گا پڑھے طرح اسی ہے واجب پر اس کچھ جو ميں وقت آخر ہوتو سکتا ہو نہيں کھڑا وہ اگر بھی ،پھر پڑھے  

 کو شانوں جانب، کی اوپر نہ ہو طرف کی نيچے نہ رکھے سيدھا کو رکھنا،سر سيدھا کو بدن ميں حالت کی قيام۔ ۱۱۵۸ مسئلہ

 کے بدن ، رکھنا پرنگاہ گاہ ،سجدہ رکھنا ملئے سے دوسرے ايک کو انگليوں ، رکھنا پر رانوں کو ہاتھوں اور ، رکھنا جھکائے

 کا ن درميا کے پيروں مردکے ، نا کر نہ پيچھے آگے کو پيروں نا، ہو سے وخضوع خشوع ، ڈالنا برابر پر پيروں دونوں کو بوجھ

۔ ہيں مستحب چيزيں سب يہ ، نا ہو ہوا مل کا پيروں کے عورت ، نا ہو کا بالشت ايک کر لے سے انگليوں ہوئی کھلی تين فاصلہ  

قرائت۔۴  

 پڑھنا سورہ مکمل اور ايک کوئی بعد کے اس اور حمد سورہ پہلے ميں رکعت دوسری اور پہلی ميں پنجگانہ نماز۔۱۱۵۹ مسئلہ

۔چاہئيے  

 سورہ کہ ہو خطرہ مثل سکے پڑھ نہ سورہ اور کوئی اگر پر بنا کی مجبوری کسی يا سے وجہ کی تنگی کی وقت۔ ۱۱۶۱ مسئلہ

۔چاہئيے پڑھنا نہيں کو سورہ تو گی دے پہنچا نقصان اسے چيز دوسری کوئی يا درندہ يا چور سے ھنےپڑ  

 اور کوئی سے بھولے اگر اور ہے جاتی ہو باطل نماز سے پڑھنے سورہ دوسرا کوئی کر بوجھ جان پہلے سے حمد۔ ۱۱۶۱ مسئلہ

 چاہئيے پڑھنا حمد کر چھوڑ کو سورہ تو پڑھی نہيں حمد بھیا کہ آجائے ياد ميں درميان اور لگے پڑھنے پہلے سے حمد ، سورہ

۔ پڑھے سے شروع سورہ بعد کے حمد اور  

۔ ہے صحيح نماز تو آئے د يا بعد کے جانے ميں رکوع اور جائے بھول کو ايک کسی يا دونوں سورہ اور اگرحمد۔ ۱۱۶۲ مسئلہ  

 اور چاہئيے لينا پڑھ کو دونوں تو ہے پڑھا نہيں سورہ يا دحم کہ آجائے ياد اگر پہلے سے جھکنے لئے کے رکوع۔ ۱۱۶۳ مسئلہ

 حمد پہلے تو پڑھا نہيں حمد صرف کہ آجائے ياد يہ اگر چاہئيے لينا پڑھ کو سورہ تو ہے پڑھا نہيں سورہ صرف کہ آجائے ياد اگر

 دونوں وسورہ حمد کہ جائےآ ياد پہلے سے مينپہنچنے رکوع اور بعد کے جھکنے نيز پڑھے بھی سورہ دوبارہ بعد کے اس پڑھے

۔ چاہئيے نا کر عمل پر قاعدہ اسی بھی تب پڑھا نہيں سورہ فقط يا حمد فقط يا  

 ميں۴۱۲ مسئلہ کہ جو ہے ہوتا واجب کرنا سجدہ ميں جن سورہ کوئی سے ميں سوروں ان ميں نماز کی روزانہ اگر۔ ۱۱۶۴ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز کی اس تو پڑھے عمداا  ہے گيا کيا ذکر  

 سورہ اس تو آجائے ياد پہلے سے سجدہ آيت اور جائے ہو مشغول ميں پڑھنے کو سجدہ سورہ سے بھولے اگر۔ ۱۱۶۵ مسئلہ

۔کرے سجدہ سے اشارے بجائے کے تلوت سجدہ ميں حالت کی نماز احتياط بنابر اور کرے سجدہ بعد کے نماز اور کرے کوتمام  

 اور گا کرے سجدہ بعد کے نماز ، گی رہے صحيح نماز سکی ا تو لے سن کو تآي کی سجدہ ميں حالت کی نماز اگر۔ ۱۱۶۶ مسئلہ

۔کرے ميناشارہ حالت کی نماز  

 ں ہو گئی ہو واجب سے وجہ کی نذر نمازيں وہ چاہے۔  ہے نہيں ضروری پڑھنا کا سورہ دوسرے ميں نمازوں سنتی۔ ۱۱۶۷ مسئلہ

 عمل پر قاعدہ کے نماز اس اگر۔  وحشت نماز جيسے ، چاہئيے ناپڑھ سورہ مخصوص ميں جن ہيں ايسی نمازيں سنتی بعض البتہ

۔چاہئيے پڑھنی نماز سے سوروں انھيں پھر تو ہے چاہتا نا کر  



 بعد کے حمد ميں دوسری اور جمعہ سورہ بعد کے حمد ميں رکعت پہلی ميں جمعہ نماز اور ظہر نماز دن کے جمعہ۔ ۱۱۶۸ مسئلہ

 پڑھ نہيں سورہ دوسرا کر چھوڑ انہيں بعد کے نے کر کوشروع سوروں ان بناپر کی واجب طاحتيا ہے مستحب پڑھنا منافقون سورہ

۔ سکتا  

 سکتا پڑھ نہيں سورہ دوسرا کر چھوڑ انہيں تو ہے ديا کر شروع‘‘الکافرون ايھا يا قل يا هللا ھو قل’’ بعد کے حمد اگر۔ ۱۱۶۹ مسئلہ

 کوشروع سوروں کو دونوں ان بدلے کے منافقون يا جمعہ سورہ سے بھولے ميں جمعہ نماز يا ميں ظہر نماز دن کے جمعہ البتہ ،

۔ ہے سکتا پڑھ منافقون و جمعہ سورہ کر چھوڑ انہيں تو ہو پہنچا نہ تک نصف ابھی اور ہے ديا کر  

 تو لگاہے پڑھنے وک‘‘ الکافرون ايھا يا قل يا هللا ھو قل’’ کر بوجھ جان اگر ميں جمعہ نماز يا ظہر نماز دن کے جمعہ۔ ۱۱۷۱ مسئلہ

۔ سکتا پڑھ نہيں منافقون يا جمعہ سورہ کر چھوڑ کو سوروں ان بناپر کی احتياط ، ہو پہنچا نہ بھی تک نصف چاہے  

 کر چھوڑ پہلے سے پہنچنے تک نصف کو سورہ بھی کسی علوہ کے‘‘ ايھاالکافرون ھويا قل يا ھوهللا، قل’’نمازميں۔ ۱۱۷۱ مسئلہ

۔ ہے سکتا پڑھ سورہ دوسرا  

 سورہ تواس ہو سکتا پڑھ نہ سورہ پورا سے وجہ اور کسی يا کمی کی وقت يا جائے بھول حصہ کچھ کا سورہ اگر۔ ۱۱۷۲ مسئلہ

 قل يا هللا ھو قل’’ وہ ہو رہا پڑھ کو سورہ جس ہويا چکا بڑھ آگے سے نصف چاہے ، ہے سکتا پڑھ کو سورہ دوسرے کر چھوڑ کو

۔ہو‘‘الکافرون ايھا يا  

 ظہرين نماز اور پڑھے سے آواز بلند کو سورہ و حمد کہ ہے واجب پر مرد ميں عشاء و مغرب اور صبح نماز ۔۱۱۷۳ مسئلہ

۔ پڑھے آہستہ وسورہ حمد کہ ہے واجب پر دونوں عورت و مينمرد  

 تک يہاں کو کلمات تمام کے وسورہ حمد کہ چاہئيے نا ہو پابند کا بات اس کو مرد ميں عشاء و مغرب اور صبح نماز۔  ۱۱۷۴ مسئلہ

۔ پڑھے سے آواز بلند بھی کو حرف آخری کہ  

 اگر ليکن آہستہ يا پڑھے سے آواز کو سورہ و حمد کہ ہے اختيار کو عورت ميں عشاء و مغرب اور صبح نماز۔۔ ۱۱۷۵ مسئلہ

۔ پڑھے آہستہ پر بنا کی احتياط تو ہو رہا سن کو آواز کی اس محرم نا کوئی  

 آہستہ کر بوجھ جان پر جگہ کی پڑھنے سے زور اور سے پڑھنے سے زور کر بوجھ جان پر جگہ کی پڑھنے آہستہ۔ ۱۱۷۶ مسئلہ

 کرنے د يا اور پوچھنے اور سے وجہ کی جاننے نہ مسئلہ يا جائے ہو ايسا کر اگربھول البتہ۔  ہے جاتی ہو باطل نماز سے پڑھنے

 ہوئی بھولی سے مجھ جائے سمجھ وقت پڑھتے وسورہ مدح اگر گی ہو صحيح نماز تو جائے ہو ايسا ، ہو نہ توجہ بھی طرف کی

۔ ہے نہيں ضروری پڑھنا دوبارہ کو حصہ اس ہے چکا پڑھ حصہ جتنا تو ہے  

 ہے باطل نماز تو لگے پڑھنے کر چيخ چيخ مثل کرے بلند آواز زيادہ سے معمول کوئی اگر وقت پڑھتے وسورہ حمد۔ ۱۱۷۷ مسئلہ

 ۔

 سکتا سيکھ نہيں صحيح سے طرح کسی شخص کوئی اگر اور پڑھے نہ غلط کہ تا سيکھے ز نما کہ چاہئيے کو انسان۔۱۱۷۸ مسئلہ

۔ پڑھے سے جماعت کو نمازوں اپنی کہ ہے يہ مستحب احتياط لئے کے شخص ايسے۔ پڑھے ہو سکتا پڑھ بھی طرح جس تو  

 کا نماز اگر تو ہے سکتا سيکھ اور جانتا نہيں طرح اچھی کو چيزوں دوسری کسی کی نماز يا سورہ حمد شخص جو۔ ۱۱۷۹ مسئلہ

 با زکو نما واجب پر بنا کی مستحب احتياط ميں صورت کی توامکان ہو تنگ وقت اگر اور چاہئيے لينا سيکھ اسے تو ہے کافی وقت

۔ پڑھے جماعت  

 لينے مزدوری کی سکھانے کو مستحبات البتہ۔  ہے واجب احتياط خلف لينا مزدوری کی سکھانے کے نماز واجبات۔۱۱۸۱مسئلہ

۔ ہے نہيں اشکال ميں  

 حرف دوسرا پر جگہ کی حرف ايک يا کہتا نہيں کر بوجھ جان يا جانتا نہيں کو کلمہ ايک کسی کے وسورہ حمد اگر۔۱۱۸۱ مسئلہ

 پر جہاں يا ہے پڑھتا ساتھ کے زبر و زير پر وہاں چاہئيے پڑھنا زبرکے و زير بغير پر ں جہا يا‘‘ظ’’جگہ کی‘‘ض’’ مثل ہے کہتا

۔ پڑھے نماز صحيح بارہ دو کہ چاہيئے اور ہے باطل کلمہ وہ تو دے نہ تشديد پر وہاں چاہئيے دينا تشديد  

 تو ہے پڑھا غلط کہ ہو معلوم ميں بعد اور پڑھے طرح اسی ميں نماز ہوئے سمجھتے صحيح کو کلمہ کسی اگر۔ ۱۱۸۲ مسئلہ

۔ کرے قضا تو ہے ہو چکا گزر وقت اگر اور پڑھے دوبارہ کو نماز تو ہے باقی نماز وقت اگر کہ ہے يہ مستحب احتياط  

 اسے تو سے‘‘ص’’يا ہے سے‘‘س’’کلمہ فلں کہ ہے جانتا يہ ہی نہ اور جانتا نہيں کو زبر و زير کے کلمہ کسی اگر۔ ۱۱۸۳ مسئلہ

 مرتبہ ايک کو‘‘صراط’’ کی‘‘ ستقيمالم اھداالصراط’’ مثلا  پڑھے سے طريقے زيادہ اس يا کودو کلمہ س ا وہ اگر اور چاہئيے سيکھنا

پڑھے بارہ دو نماز پر بنا کی احتياط اور گی جائے ہو باطل نماز تو پڑھے سے‘‘ص’’ مرتبہ دوسری اور‘‘س’’  



 ہو ‘‘ہمزہ’’ حرف واال بعد کے ‘‘واو’’اور ہو‘‘ پيش’’ کو حرف والے پہلے سے ‘‘واو ’’ہواور‘‘واو’’ ميں کلمہ کسی اگر۔ ۱۱۸۴ مسئلہ

 ہو‘‘ الف ’’ميں کلمہ کسی طرح اسی۔  پڑھے کر کھينچ يعنی ساتھ کے مد‘‘واو ’’اس پر بنا کی مستحب تواحتياط ‘‘سوئ’’ جيسے

 يعنی دے ‘‘مد’’ پر واو پر بنا کی مستحب احتياط تو ہو‘‘ ہمزہ ’’بعد کے ‘‘الف ’’اور ہو ‘‘زبر ’’پر حرف والے پہلے سے‘‘ الف ’’اور

 ’’بعد کے‘‘ ی ’’اور ہو ‘‘زير ’’کو حرف والے پہلے کے اس اور ہو‘‘ ی’’ ميں کلمہ کسی اگر طرح اسی جاء جيسے کرپڑھے کھينچ

 الف اور واو’’ اگرايسے اور پڑھے کر کھينچ يعنی ساتھ کے‘‘ مد’’سکو ا پر بنا کی مستحب تواحتياط‘‘ جیء ’’ہوجيسے ‘‘ہمزہ

 پڑھنا ساتھ کے مد کو حرف تينوں ان بھی تو ہو نہ پيش يا برز و زير ہويعنی ساکن حرف کوئی بجائے کے ‘‘ہمزہ’’ بعد کے ‘‘اوری

 اگر اور ہے بہتر پڑھنا ساتھ کے‘‘مد’’ کا الف لئے اس ہے ساکن بھی وہ ہے الم جو بعد کے الف کی‘‘ الضالين وال’’ جيسے ہے بہتر

 دوبارہ اسے بعد کے نے کر مکمل نماز کہ ہے يہ مستحب احتياط تو عمداا  اور ہوئے جانتے مسئلہ ورزيکرے خلف کی دستور اس

۔ پڑھے  

 آخری کہ ہے يہ مطلب کا حرکت بہ وقف۔ کرے نہ سکون بہ وصل اور بحرکت وقف ميں نماز کہ ہے مستحب احتياط۔۱۱۸۵ مسئلہ

 اور کہے‘‘الرحيم الرحمن  ’’  مثل ديدے فاصلہ ميں کلمہ والے بعد کے کلمہ اس اور کرے ظاہر کو پيش يازبريا زير کے کلمہ

 کے کلمہ کہ ہے يہ مطلب کا سکون بہ وصل۔ کہے‘‘ الدين يوم مالک’’ بعد کے وقفہ سے تھوڑے اور دے زير کو ميم کے‘‘ الرحيم  ’’

 نہ زبر کو ميم کے‘‘ رحيم’’ ميں‘‘ الرحيم الرحمن’’جيسے ، دے مل سے کلمہ والے بعد کے اس کرياور نہ ادا کو پيش يا زبر يا زير

۔دے پڑھ‘‘ الدين يوم مالک’’ فورا اور دے(حرکت بغير يعنی)  

 هللا سبحان’’يعنی اربعہ تسبيحات مرتبہ ايک يا سے حمدآہستہ سورہ صرف ميں رکعت چوتھی اور تيسری کی نماز۔۱۱۸۶ مسئلہ

 سے وابث کو آپ اپنے تو ہو وسيع وقت اگر اور ہے مستحب پڑھنا مرتبہ تين۔  ہے سکتا پڑھ‘‘اکبر هللا و هللا اال الہ وال ہلل والحمد

 اربعہ تسبيحات ميں دونوں کہ ہے يہی بہتر ليکن پڑھے اربعہ تسبيحات ميں دوسری اور الحمد ميں رکعت ايک لہذا کرے نہ محروم

۔ پڑھے  

۔ چاہئيے پڑھنا مرتبہ ايک صرف کو اربعہ تسبيحات تو ہو کم وقت اگر۔ ۱۱۸۷ مسئلہ  

۔پڑھيں آہستہ کو اربعہ تسبيحات يا مينحمد رکعت وتھیچ اور تيسری کہ ہے واجب پر دونوں ومرد عورت۔ ۱۱۸۸ مسئلہ  

۔پڑھيں آہستہ بھی هللا بسم پر بنا کی مستحب احتياط پڑھينتو حمد سورہ ميں رکعت چوتھی يا تيسری اگر۔ ۱۱۸۹ مسئلہ  

 پڑھنا حمد ۂسور ميں رکعت اورچوتھی تيسری اسے سکتا پڑھ نہيں صحيح يا سکتا نہيں سيکھ کو اربعہ تسبيحات جو۔ ۱۱۹۱ مسئلہ

۔ چاہئيے  

 جانے ميں رکوع اور لے پڑھ اربعہ تسبيحات ہيں رکعتيں دو آخری کہ ہوئے کرتے خيال يہ ميں رکعتوں دو پہلی اگر۔ ۱۱۹۱ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز تو آئے د يا بعد کے رکوع يا ميں رکوع اور چاہيئے پڑھنا وسورہ حمد تو آجائے ياد پہلے سے  

 ہو کرتے گمان يہ ميں رکعتوں دو پہلی يا پڑھے حمد سورۂ ہوئے کرتے خيال رکعتيں دو پہلی کو عتوںرک دو آخری۔ ۱۱۹۲ مسئلہ

 صحيح نماز اسکی تو آجائے ياد اسے بعد کے رکوع يا پہلے سے رکوع چاہے تو پڑھے حمد سورۂ ہيں رکعتيں دو آخری کہ ئے

۔ ہے  

 تسبيحات يا گئے ہو جاری پر زبان اربعہ تسبيحات ليکن تھا چاہتا اپڑھن حمد کوئی گر ا ميں رکعت چوتھی يا تيسری۔ ۱۱۹۳ مسئلہ

۔ہے صحيح نماز اسکی اور ہے سکتا کر تمام اسکو وہ تو گيا ہو جاری سورہ حمد پر زبان اور تھا چاہتا پڑھنا اربعہ  

 تو کردے شروع پڑھنا مدح ارادہ بغير اگر ، ہو عادت کی پڑھنے اربعہ تسبيحات ميں رکعت چوتھی يا تيسری جسے۔ ۱۱۹۴ مسئلہ

۔ ہے بہتر چہ پڑھياگر اربعہ ت تسبيحا کر چھوڑ حمد کہ ہے نہيں الزم  

 اللہم’’ يا ‘‘اليہ اتوب و ربی هللا استغفر’’ مثلا  ہے مستحب کرنا استغفار بعد کے تسبيحات ميں رکعت چوتھی اور تيسری۔ ۱۱۹۵ مسئلہ

 تو نہيں يا ہے پڑھی اربعہ تسبيحات يا حمد کہ کرے شک اور ہو مشغول ميں پڑھنے استغفار شخص کوئی اگر اور کہے‘‘لی اغفر

 کے اربعہ تسبيحات صرف وہ کہ ہو چکی بن عادت کی اس اگر ليکن پڑھے اربعہ تسبيحات يا حمد کر پلٹ کہ ہے مستحب احتياط

 تو تھا پڑھتا استغفار بھی پر مقام راو کسی کے نماز اگر اور چاہيئے نی کر نہيں پرواہ کی شک اسے تو ہے پڑھتا استغفار ہی بعد

 ہو نہ مشغول ميں کرنے استغفار جبکہ پہلے سے جانے ميں رکوع اسے اگر ليکن نہيں پڑھناضروری وبارہ د سورہ اور حمد اسے

۔ چاہيئے پڑھنا کو تسبيحات يا حمد تو نہيں يا ہے پڑھی تسبيحات يا حمد کہ جائے ہو ،شک  

 کا شک س ا تو نہيں يا ہے پڑھا کو تسبيحات يا حمد کہ کرے شک ميں حالت کی رکوع کے عترک چوتھی يا تيسری۔ ۱۱۹۶ مسئلہ

 تسبيحات يا حمد کر پلٹ تو ہو ا ہو ميں آن ہی پہلے شک يہ اور کرے شک ہوئے جاتے ميں رکوع اگر ليکن چاہيئے کرنا نہ اعتبار

 طرف کی قيام پر بنا کی مستحب احتياط تو ہو متوجہ کر جا نزديک زيادہ کے رکوع اگر اور پڑھے قصدسے کے مطلقہ قربۃ کو

۔پڑھے سے قصد کے مطلقہ قربت کو اربعہ تسبيحات يا حمد کر پلٹ  



 مشغول ابھی ميں چيز والی بعد کے اس اگر تو ہو شک ميں پڑھنے نہ يا پڑھنے درست کے کلمہ يا آيت کسی اگر۔ ۱۱۹۷ مسئلہ

 تو ہو بھی رکن چيز وہ اور ہے گيا ہو مشغول ميں چيز والی بعد اگر اور چاہيئے ينال پڑھ صحيح کو کلمہ يا آيت تو ہو ا ہو نہيں

 اس تو نہيں يا ہے پڑھا صحيح کو کلمہ فلں کے سورہ کہ جائے ہو شک ميں حالت کی مثلارکوع چاہيئے کرنا نہيں اعتبار کا شک

 کہا صحيح کو ھوهللا قل کہ ہو شک وقت کہتے الصمد ثلاهللام تو ہو نہ رکن چيز والی بعد اگر ليکن چاہيئے کرنا نہيں پرواہ کی شک

 نہيں حرج تو لے کہہ پر طريقہ صحيح کو کلمہ يا آيت اس احتياطاا  ليکن کرے نہ پرواہ کی شک اپنے وہ ميں صورت اس نہينتو يا

 کہہ بھی پھر اور جائے پہنچ تک حد کی وسواس يہ اگر ليکن۔ ہے سکتا کہہ بھی بار چند تو جائے ہو شک يہ بار چند اگر اور ہے

۔ چاہيئے پڑھنی دوبارہ نماز احتياط بنابر تو دے  

ہے مستحب ميں نماز چيزيں چند۔۱۱۹۸ مسئلہ  

کہنا ‘‘الرجيم الشيطان من باہلل اعوذ’’ پہلے سے الحمد سورۂ ميں رکعت پہلی (۱)  

پڑھنا سے آواز بلند کا هللا بسم ميں رکعت دوسری اور پہلی کی ظہرين (۲)  

(۳) تھوڑاٹھہرنا ميں بيچ کے سورہ و حمد  

(۴) ملئے نہ سے آيت والی بعد آيت ايک يعنی کرنا وقف ميں آخر کے آيت ہر  

(۵) کرنا توجہ طرف کی معنی کے آيات وقت پڑھتے ہ سور و حمد  

(۶) کہنا‘‘العالمين رب ہلل الحمد’’ بعد کے نے ہو تمام حمد اپنی ميں فرادی   اور بعد کے ہونے تمام حمد کی امام ميں جماعت نماز  

(۷) کہنا‘‘  ربی هللا کذالک’’ بعد کے پڑھنے هللا ھو قل سورۂ  

(۸) پڑھنا قنوت يا کہنا تکبير والی پہلے سے رکوع کے کر صبر سا تھوڑا بعد کے پڑھنے کے سورہ  

۔ ہے مستحب پڑھنا‘‘  هللا ھو قل ’’ميں دوسری اور‘‘  انزلنا انا’’سورۂ بعد کے حمد ميں رکعت پہلی ميں نمازوں تمام۔ ۱۱۹۹ مسئلہ  

۔ ہے مکروہ پڑھنا نہ کا‘‘ هللا ھو قل’’ سورہ بھی ميں نماز ايک کسی ميں وں نماز کی دن تمام۔ ۱۱۱۱ مسئلہ  

۔ ہے مکروہ پڑھنا کا هللا ھو قل سورۂ پورے ميں سانس ايک۔ ۱۱۱۱ مسئلہ  

 کو هللا ھو قل سورہ البتہ ہے مکروہ پڑھنا ميں عترک دوسری کو اس ہے چکا پڑھ ميں رکعت پہلی کو سورہ جس۔ ۱۱۱۲ مسئلہ

۔ ہے نہيں پڑھنامکروہ ميں رکعتوں دونوں  

رکوع۔ ۵  

۔ ہيں کہتے رکوع کو اس سکے رکھ پر زانوؤں ہاتھ کہ جھکنا اتنا بعد کے قرائت ميں رکعت ہر۔ ۱۱۱۳مسئلہ  

۔ ہے نہيں حرج کوئی تو ھےرک نہ پر زانوؤں ہاتھ ليکن جائے جھک تک اندازہ کے رکوع اگر۔ ۱۱۱۴ مسئلہ  

 پہنچ تک زانوؤں ہاتھ چاہے جائے جھک طرف بائيں يا طرف دائيں مثل الئے بجا کو رکوع پر طريقہ معمولی غير۔ ۱۱۱۵ مسئلہ

۔ہے نہيں جائينصحيح  

 اسے تو لئے کے مارنے کو جانور کسی مثل جھکا سے نيت دوسری کسی اگر چاہئيے جھکنا سے ارادہ کے رکوع۔ ۱۱۱۶ مسئلہ

 رکن چونکہ سے وجہ کی عمل اس اور چاہئيے جھکنا لئے کے رکوع دوبارہ کر ہو کھڑے بلکہ سکتا کر نہيں حساب ميں رکوع

۔گی ہو نہيں باطل نماز لئے ہوااس نہيں زيادہ  

 زانوؤں تو جھکے بھی سا ذرا اگر کہ ہے لمبا اتنا ہاتھ کا اس مثل ہوں مختلف سے لوگوں زانودوسرے يا ہاتھ کا جس۔ ۱۱۱۷ مسئلہ

 کو شخص ايسے تو پہنچے نہيں تک زانوؤں ہاتھ کے اس جھکے نہ زيادہ تک جب کہ ہيں نيچے اتنے زانوں يا ہے جاتا پہنچ تک

۔چاہئيے جھکنا مطابق کے معمول  

 سے جس ھکےج اتنا اور آجائے برابر کے زانوؤں چہرہ کا اس کہ چاہئيے جھکنا اتنا کو والے نے کر رکوع کر بيٹھ۔ ۱۱۱۸ مسئلہ

۔بہترہے آجائے قريب کے گاہ سجدہ چہرہ  

 البتہ۔  کہے نہ کم سے‘‘ بحمدہ و العظيم ربی سبحان’’ مرتبہ ايک يا‘‘ هللا سبحان’’ مرتبہ مينتين رکوع پر بنا کی احتياط۔ ۱۱۱۹ مسئلہ

۔ ہے کافی کہنا ‘‘هللا سبحان’’مرتبہ ايک ميں حالت کی مجبوری يا کمی کی وقت  



 مرتبہ سات يا مرتبہ پانچ يا مرتبہ تين چاہئيے کہنا ميں عربی صحيح اور چاہئيے نا ہو ديگرے بعد يکے رکوع رذک۔۱۱۱۱ مسئلہ

۔ ہے مستحب نا کر رکوع ذکر زيادہ سے اس بلکہ  

 ذکر سے قصد اس اگر بھی ميں مستحب ذکر اور چاہئيے دينا نہيں حرکت کو بدن ہوئے ذکرکرتے واجبی ميں رکوع۔ ۱۱۱۱ مسئلہ

۔چاہئيے دينا نہيں حرکت کو بدن پر بنا کی مستحب احتياط تو ہے مستحب لئے کے رکوع جو کہ ہو  

 کو ذکر تو جائے ہو ساکن بدن جب تو جائے ہو پيدا حرکت ميں بدن اگر پر طور اختياری بے ہوئے کہتے واجب ذکر۔ ۱۱۱۲ مسئلہ

 کوئی بھی تب ، ہو دی حرکت کو انگليوں فقط يا جاسکے کہا ہن متحرک کو ن بد کہ ہو کم اتنی اگرحرکت ليکن چاہئيے کہنا دوبارہ

۔ ہے نہيں حرج  

 نماز تو لگے نے کر رکوع ذکر کر بوجھ جان پہلے سے نے ہو ساکن کو بدن اور جھکنے تک اندازہ کے رکوع اگر۔ ۱۱۱۳ مسئلہ

۔ ہے باطل  

 سراٹھا سے اگربھولے اور ہے باطل نماز تو ےل اٹھا سر کر بوجھ جان اگر پہلے سے نے ہو تمام کے ذکر واجب۔ ۱۱۱۴ مسئلہ

 کے نے ہو کن سا کے بدن تو ہے کيا نہيں تمام کو رکوع ذکر کہ آجائے ياد پہلے سے نے ہو خارج سے حالت کی رکوع اور لے

۔ ہے صحيح نماز تو آئے ياد بعد کے نے ہو خارج حالت کی رکوع اور کرے رکوع ذکر دوبارہ ميں حال  

 ہونے کھڑے کو ذکر بقيہ کہ ہے يہ واجب احتياط تو سکتا کر نہيں پورا ميں رکوع کو مقدار کی ذکر کے کوعر اگر۔ ۱۱۱۵ مسئلہ

۔ مينکہے حالت کی  

 سے رکوع حالت ليکن ہے صحيح نماز تو سکتا ال نہيں بجا سے اطمينان کو رکوع سے وجہ اور کسی يا مرض اگر۔ ۱۱۱۶ مسئلہ

 کہہ ‘‘هللا سبحان ’’مرتبہ تين يا مرتبہ ايک ‘‘وبحمدہ العظيم ربی سبحان’’ يعنی۔  چاہئيے لينا کر واجب ذکر پہلے سے نے ہو خارج

۔ چاہئيے لينا  

 بھی کر لگا ٹيک اگر اور چاہئيے نا کر رکوع کر لگا پرٹيک چيز کسی تو ہو سکتا جھک نہ بھر مقدار کی رکوع اگر۔ ۱۱۱۷ مسئلہ

 وقت کے رکوع تو سکتا جھک نہيں بالکل اگر اور جائے جھک ہی اتنا ہو تاسک جھک جتنا تو سکتا کر نہيں رکوع معمول بطور

۔ کرے اشارہ سے سر لئے کے رکوع يا کرے رکوع کر بيٹھ اور جائے بيٹھ  

 کھڑے نماز تو کرسکتا نہيں رکوع ميں حالت کی بيٹھنے اور قيام ليکن ہے سکتا پڑھ نماز کر ہو کھڑے شخص جو۔ ۱۱۱۸ مسئلہ

 کو آنکھوں سے نيت کی رکوع تو سکتا کر نہيں ادا بھی سے رہ اشا اگر اور کرے ادا سے اشارہ کے سر کوعر اور پڑھے کر ہو

 رکوع نيت ميں تودل ہو عاجز بھی سے اس اگر اور دے کھول کو آنکھوں لئے کے اٹھنے سے رکوع اور کرے رکوع کے کر بند

۔ کرے رکوع ذکر کے کر  

 يا ہے سکتا جھک سا تھوڑا ميں حالت کی بيٹھنے البتہ سکتا کر نہيں رکوع ميں حالت کی ےبيٹھن اور قيام کوئی اگر۔ ۱۱۱۹ مسئلہ

 کے سر کو رکوع اور چاہئيے پڑھنی نماز کر ہو کھڑے اسے تو ہے سکتا کر اشارہ سے سر لئے کے رکوع ميں حالت کی قيام

۔ چاہئيے نا کر ادا سے رہ اشا  

 رکوع سے نيت کی رکوع دوبارہ کر سراٹھا بعد کے لينے کر حاصل آرام کو بدن راو پہنچنے ميں حد کی رکوع اگر۔ ۱۱۲۱ مسئلہ

 بعد کے لينے کر حاصل آرام کو بدن اور جھکنے تک اندازے کے رکوع اگر ليکن ہے باطل نماز کی اس تو جھکے تک حد کی

 کہ ہے يہ احوط تو آئے پلٹ فطر کی رکوع دوبارہ اور ہو زيادہ سے حالت کی رکوع جو جائے جھک اتنا سے ارادہ کے رکوع

۔پلٹے سے نيت کی رکوع ميں حالت کی رکوع جب ہے وقت اس حکم يہ ليکن پڑھے دوبارہ ز نما  

 چاہئيے جانا ميں سجدہ تب جائے ہو ساکن بدن جب اور چاہئيے نا ہو کھڑا بعدسيدھا کے نے کر مکمل رکوع ذکر۔ ۱۱۲۱ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز تو جائے چل ميں سجدہ پہلے سے نے ہو ساکن کے دنب يا پہلے سے نے ہو کرکھڑے بوجھ جان اور  

 جائے ہو کھڑا پہلے تو آجائے ياد پہلے سے پہنچنے ميں سجدہ اور جائے جھک لئے کے سجدہ کر بھول رکوع اگر۔ ۱۱۲۲ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز تو پلٹے تک حد کی رکوع سے ہی سجدہ اگر اور کرے رکوع بعد کے اس  

 توپہلے کيا نہيں رکوع کہ آئے ياد بعد کے اٹھانے سر سے سجدہ پہلے يا بعد کے نے جا پہنچ پيشانی ميں سجدہ اگر ۔۱۱۲۳ مسئلہ

 بجا بھی سہو سجدہ دو بعد کے نے کر مکمل نماز اور دے انجام سجدے دو بعد کے اوررکوع کرے رکوع پھر اور ہوجائے کھڑا

۔ پڑھے دوبارہ کو نماز ںمي صورت دوسری پر بنا کی واجب احتياط اور الئے  

 کو گھٹنوں ميں رکوع حالت ہے مستحب کہنا تکبير وقت اسی ہے، کھڑا سيدھا کہ جب پہلے سے جانے ميں رکوع۔ ۱۱۲۴ مسئلہ

 پيروں کے دونوں ، رکھنا کھينچے طرف کی سامنے برابر کے پيٹھ کو گردن ، رکھنا سيدھا کو پشت اور رکھنا طرف کی پيچھے



 نے ہو ساکن کے بدن کر ہو کھڑے سيدھا سے ،رکوع پڑھنا درود ميں بعد يا پہلے سے سے رکوع ذکر ، کھنار نگاہ درميان کے

۔ ہے مستحب کہنا کا‘‘ حمدہ لمن هللا سمع’’ ميں حالت کی  

 نہيں موڑنا طرف کی پيچھے کو زانوؤں اور چاہئيے رکھنا اوپر کچھ سے زانوؤں کو ہاتھوں ميں رکوع کو عورتوں۔ ۱۱۲۵ مسئلہ

۔چاہئيے  

سجدہ۔۶  

۔  چاہئيں کرنے سجدے دو ميں رکعت ہر بعد کے رکوع ميں وں نماز مستحبی اور واجبی کو والے پڑھنے نماز ہر۔ ۱۱۲۶ مسئلہ

۔رکھے پر زمين کو انگوٹھوں کے پيروں دونوں اور گھٹنے ،دونوں ہتھيلياں کو ہاتھوں دونوں پيشانی کہ ہے يہ مطلب کا سجدہ  

 چھوٹ سجدہ دونوں ميں واجب نماز کر بوجھ جان يا سے بھولے اگر ، ہيں تے ہو رکن ايک کر مل جدےس دونوں۔ ۱۱۲۷ مسئلہ

۔جائيگی ہو باطل نماز تو جائے ہو اضافہ کا دوسجدہ دوسرے کے سجدوں دو علوہ يا جائيں  

 تو دے کر کم سجدہ ايک کر لبھو اگر اور ہے جاتی ہو زباطل نما سے نے کر زيادہ يا کم سجدہ ايک کر بوجھ جان۔ ۱۱۲۸ مسئلہ

۔ گا جائے کيا بيان ميں بعد حکم کا اس  

 يہ تو جائيں پہنچ پر زمين جگہيں دوسرے چاہے ، رکھے نہ پر زمين سے بھولے يا کر بوجھ جان کو پيشانی اگر۔ ۱۱۲۹ مسئلہ

 ذکر سے بھولے يا پہنچيں نہ تک زمين اعضاسجدہ دوسرے سے بھولے اور دے رکھ پر زمين کو پيشانی اگر ہوتاليکن نہيں سجدہ

۔ ہے صحيح سجدہ تو جائے کيا نہ سجدہ  

 سجدہ ذکر اور کہے‘‘ بحمدہ و االعلی   ربی سبحان’’ مرتبہ ايک يا‘‘ هللا سبحان’’ مرتبہ تين ميں سجدہ کہ ہے يہ احتياط۔۱۱۳۱ مسئلہ

۔ ہے مستحب کہنا مرتبہ سات يا پانچ يا تين کو‘‘بحمدہ و االعلی   ربی سبحان’’ اور ہو ميں عربی صحيح پے در پے  

 ذکر اس کو اس اگر بھی وقت کرتے مستحب اورذکر چاہئيے نا ہو کوساکن بدن مقدارتک کی واجب ذکر ميں سجدہ۔ ۱۱۳۱ مسئلہ

۔ ہے استحبابی نااحوط ہو ميں سکون کا بدن تو ہے حکم لئے کے سجدہ جو کہے سے نيت کی  

 سجدہ ذکر يا کرے سجدہ ذکر کر بوجھ جان پہلے سے نے ہو ساکن کو بدن اور ےپہل سے پہنچنے پيشانی پر زمين۔۱۱۳۲ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز تو لے اٹھا کو سر سے سجدہ کر بوجھ جان پہلے سے نے ہو تمام  

 سے سجدہ اور کرے سجدہ ذکر سے بھولے اگر پہلے سے نے ہو حاصل آرام کو بدن اور پہنچنے پيشانی پر زمين۔ ۱۱۳۳ مسئلہ

۔کرے سجدہ ذکر دوبارہ ميں حالت کی ہونے ساکن کو بدن تو تھا گيا بھول وہ کہ جائے ہو معلوم پہلے سے اٹھانے سر  

 تمام سجدہ ذکر کہ يہ يا تھا ليا کر سجدہ ذکر پہلے سے نے ہو آرام کو بدن کہ ہو معلوم بعد کے سراٹھانے سے سجدہ۔ ۱۱۳۴ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز تو ليا اٹھا سر پہلے سے نے ہو  

 نماز تو لے اٹھا سے زمين کر بوجھ جان کو عضو کسی اگر سے ميں سجدہ اعضا ساتوں وقت کرتے سجدہ ذکر۔ ۱۱۳۵ مسئلہ

 تو رکھے دوبارہ اور لے اٹھا سے زمين کو عضو اور کسی علوہ کے پيشانی وقت اس ہے رہا کر نہيں ذکر اگر ليکن ہے باطل

۔ ہے نہيں حرج کوئی  

 سکتا رکھ نہيں پر زمين دوبارہ تو لے اٹھا سے زمين کو پيشانی سے بھولے اگر پہلے سے نے ہو متما سجدہ ذکر۔ ۱۱۳۶ مسئلہ

 رکھ پر زمين دوبارہ تو لے اٹھا سے زمين سے بھولے کو عضو دوسرے کسی اگر ليکن چاہئيے لينا کر شمار سجدہ ايک اسے اور

۔ چاہئيے نا کر سجدہ ذکر کر  

 کر سجدہ دوسرا بعد کے اس اور ہوجائے ساکن بدن تاکہ چاہئيے نا جا بيٹھ بعد کے نے ہو متما ذکر کے سجدہ پہلے۔ ۱۱۳۷ مسئلہ

۔ چاہئيے نا  

 پست يا بلند زيادہ سے انگليوں ئی ہو ملی چار سے جگہ کی گھٹنے کو جگہ کی نے کر سجدہ کے والے پڑھنے نماز۔ ۱۱۳۸ مسئلہ

۔ چاہئيے ہونا نہ  

 اور گھٹنے جگہ کی سجدہ اگر ہو نہ معلوم سے طريقہ صحيح فراز و نشيب کا جس کہ ںمي زمين نيچی اونچی ايسی۔۱۱۳۹ مسئلہ

۔ نہيں حرج کوئی تو ہو بلند يا زيادہ تھوڑی سے انگليوں ہوئی ملی چار سے جگہ کی انگوٹھے  

 اور ہو بلند ادہزي سے انگليوں ہوئی ملی چار سے جگہ کی گھٹنے اور انگوٹھے جو دے رکھ پر جگہ ايسی کو پيشانی۔۱۱۴۱ مسئلہ

 سے جگہ اس کو پيشانی کہ چاہئيے اسے تو ہے ميں حالت کی سجدہ شخص يہ کہ جاسکے کہا نہ يہ کہ ہو اتنی بلندی کی اس

 يہ کہ ہو اتنی بلندی اگر اور ہو کم سے اس يا ہو برابر کے انگليوں ہوئی ملی چار بلندی کی جس کہ رکھے جگہ ايسی کر کھينچ



 کہ رکھے جگہ ايسی کر کھينچ سے جگہ اس کو کو پيشانی کہ ہے يہ اقوی   تو ہے ميں حالت کی سجدہ شخص يہ کہ سکے جا کہا

 کو سر اقوی   بر بنا تو ہو نہ ممکن کھينچنا کا پيشانی اگر اور ہو کم سے اس يا ہو برابر کے انگليوں ہوئی ملی چار بلندی کی جس

۔پڑھے دوبارہ کو نماز کہ ہے يہ مستحب احتياط اور کرے م تما کو نماز اور رکھے پھر کر اٹھا  

 کہ ہو ميل اتنی پر گاہ سجدہ اگر ہوپس نہ چيز کوئی درميان کے اس جائے کيا سجدہ پر جس اور پيشانی کہ چاہئيے۔ ۱۱۴۱ مسئلہ

 نہيں رجح کوئی تو ہے گيا بدل رنگ کا گاہ سجدہ صرف سے وجہ کی ميل ليکن ہے باطل سجدہ تو ہو پڑتی نہ پر گاہ سجدہ پيشانی

۔ ہے  

 ہے جاسکتی رکھی بھی پشت کی ہتھيلی ميں صورت کی مجبوری البتہ چاہئيے رکھنا پر زمين کو ہتھيليوں ميں سجدہ۔ ۱۱۴۲ مسئلہ

 حصہ بھی جو تک کہنی تو ہو نہ ممکن بھی يہ اگر اور رکھے پر زمين کو کلئی تو ہو نہ ممکن رکھنا کا پشت کی ہاتھ اگر اور

۔ ہے کافی رکھنا کا بازو تو ہو نہ ممکن بھی يہ اگر اور رکھے کو ہواسی ممکن رکھنا پر زمين  

 يا ی ظاہر کے انگليوں بڑی دونوں ان چہ اگر چاہئيے رکھنا پر زمين کو نوک کی انگوٹھوں کے پيروں ميں سجدہ۔ ۱۱۴۳ مسئلہ

۔ہے نہيں بعيد نا ہو کافی حصيکا باطنی  

 باقی ہی حصہ کاکوئی انگوٹھے اگر اور رکھے پر زمين کو حصہ بقيہ تو اہو ہو کٹا حصہ سا تھوڑا کا انگوٹھے اگر۔ ۱۱۴۴ مسئلہ

 اس ہو باقی حصہ جتنا کا پير تو ہو نہ بھی انگلی کوئی اگر اور رکھے پر زمين کو انگليوں بقيہ تو ہو باقی تھوڑا ہی بہت يا ہو نہ

۔ رکھے پر زمين کو  

 طرح اس لے کھينچ کو پاؤں يا دے مل سے زمين کو پيٹ اور مثلاسينہ ےکر سجدہ سے طريقہ معمولی غير اگر۔ ۱۱۴۵ مسئلہ

۔ ہے نہيں نمازصحيح اسکی بھی پھر لگيں پر زمين اعضاء سات چہ اگر جاسکے کہا نہ سجدہ اسکو کہ سے  

 رکھ پر فرش نجس کو گاہ سجدہ مثل اگر ليکن چاہئيے نی ہو پاک کريں پرسجدہ جس چيز دوسری کوئی يا گا سجدہ۔ ۱۱۴۶ مسئلہ

ہے نہيں حرج کوئی تو ہے پاک جو کريں سجدہ طرف دوسری اور ہو نجس طرف ايک گاہ سجدہ يا کريں سجدہ کر  

 جو کرسکيں سجدہ پر حصہ اس کے پيشانی کہ ہو ممکن اگر تو ہو چيز کوئی جيسی وغيرہ مينپھوڑا پيشانی اگر۔ ۱۱۴۷ مسئلہ

 کو پھوڑے پھر اور ديں کر گڑھا مينايک گاہ سجدہ يا پر زمين تو ہو نہ ممکن يہ اگر اور چاہئيے نا کر توايسا ہے سالم و صحيح

۔ ہيں کافی لئے کے سجدے ہيناور سالم صحيح جو رکھيں پر زمين کو حصوں ان کے پيشانی کر رکھ ميں گڑھے اس  

 يہ اگر اور کريں سجدہ طرف ايک کسی سے ميں طرف دونوں کی پيشانی تو ہو پر پيشانی ری پو زخم يا پھوڑا اگر۔ ۱۱۴۸ مسئلہ

 سجدہ جگہ اس ہو ممکن نا کر سجدہ پر حصہ جس کے توچہرہ ہو نہ ممکن بھی يہ اگر اور کريں سجدہ پر ٹھوڑی تو ہو نہ ممکن

۔ کريں سجدہ سے حصے اگلے کے سر تو ہو نہ ممکن نا کر سجدہ بھی پر حصہ کسی کے چہرہ اگر اور کريں  

 چيز ايسی کسی يا گاہ سجدہ اور جائے جھک اتنا ہو سکتا جھک جتنا سکتاتو رکھ نہيں پر زمين کو پيشانی کوئی اگر۔ ۱۱۴۹ مسئلہ

 کر سجدہ يہ کہ جاسکے کہا يہ کہ کہ رکھيں طرح اس پر چيز اس پيشانی کر رکھ پر چيز بلند کسی ہے صحيح سجدہ پر جس کو

۔ رکھيں سے طريقے صحيح پر زمين ، کو گوٹھوںان کے ،پيروں کو گھٹنوں ، کو ہتھيليوں کہ ہے يہ احتياط اور ہے رہا  

 يہ اگر اور کرے اشارہ سے سر اور جائے بيٹھ لئے کے سجدہ پر بنا کی احتياط تو سکے جھک نہ بالکل کوئی اگر۔ ۱۱۵۱ مسئلہ

 کی مستحب احتياط اور کرے نيت کی سجدہ ميں دل تو تو ہو سکتا کر نہ بھی يہ اوراگر کرے اشارہ سے آنکھوں تو سکتا کر نہيں

۔ کرے اشارہ کا سجدہ سے وغيرہ ہاتھ پر بنا  

 اشارہ سے سر لئے کے سجدہ تو ہو ممکن اگر اور کرے نيت کی سجدہ ہی کر ہو ہوکھڑے سکتا نہيں بيٹھ شخص جو۔ ۱۱۵۱ مسئلہ

 اور لے کر نيت کی سجدہ ميں دل تو ہو نہ ممکن بھی يہ اگر اور کرے اشارہ سے آنکھوں تو سکے کر نہ بھی يہ اگر اور کرے

۔ کرے اشارہ لئے کے سجدہ سے وغيرہ ہاتھ پر بنا کی مستحب احتياط  

 نہ تک گاہ سجدہ دوبارہ اور لے روک اسے تو ہو ممکن اگر تو جائے اٹھ پيشانی سے جگہ کی سجدہ اختيار بے اگر۔ ۱۱۵۲ مسئلہ

 سکے روک نہ کو سر بعد کے اٹھنے اگر اور ہو اکي نہ يا ہو کيا سجدہ ذکر چاہے لے کر شمار سجدہ ايک کو اس اور دے پہنچنے

۔چاہئيے نا کر شمار سجدہ ايک کو دونوں ان تو پڑے گر پر گاہ سجدہ پيشانی ودبارہ اختيار بے اور  

 ضروری نا جا جگہ دوسری کسی لئے کے نماز اور ہے جاسکتا کيا سجدہ پر وغيرہ فرش تو ہو الزم نا کر تقيہ جب۔ ۱۱۵۳ مسئلہ

 فرش اسے تو ہے پڑتی نی کر نہ تکليف اسے لئے کے نے کر سجدہ پر وغيرہ چٹائی اگر کہ ہے ميں اسی احتياط ليکن ہے نہيں

۔ چاہئيے نا کر نہيں سجدہ پر وغيرہ  

 کچھ سے سکون جسم پر جس کہ جائے کيا سجدہ پر چيز دوسری کسی کی قسم اسی يا بستر يا کمبل کے پيروں اگر۔ ۱۱۵۴ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز تو سکے ٹھہر نہ سے سکون جسم اگر اور ہے صحيح مازن تو سکے ٹھہر دير  



 ہو نہ زحمت و مشقت باعث کے اس جانا ہو آلودہ کا لباس و بدن اور ہو مجبور پر پڑھنے نماز پر کچڑے انسان اگر۔  ۱۱۵۵ مسئلہ

 ہو کھڑے ہوتو کاباعث زحمت اور مشقت اگر اور چاہيئے نا کر اداد مطابق کے معمول کو سجدے اور تشہد واجب احتياط بنابر تو

 مطابق کے معمول کر ہو کھڑے تشہد اور سجدہ اگر ليکن پڑھے کر ہو کھڑے تشہد اور کرے اشارہ سے سر لئے کے سجدہ کر

۔ہے صحيح نماز کی اس بھی پھر الئے بجا  

 ميں رکعت تيسری اور پہلی کی عشاء اور عصر اور ظہر جيسے ہے نہيں تشہد ميں جن کہ رکعت تيسری اور پہلی۔ ۱۱۵۶مسئلہ

 جلسہ’’ کو عمل اس اور اٹھے پھر اور بيٹھے ساتھ کے سکون دير تھوڑی بعد کے سجدہ دوسرے کہ ہے يہ واجب احتياط ميں ان

۔ ہيں کہتے‘‘استراحت  

 

ہے صحيح نا کر سجدہ پر چيزوں جن  

 سجدہ پر ان پتے، کے درخت ، لکڑی جيسے ہوں تی جا نہ کھائی جو چيزيں والی اگنی ايسی سے زمين اور زمين۔ ۱۱۵۷ مسئلہ

۔ ہے باطل سجدہ بھی پر چيزوں معدنی نيز ہيں جاتی پہنی يا کھائی چيزيں جو اور ہے صحيح نا کر  

 کے کھانے پتے وہ مگر ہے نہيں حرج کوئی ميں نے کر سجدہ پر ان تو ہوں چکے ہو خشک پتے کے درخت اگر۔۱۱۵۸ مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں نے کر سجدہ پر پتوں تازہ البتہ ، ہوں گئے کئے نہ خشک لئے  

۔وغيرہ گھاس جيسے ، ہے صحيح سجدہ پر ان ہوں خوراک کی حيوان جو چيزيں والی اگنے سے زمين۔ ۱۱۵۹ مسئلہ  

 حصحي سجدہ پر ان ہيں اگتی سے زمين جو دوائيں والی کھانے ہے صحيح سجدہ پر پھولوں والوں جانے کھائے نہ۔ ۱۱۶۱ مسئلہ

۔وغيرہ گاؤزبان گل اور بنفشہ گل جيسے ہے نہيں  

 جاتی کھائی نہيں ميں شہروں بعض اور ہے جاتی کھائی سے طور عام ميں شہروں بعض جو چيز والی اگنے ايسی۔ ۱۱۶۱ مسئلہ

۔ ہے نہيں صحيح سجدہ پر ميوہ ہواورکچے  

 ہو پکا اور گچ ميں لت حا اختياری کہ ہے يہ مستحب احتياط اور ہے صحيح سجدہ پر پتھر کا گچ اور پتھر کا چونے۔ ۱۱۶۲ مسئلہ

۔کرے نہ سجدہ پر وغيرہ ٹھيکری اور اينٹ چونااور ا  

۔ ہے سکتا جا کيا سجدہ پر اس تو سے وغيرہ گھاس مثل ہے صحيح سجدہ پر بنائينجن سے چيزوں ايسی کو کاغذ اگر۔ ۱۱۶۳ مسئلہ

۔ ہے نہيں اشکال کوئی يںم نے کر سجدہ بھی کاغذپر ہوئے بنائے سے وغيرہ روئی  

۔ گھاس بعد کے اس اور پتھر بعد کے اس مٹی بعد کے اس ہے شفا خاک چيز بہتر سے سب لئے کے سجدہ۔ ۱۱۶۴ مسئلہ  

 کی سردی سخت يا گرمی سخت تو بھی ہے اگر يا ہے صحيح نا کر سجدہ پر جس ہو نہ چيز ايسی پاس کے کسی اگر۔ ۱۱۶۵ مسئلہ

 بنايا سے چيز دوسری اور کرے سجدہ ہو گيا بنايا سے کتان يا روئی کہ جو پر لباس اپنے تو سکتا رک نہيں سجدہ پر اس سے وجہ

 معدنی کسی تک جب کہ ہے يہ مستحب احتياط ليکن کرے سجدہ پر وغيرہ عقيق مثل چيز معدنی کسی يا پشت کی ہاتھ تو ہے گيا

۔ کرے نہ سجدہ پر پشت کی ہاتھ ہو ممکن نا کر ہ سجد پر چيز  

۔ ہے باطل نا کر سجدہ ، ہو ٹھہرتی نہ پيشانی پر جس مٹی گيلی يا خاک ايسی۔ ۱۱۶۶ مسئلہ  

 سے پيشانی لئے کے سجدہ دوسرے اسے کہ ہے يہ احتياط تو جائے چپک سے پيشانی گاہ سجدہ ميں سجدہ پہلے اگر۔ ۱۱۶۷ مسئلہ

۔ جائے لگ پر پيشانی وغيرہ مٹی اگر طرح اسی۔  کرے جدا  

 موجود سميں پا چيز ايسی کوئی اور ہے سکتا جا کيا سجدہ پر جس کہ جائے ہو غائب چيز وہ درميان کے نماز گرا۔ ۱۱۶۸ مسئلہ

 اپنے تو ہے تنگ وقت اگر اور دے توڑ کو نماز تو ہے کافی وقت کا اگرنماز ميں صورت ايسی تو ہو صحيح سجدہ پر ہوجس نہ

 پر چيز معدنی کسی يا پشت کی توہاتھ بناہے چيزسے دوسری اگر اور لے کر سجدہ ہے بنا سے کتان يا روئی جو پر لباس اس

 کی ہاتھ ہو ممکن نا کر ہ سجد پر چيز معدنی کسی تک جب کہ ہے يہ مستحب احتياط اور انگوٹھی کی عقيق جيسے ، کرے سجدہ

۔ کرے نہ سجدہ پر پشت  

 ہو ممکن اگر تو ہے باطل سجدہ پر جس ہے رکھی پر چيز ايسی پيشانی کہ جائے ہو معلوم ميں حالت کی سجدہ اگر۔ ۱۱۶۹ مسئلہ

 ہو وسيع بھی وقت اور ہو نہ ممکن اگر اور ہو صحيح سجدہ پر جس جائے لے پر چيز ايسی کر کھيچ سے چيز اس کو پيشانی تو

 روئی اگر اور رکھے پر لباس اسی کو پيشانی تو ہو کا سن پٹ يا روئی لباس کا اس اور ہے تنگ وقت اگر اور دے توڑ کو نماز تو

۔ جائے لے کر کھينچ طرف کی چيز معدنی کسی يا پشت کی ہاتھ کو پيشانی تو ہو نہ لباس کا سن پيٹ يا  



 نہيں حرج کوئی تو ہے باطل سجدہ پر جس تھی رکھی پر چيز ايسی پيشانی کہ ہو معلوم بعد کے نے کر سجدہ اگر۔ ۱۱۷۱ مسئلہ

۔ ہے  

 کے قبور کی السلم عليہ ائمہ جو عوام بعض ہے حرام نا کر سجدہ لئے کے اور سیک علوہ کے عالم پروردگار۔ ۱۱۷۱ مسئلہ

 حرام ورنہ ، ہے نہيں حرج کوئی تو ہے شکر ادائے بعنوان لئے کے عالم وند خدا وہ اگر ہيں رکھتے پر زمين کو پيشانی سامنے

۔ جاتا کہا نہيں سجدہ اسے اور ےہ مستحب بلکہ جائز چومنا کو چوکھٹ کی مزار کے اطہار السلم عليہ ائمہ۔ ہے  

مکروہات اور مستحبات کے سجدہ  

۔ ہيں مستحب ميں سجدہ چيزيں ذيل مندرجہ۔ ۱۱۷۲ مسئلہ  

(۱)  بيٹھ شخص جو اور بعد، کے ہونے کھڑے مکمل اور بعد کے اٹھانے سر سے رکوع ہو رہا پڑھ نماز کر ہو کھڑے شخص جو

 پہلے وقت جاتے ميں سجدہ لئے کے مرد(۲۔) کہنا تکبير لئے کے سجدہ بعد کے ےجان بيٹھ مکمل لئے کے اس ہو رہا پڑھ نماز کر

 کی سجدہ(۴۔) رکھنا ناک پر اس ہو صحيح سجدہ پر چيز جس يا گاہ سجدہ(۳۔) رکھنا پر زمين کو گھٹنوں پھر کواور ہاتھوں دونوں

 خدا نااور کر دعا ميں سجدہ(۵۔) ہو طرف کی قبلہ سرا کا انگليوں کہ رکھنا طرح اس برابر کے کانوں کر کومل انگليوں ميں حالت

 فا الواسع فضلک من عيالی ورزق ارزقنی المعطين خير ويا المسؤلين خير يا’ ’ پڑھنا کا دعا اس اور مانگنا کو حاجتوں اپنی سے

 مجھے بہتر سے سب ميں والوں کرنے عطا اور ہيں کرتے سوال لوگ سے جس کہ ذات بہترين اے يعنی‘‘ العظيم الفضل ذو نک

 ران بائيں بعد کے سجدہ(۶۔) ہے وبزرگی فضل واقعاصاحب تو کہ لئے اس۔  دے روزی سے کرم و فضل اپنے کو عيال ميرے اور

 کہنا تکبير کر بيٹھ سے اطمينان و آرام بعد کے سجدہ ہر(۷۔) رکھنا پر تلوے کے پير بائيں کو پشت کی پير داہنے اور بيٹھنا پر

 دينا طول کو سجدہ(۹۔) کہنا‘‘ اليہ اتوب و ربی هللا استغفر’’تو جائے بيٹھ سے اطمينان و آرام جب بعد کے سجدہ پہلے(۸)

 کہنا ‘‘اکبر هللا’’ ميں حال کے سکون کے بدن لئے کے جانے ميں سجدہ دوسرے(۱۱۔)رکھنا پر رانوں کو ہاتھوں وقت بيٹھتے(۱۱۔)

 کہنيوں لئے کے مردوں(۱۴۔) اٹھانا سے زمين بعد کے گھٹنوں کو ہاتھوں وقت تے ہو کھڑے(۱۳)بھيجنا درود ميں سجدوں(۱۲۔)

 اور رکھنا پر زمين کو پيٹ اور کہنيوں لئے کے عورتوں اور رکھنا الگ پہلوسے کو بازوؤں اور ملنا نہ سے زمين کو پيٹ اور

۔ رکھنا کر مل سے دوسرے ايک کو بدن اعضاء  

 نکل سے منہ حرف دو وقت پھونکتے اگر اور ہے مکروہ پھونکنا کو جگہ کی سجدہ لئے کے کرنے دور وغبار گرد۔۱۱۷۳ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز ہوتو کر بوجھ جان اور آئے  

سجدے واجب کے قرآن  

 لگائے کان طرف کی اس يا پڑھے کو آيتوں ان انسان اگر۔  ہے آيت کی سجدہ ايک ايک ميں سوروں چار کے قرآن۔۱۱۷۴ مسئلہ

 ہيں يہ سورہ چار وہ لے کر سجدہ آئے ياد بھی وقت جس تو ہے گيا بھول اگر۔  ہے واجب نا کر ہسجد بعد نے ہو تمام کے توآيت

فصلت(۴) سجدہ(۳) علق(۲) النجم(۱)  

 سجدہ تو جائے پڑھا حصہ کچھ کو آيت اس اگر ليکن۔  جائے ليا پڑھ کو آيت تمام اگر ہے تا جا ہو جب وا سجدہ۔ ۱۱۷۵ مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب  

 بنا کی مستحب احتياط تو سنے کو سجدہ آيت بھی سے والے پڑھنے دوسرے کسی اگر وقت پڑھتے کو آيت کی سجدہ۔ ۱۱۷۶ مسئلہ

۔ کرے سجدہ بارہ دو کہ ہے ضروری تو پڑھے کو آيت بار دو بعد کے نے کر سجدہ اگر ليکن ، کرے سجدے دو پر  

 بارہ دو کر اٹھا سر سے سجدہ تو سنے کر لگا کان يا پڑھے کو سجدہ مينآيت حالت کی سجدہ اگر علوہ کے نماز۔ ۱۱۷۷ مسئلہ

۔ چاہئيے نا کر سجدہ  

۔ ہے نہيں واجب سجدہ تو کرے مشاہدہ کا ان يا لکھے کو ت آيا ان کوئی اگر۔ ۱۱۷۸ مسئلہ  

 سے شخص ايسے يا سکتا کر نہيں فرق درميان کے برائی اور اچھائی جو بچہ وہ مميزيعنی غير شخص کوئی اگر۔ ۱۱۷۹ مسئلہ

 آيت ريڈيوسے يا ريکارڈ ٹيپ اگر۔  کرے سجدہ کہ ہے يہ واجب احتياط تو سنے کو سجدہ آيت ہو رکھتا نہ قصد کا پڑھنے قرآن جو

۔ ہے حکم يہی بھی کا سننے سجدہ  

 انگليوں کی پاؤں جگہ کی رکھنے پيشانی اور چاہئيے نا ہو نہيں غصبی کو جگہ بھی ميں سجدوں واجب کے قرآن۔ ۱۱۸۱ مسئلہ

۔ چاہئيے نی ہو نہيں بلند زيادہ سے انگليوں ہوئی ملی چار سے سرے کے  

 نہ ، چھپانا کو ہ شرمگا ہی نہ اور ہے نہيں ضروری ہونا رو قبلہ يا غسل يا وضو لئے کے سجدہ واجبی کے قرآن۔ ۱۱۸۱ مسئلہ

 ضروری ميں سجدہ اس رطيںش وہ ہيں لئے کے لباس کے ی نماز شرطيں جو اور ہے ضروری ہونا پاک کا سجدہ جائے اور بدن



 ہے باطل بناپرسجدہ کی احتياط تو ہو تا ہو تصرف ميں نماز اس سے وجہ کی نے کر سجدہ اور ہو غصبی لباس اگر ليکن ہيں نہيں

 ۔

 سجدہ پر جس رکھے پر چيز ايسی يا گاہ سجدہ کو پيشانی ميں سجدوں واجبی کے قرآن کہ ہے يہ مستحب احتياط۔ ۱۱۸۲ مسئلہ

 مسئلہ حکم کا رکھنے پر زمين کے ان ميں سجدہ کے نماز جيسے رکھے پر زمين ايسے کو اعضاء کے بدن اور ہو صحيح کرنا

۔ اہے ہو بيان ميں ۱۱۲۶  

 بھی نہ سجدہ ذکر چاہے ہے کافی دينا رکھ پر زمين سے ارادہ کے کوسجدہ پيشانی لئے کے سجدہ واجبی کے قرآن۔ ۱۱۸۳ مسئلہ

۔پڑھے دعا يہ ميں سجدہ کہ ہے بہتر ، ہے مستحب کرنا ذکر ہاں کرے  

’’ ا االهللا الہ ال حقااحقاا  هللا اال الالہ  و مستنکفاا  الؐا  رقا و تعبداا  رب يا لک سجدت رقاا  و عبوديۃا  االهللا الہ ال تصديقاا  و ايمانا

مستجير خائف ضعيف ذليل عبد انا بل المستکبراا  ‘‘ 

 

تشہد۔ ۷  

 حالت کی سکون بعد کے اٹھانے سر سے سجدہ دوسرے ميں رکعت آخری اور رکعت یدوسر نمازونکی واجبی تمام۔ ۱۱۸۴ مسئلہ

 آل و محمد علی   صل اللھم رسولہ و عبدہ محمداا  ان اشہد و لہ شريک ال وحدہ االهللا الہ ال ان اشھد’’ يعنی چاہيئے پڑھنا تشہد ميں

۔کہے سے ترتيب اسی کہ ہے واجب احتياط چاہيئے کہنا‘‘ محمد  

۔چاہيئے پڑھنا پے در پے مطابق کے معمول اور ميں عربی صحيح کو کلمات کے تشہد۔۱۱۸۵مسئلہ  

 دوبارہ کے پڑھ تشہد کر بيٹھ تو پڑھا نہيں تشہد کہ آجائے ياد پہلے سے رکوع اور جائے ہو کھڑا کر بھول تشہد اگر۔ ۱۱۸۶ مسئلہ

 قائم نماز پر بنا کی واجب احتياط اور کرے تمام مازن کر پڑھ اسے چاہيئے پڑھنا ميں رکعت اس کچھ جو اور چاہيئے نا ہو کھڑا

 کر تمام زکو نما تو آئے ياد بعد کے رکوع يا ميں رکوع اگر ليکن۔  الئے بجا سہو سجدہ دو سے وجہ کی قيام جا بے بعد کے کرنے

۔ ےکر بھی سہو سجدہ دو لئے کے تشہد ئے ہو بھولے اور کرے قضا کی تشہد فاصلہ بل بعد کے سلم اور کے  

 اور ہو پر تلوے کے پير بائيں پشت کی پير داہنے کہ ہے مستحب بيٹھنا اسطرح پر ران بائيں ميں حالت کی تشہد۔ ۱۱۸۷ مسئلہ

۔  ہے مستحب بھی رکھنا پر رانوں کو ہاتھوں نيز۔ کہے بھی ہلل االسماء خير و ہلل والحمد باہلل و هللا بسم يا ہلل الحمد پہلے سے تشہد

 ارفع و شفاعتہ تقبل و’’ بعد کے نے ہو م تما کے تشھد ہو ميں گود نظر اور ہوں ئی ہو ملی ميں آپس انگلياں کہ سے طريقے اس

۔ ہے مستحب بھی کہنا ‘‘درجتہ  

۔ ہے مستحب رکھنا کر مل ميں آپس کو نوں را لئے عورتونکے وقت پڑھتے تشہد۔ ۱۱۸۸ مسئلہ  

 

سلم۔ ۸  

 و هللا رحمۃ و النبی ايھا عليک السلم ’’کر بيٹھ ميں حالت کی سکون بعد کے شہدت ميں رکعت آخری کی نماز ہر۔ ۱۱۸۹ مسئلہ

۔ کہے ‘‘برکاتہ و هللا رحمۃ و عليکم السلم ، الصالحين هللا عباد علی و علينا السلم۔  برکاتہ  

 کہنا‘‘ عليکم السلم’’ بعد کے اس ليکن ہے مستحب کہنا ‘‘کاتہ وبر هللا رحمۃ و النبی ايھا عليک السلم ’’ميں سلم۔ ۱۱۹۱مسئلہ

 الصالحين هللا عباد علی و علينا السلم’’  کہے يہ يا چاہيئے کہنا بھی‘‘  برکاتہ و هللا ورحمۃ’’  پر بنا کی مستحب احتياط اور چاہيئے

۔کہے‘‘برکاتہ و هللا رحمۃ و عليکم السلم’’  بعد کے اس مستحب احتياط بر توبنا کہے کو سلم اس اگر ليکن‘‘  

 بوجھ جان کہ ہو يہ حال صورت اور ہو باقی زابھی نما شکل کہ آئے ياد وقت اس اور ہو گيا بھول سلم ميں نماز اگر۔ ۱۱۹۱ مسئلہ

 لينا پڑھ سلم تو جانا ہو منحرف سے قبلہ جيسے ہے جاتی ہو باطل نماز سے جس ہو کيا نہ کام ايسا کوئی سے بھولے يا کر

۔ہے صحيح نماز اور چاہيئے  

 سھو سجدہ پر بنا کی واجب تواحتياط ہو گئی ہو ختم نماز شکل کہ آئے ياد ميں وقت ايسے اور ہو گيا بھول سلم اگر۔۱۱۹۲ لہمسئ

۔ پڑھے بارہ دو نماز پر بنا کی مستحب احتياط اور دے انجام  

 

ترتيب۔ ۹  



 سے رکوع يا لے پڑھ سورہ اور کوئی پہلے سے حمد سورہ مثلا  دے کر غلط کو ترتيب زکی نما کر بوجھ جان اگر۔ ۱۱۹۳ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز تو الئے بجا سجدہ پہلے  

 رکوع مثلا  ہے باطل نماز بھی تب ہو اليا بجا کو رکن والے بعد کے اس اور ہو گيا بھول کو رکن کسی کے نماز اگر۔ ۱۱۹۴ مسئلہ

۔ہے باطل نماز تو ہوں لئے کر سجدے دونوں پہلے سے  

 دونوںؐا  مثل ہو اليا بجا کو اس ہو نہ رکن جو چيز ايسی والی بعد کے رکن کے اس اور ہو گيا لبھو رکن اگر۔ ۱۱۹۵ مسئلہ

۔چاہيئے پڑھنا دوبارہ اسے ہو لی پڑھ سے بھولے چيز جو کے کر ادا کو رکن تو ہو ليا پڑھ تشہد پہلے سے سجدوں  

 کر بھول کو حمد سورہؐا  مثل الئے بجا کو رکن والے بعد کے اس اور ہو نہ رکن جو جائے بھول کو چيز ايسی اگر۔۱۱۹۶مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز سکی ا تو جائے ہو مشغول ميں رکوع  

 کو حمد سورۂؐا  مثل الئے بجا کو اس ہے نہيں رکن جو کہ چيز وہ والی بعد کے س اورا جائے بھول رکن غير اگر۔ ۱۱۹۷ مسئلہ

 ہے پڑھی نہيں حمد سورۂ کہ آئے ياد ميں رکوعؐا  مثل ہے چکا ہو مشغول ميں رکن دوسرے اگر تو لگے پڑھنے سورہ کر بھول

 پڑھی نہيں حمد نے ميں کہ آگيا د يا اسے کہ اتھا ہو نہيں مشغول ميں رکن ابھی اگر اور گی رہے صحيح نماز رہے پڑھتا نماز تو

۔ چاہيئے پڑھنا سورہ دوسرا بعد کے اس اور چاہيئے لينا پڑھ حمد سورہ   تو تھی  

 الئے بجا ہے سجدہ پہل کہ سے خيال اس کو سجدہ دوسرے يا ہے سجدہ دوسرا کہ سے خيال اس کو سجدہ پہلے اگر۔۱۱۹۸ مسئلہ

۔ گا ہو شمار دوم ،سجدہ سجدہ دوسرا اور گا ہو شمار اول ،سجدہ سجدہ پہل سکا ا اور ہے صحيح نماز اسکی تو  

مواالت۔ ۱۱  

 نا ال بجا ديگرے بعد يکے کو تشہد و سجود و رکوع مثلا  افعال کے نماز يعنی چاہيئے پڑھنی ساتھ کے مواالت نماز۔۱۱۹۹مسئلہ

۔ ہے باطل نماز تو ہے رہا پڑھ نماز کہ جاسکے کہا نہ يہ کہ دے کر فاصلہ اتنا ميں درميان کے ان اگر اور چاہيئے  

 بعد اور ہو تی بگڑ صورت کی نماز سے جس کہ دے کر فاصلہ اتنا ميں کلمات يا حروف سے بھولے ميں نماز اگر۔۱۲۱۱ مسئلہ

 ميں رکن والے بعد اگر اور چاہيئے لينا پڑھ مطابق کے ل معمو کو کلمات يا حروف ان تو ہو ا ہو نہيں مشغول ابھی ميں رکن والے

۔ ہے صحيح نماز کی اس تو ہے چکا ہو مشغول  

۔ہے نہيں مضر لئے کے مواالت پڑھنا کا سوروں لمبے ، دينا ل طو ميں سجود اور رکوع۔ ۱۲۱۱ مسئلہ  

 قنوت

 واجبی بلکہ ہے مستحب پڑھنا قنوت پہلے سے رکوع کے رکعت دوسری ونميں نماز مستحبی اور واجبی تمام۔ ۱۲۱۲ مسئلہ

 سے رکوع بھی پھر ہے رکعت ہی ايک چہ اگر وتر نماز البتہ جائے کيا نہ ترک کو قنوت کہ ہے يہ مستحب احتياط ميں نمازوں

 عيد اور الفطر عيد نماز اور پانچ ميں آيات نماز ہے قنوت ميں رکعت ہر کہ جمعہ ،نماز ہے مستحب ھیب ميں اس پڑھنا قنوت پہلے

 ميں قربان عيد اور الفطر عيد نماز کہ ہے يہ احتياط اور ہيں قنوت چار ميں رکعت دوسری اور پانچ ميں رکعت پہلی کی قربان

۔ جائے کيا نہ ترک کو قنوت  

 اور ں ہو طرف کی آسمان ہتھيلياں کہ ہے مستحب کرنا بلند طرح اس مقابل کے چہرہ کو ہاتھوں وقت پڑھتے قنوت۔۱۲۱۳ مسئلہ

۔ہو پر ہتھيليوں نگاہ اور ہوں ہوئی ملی انگلياں تمام علوہ کے انگوٹھے  

 االهللا الالہ’’  پڑھے يہ کہ ہے بہتر ہے کافی کہے ہی ‘‘هللا سبحان’’ مرتبہ ايک چاہے کرے ذکر بھی جو ميں قنوت۔ ۱۲۱۴ مسئلہ

 العظيم العرش رب و بينھن وما فيھن وما السبع االرضين رب و السبع السموات رب هللا سبحان العظيم العلی االهللا الہ ال الکريم الحليم

العالمين رب ہلل الحمد و ‘‘ 

 پڑھنا قنوت سے زور تو وہ رہا سن جماعت امام آواز کی ماموم اگر البتہ ہے مستحب پڑھنا سے آواز بلند کا قنوت۔۱۲۱۵ مسئلہ

۔ ہے نہيں مستحب  

 رکوع طرح پوری اور پڑھے نہ قنوت سے بھولے اگر تی ہو نہيں قضا کی اس تو پڑھے نہ قنوت کر بوجھ جان اگر۔ ۱۲۱۶ مسئلہ

 کے رکوع تو آئے د يا ميں حالت کی رکوع اگر اور ہے مستحب لينا پڑھ کر ہو کھڑے تو آجائے ياد پہلے سے جانے جھک ميں

۔ ہے مستحب کرنا قضا بعد کے سلم پھر تو آئے ياد بعد کے جانے ميں سجدے اگر اور ہے مستحب کرنا قضا بعد  

نماز ترجمہ  

ترجمہ کا الحمد سورۂ  



’’  نعمتوں باطنی اور ی ظاہر اپنی ميں آخرت اور دنيا جو سے نام کے خدا اس ہوں کرتا شروع يعنی‘‘  الرحيم الرحمن هللا بسم

۔ ہے کرتا عمل ساتھ کے بندوں اپنے ساتھ کے  

’’ ہے واال پالنے کا موجودات تمام جو لئے کے خدا اس ہے مخصوص تعريف يعنی‘‘العالمين رب ہلل الحمد  

’’ ہے کرتا عمل ساتھ کے بندوں اپنے سے نعمتوں باطنی اور ی ظاہر اپنی ميں آخرت اور جودنيا خدا وہ‘‘الرحيم الرحمن  

’’ ہے اختيار صاحب اور بادشاہ کا دن کے قيامت يعنی ‘‘الدين يوم مالک  

’’ ہيں مانگتے مدد سے ہی تجھ صرف اور ہيں کرتے عبادت ہی تيری صرف ہم يعنی‘‘نستعين اياک و نعبد اياک  

’’ رکھ قدم بت ثا پر راستے سيدھے ہميں‘‘المستقيم الصراط اھدنا  

’’  کے ان اور السلم عليہ انبياء وہ ہے کيا احسان نے تو پر جن کہ راستہ کا گوں لو ايسے يعنی‘‘  عليھم انعمت الذين صراط

ہيں السلم عليہ جانشين  

’’ ۔ ہيں گمراہ جو لوگ وہ نہ اور ہے کيا غضب نے تو پر جن کہ راستہ کا لوگوں ان نہ يعنی‘‘الضالين وال عليھم المغضوب غير  

 

ترجمہ کا توحيد سورۂ  

’’  نعمتوں باطنی اور ی ظاہر اپنی ميں آخرت اور دنيا جو سے نام کے داخ اس ہوں کرتا شروع يعنی ‘‘الرحيم الرحمن هللا بسم

۔ ہے کرتا عمل ساتھ کے بندوں اپنے ساتھ کے  

’’ ہے يکتا خدا کہ دو کہہؐ   محمد اے‘‘ احد هللا ھو قل  

’’ ہے نياز بے سے موجودات تمام جو خدا وہ يعنی ‘‘الصمد هللا  

’’ کيا پيدا نے کسی اسے نہ اکي پيدا کو کسی نے اس نہ‘‘ لد يو ولم يلد لم  

’’ ۔ نہيں مثل کوئی اسکا ميں مخلوقات يعنی‘‘ احد اا  کفو لہ يکن لم و  

ترجمہ کا اذکار ديگرمستحب اور سجود و کرکوع ذکر  

’’  کی اس ميں اور ہے منزہ و پاک سے نقص و عيب ہر واال پالنے عظيم پروردگار ميرا يعنی ‘‘بحمدہ و العظيم ربی سبحان

۔ ہوں غولمش ميں تعريف  

’’  ميں اور ہے منزہ و پاک سے نقص و عيب ہر ہے تر ال با سے ايک ہر جو واال پالنے ميرا يعنی‘‘بحمدہ و االعلی   ربی سبحان

ہوں مشغول ميں تعريف کی اس  

’’ ۔ کرے تعريف کی اس جو ثنا و حمد کی اس ہے کرتا قبول اور سنتا خدا يعنی‘‘حمدہ لمن هللا سمع  

’’  طرف اسکی ميں اور ہے واال پالنے ميرا جو سے خدا اس ہوں کرتا طلب مغفرت ميں يعنی ‘‘اليہ اتوب و ربی هللا استغفر

۔ہوں کرتا رجوع  

’’ ۔ ہوں بيٹھتا اور اٹھتا ميں سے قوت اور مدد کی خدا يعنی ‘‘اقعد و اقوم وقوتہ هللا بحول  

قنوت ترجمہ  

’’ ۔ہے کرم و حلم صاحب جو کے يکتا خدائے سوائے ہے نہيں الئق کے پرستش کوئی يعنی‘‘  الکريم الحليم هللا اال الالہ  

۔نہيں الئق کے بندگی خدا کوئی علوہ کے عظمت و بزرگی اورصاحب مرتبہ بلند خدائے يعنی‘‘العظيم العلی هللا اال الالہ ’’  



’’  کا زمينوں سات اور مانوںآس سات جو خدا وہ ہے منزہ و پاک يعنی‘‘  السبع االرضيين رب و السبع السموات رب هللا سبحان

ہے مالک  

’’  ہے درميان کے اس اور ہے ميں زمينوں و آسمانوں جو ہے پروردگار کا چيز ہر‘‘ العظيم العرش رب و بينھن ما و فيھن وما

ہے واال پيداکرنے کا عرش ترين عظيم اور  

’’ ہے واال پالنے کا اتموجود تمام جو ہے مخصوص لئے کے هللا ثنا و حمد تمام‘‘العالمين رب ہلل والحمد  

ترجمہ کا اربعہ تسبيحات  

’’  کے هللا ہے مخصوص ء ثنا و حمد اور لی   تعا خدائے ہے ہ منز و پاک يعنی ‘‘اکبر وهللا هللا اال الالہ و ہلل والحمد هللا سبحان

۔ سکے ہو تعريف کی اس کہ ہے بزرگ سے س ا خدا اور ہے نہيں پرستش الئق کوئی علوہ کے هللا اور لئے  

ترجمہ کا سلم اور تشہد  

’’  کہ ہوں ديتا گواہی ميں اور لئے کے تعالی   هللا ہے مخصوص تعريف يعنی‘‘  لہ شريک ال وحدہ هللا اال الالہ ان اشھد ہلل الحمد

۔ نہيں شريک کوئی اسکا کہ ہے يگانہ ايسا وہ ہے عبادت الئق ہی هللا صرف  

’’ ہيں ہوئے بھيجے کے اس اور بندے کے هللاؐ   محمد کہ ہوں ديتا ہیگوا ميں يعنی‘‘رسولہ و عبدہ محمداا  ان اشھد و  

’’ ۔پر پاک ال کی ان اور وسلم وآلہ عليہ هللا صل محمد کر نازل رحمت خدايا يعنی‘‘ محمد آل و محمد علی   صل اللھم  

’’ مافر بلند کو درجہ کے ان اور قبول کو شفاعت کی رسالت سرکار يعنی ‘‘درجتہ ارفع و شفاعتہ تقبل و  

’’  پرؐ   آپ وندی خدا برکات و رحمت ،اور اکرم نبی اے پرؐ   آپ ہو سلم يعنی‘‘برکاتہ و هللا رحمۃ و النبی ايھا عليک السلم

ہو نازل  

’’ ہو پر بندوں نيک تمام کے هللا اور نمازيوں ہم سلم کا خدا يعنی‘‘  الصالحين هللا عباد علی و علينا السلم  

’’ ۔ ہوں پر مومنين تم برکتيں اور ،رحمت سلم کا خدا يعنی‘‘وبرکاتہ هللا ورحمۃ عليکم السلم  

نماز تعقيبات  

 جگہ اپنی ، ہے پڑھنا کا وغيرہ دعاؤں و قرآن مراد سے تعقيب۔  ہے مستحب پڑھنا تعقيب دير تھوڑی بعد کے نماز۔۱۲۱۷ مسئلہ

 نہيں ضروری۔ ہے بہتر يہ پڑھے تعقيب کے کر منھ طرف کی قبلہ پہلے سے ہونے باطل کے تيمم يا غسل يا وضو اور اٹھنے سے

 بہت کی تعقيبات جن ، ہے بہتر پڑھنا طرح اس ہو ہوا لکھا طرح جس ميں کتابوں کی دعاؤں البتہ ہو ميں ہی عربی تعقيبات کہ ہے

ۃ زہرا فاطمہ حضرت تسبيح ميں ان ہے آئی تاکيد زيادہ  هللا مرتبہ نتيس چو کہ ہے يہ ترکيب کی جس ہے پڑھنا کا عليھا هللا صلو 

 کہ ہے يہی بہتر ليکن۔  ہے جاسکتا کہا بھی پہلے سے ہلل الحمد کو هللا سبحان۔  هللا سبحان مرتبہ تينتيس ہلل الحمد مرتبہ تينتيس اکبر،

۔ جائے کہا هللا سبحان بعد کے ہلل الحمد  

 دينا رکھ پر زمين سے ارادہ کے شکر اک پيشانی صرف ميں شکر سجدہ   ، ہے مستحب کرنا شکر سجدہ بعد کے نماز۔۱۲۱۸ مسئلہ

 مرتبہ ايک يا مرتبہ تين يا مرتبہ سو عفواا  يا شکراا  يا ہلل شکراا  اور رکھے پر زمين کو پيشانی بار دو کہ ہے بہتر البتہ ہے کافی ہی

 شکر سجدہ تو ہو دور مصيبت کوئی يا ملے سے طرف کی هللا کو انسان نعمت کوئی بھی وقت جس طرح اسی ہے بہتر تو کہے

۔ ہے مستحب کرنا  

 

 

درود پرؐ   اکرم پيغمبر  

 درود ، ہو نہ کيوں ميں ہی نماز حالت چاہے تو لے سن يا کہے کنيت و لقب يا نام کا رسالت   سرکار انسان بھی جب۔۱۲۱۹مسئلہ

۔ ہے مستحب بھيجنا  



 ياد کوؐ   آنحضرت بھی وقت جس نيز ہے مستحب دينا لکھ بھی کو درود وقت لکھتے نام کاؐ   مآب رسالت سرکار۔ ۱۲ا۱ مسئلہ

۔ہے مستحب بھيجنا درود وقت اس کرے  

نماز مبطلت  

ہيں کہتے ‘‘نماز مبطلت’’ انکو ہيں ديتی کر باطل کو نماز چيزيں بارہ۔ ۱۲۱۱مسئلہ  : 

جائے ہو ختم شرط کوئی سے ميں شرطوں کی نماز ميں حالت کی نماز (۱)  

(۲) جائے ہو باطل غسل يا وضو  

(۳) طرح کی سنيوں) باندھنا کا ہاتھوں طرح کی سلمانوںم دوسرے ) 

(۴) کہنا آمين بعد کے الحمد سورۂ  

(۵) کرنا پشت طرف کی قبلہ  

(۶) کرنا بات کوئی  

 ہنسنا(۷)

(۸) رونا لئے کے معاملت دنياوی  

(۹) دينا بگاڑ کو شکل کی نماز  

(۱۱) پينا يا کھانا  

شک دوسرے کچھ (۱۱)  

(۱۲) ۔ گی جائے کی بيان ميں مسائل آگے تفصيل کی ان اور کرنا زيادہ يا کم کا رکن غير يا رکن  

ؐا  مثل جائے ہو ختم شرط ايک کوئی سے ميں شرطوں نمازکی ميں حالت کی نماز:چيز پہلی سے نمازميں مبطلت۔۱۲۱۲مسئلہ

ہے غصبی جگہ يہ کہ جائے ہو معلوم ميں نماز حالت  

 کوئی سے وجہ کی مجبوری يا سے بھولے يا کر بوجھ جان ميں حالت کی نماز:چيز دوسری مينسے نماز مبطلت۔۱۲۱۳مسئلہ

۔آجائے پيشاب مثلا  ہوجائے باطل غسل يا وضو سے جس جائے ہو زد سر چيز ايسی  

 کے وضو کہ جيسا اور آجائے پاخانہ و پيشاب نماز دوران کو اس اور سکتا روک نہيں کو پاخانہ و پيشاب کوئی اگر۔۱۲۱۴مسئلہ

 حالت کی نماز اگر نيز گی ہو نہيں باطل نماز کی اس تو کرے عمل ہے گيا کيا بيان ميں۳۵۴تا۳۴۸ رنمب مسئلہ ميں احکام

۔ ہے صحيح نماز کی اس تو ہے کيا عمل پر طريقہ کے استحاضہ نے اس اگر اور آجائے خون کو مينمستحاضہ  

 يہ مستحب احتياط تو ميں بعد يا ہے آئی نيند يںم حالت کی نماز کہ ہو نہ معلوم يہ اگر ہو آگئی نيند اختيار بے جسے۔ ۱۲۱۵مسئلہ

 پڑھنی نماز بارہ پردو بنا کی واجب احتياط تو ہو وقت اوراگر چاہئيے پڑھنی نماز دوبارہ تو ہو گيا گذر وقت اگر اسے کہ ہے

۔ چاہيئے  

 ميں نماز يا ہے آئی بعد کے زنما نيند کہ ہے شک ميں اس اور ہے سويا سے واختيار ارادہ اپنے کہ ہو معلوم يہ اگر۔ ۱۲۱۶مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز تو  

 احتياط تو تو شکر سجدہ يا تھا سجدہ آخری کا نماز يہ کہ ہو شک اور جائے کھل آنکھ ميں حالت کی سجدہ اگر۔ ۱۲۱۷مسئلہ

 نماز بارہ پردو بنا کی واجب احتياط تو ہو وقت اوراگر چاہئيے پڑھنی نماز دوبارہ تو ہو گيا گذر وقت اگر اسے کہ ہے يہ مستحب

۔ چاہيئے پڑھنی  

 بھی سے اس ہيں کرتے مسلمان بعض کہ جيسا باندھنا کا ہاتھوں ميں نماز حالت:  چيز تيسری نمازمينسے مبطلت۔ ۱۲۱۸مسئلہ

۔ ہے جاتی ہو باطل نماز  



 نماز ہو کيا نہ حطر کی لوگوں ان کہ چہ اگر رکھے اوپر کے دوسرے ايک کو ہاتھوں ميں نماز لئے کے ادب اگر۔ ۱۲۱۹مسئلہ

 پر ہاتھ لئے کے کی کھجلنے کو ہاتھوں مثل سے وجہ اور کسی يا سے مجبوری يا سے بھولے اگر ليکن چاہئيے پڑھنی دوبارہ

۔ ہے نہيں اشکال کوئی تو رکھے ہاتھ  

 سے بھولے البتہ۔  ہے جاتی ہو نمازباطل بھی سے کہنے‘‘ آمين’’ بعد کے حمد سورہ:چيز چوتھی نمازمينسے مبطلت۔ ۱۲۲۱مسئلہ

۔ گی ہو نہيں باطل نماز تو کہے‘‘ آمين’’ سے وجہ کی تقيہ يا  

 طرف بائيں يا داہنی يا لينا کر طرف کی قبلہ کو پشت سے بھولے يا کر بوجھ جان:چيز پانچويں نمازمينسے مبطلت۔ ۱۲۲۱مسئلہ

 نہ تک طرف بائيں يا دائيں وہ چہ اگر جاسکے کہا نہ ئے ہو کئے منھ طرف کی قبلہ کہ جائے مڑ اتنا کر بوجھ جان بلکہ جانا مڑ

۔ ہے جاتی ہو باطل نماز بھی سے اس تو ہو گيا پہنچ  

 تو سکے ديکھ سے آسانی کو جانب کی پشت کہ دے پھير اتنا طرف کی پيچھے کو سر کر بھول يا کر بوجھ جان اگر۔ ۱۲۲۲مسئلہ

۔ گی ہو نہيں باطل نماز تو لے موڑ کر بھول يا کر بوجھ جان ساا تھوڑ اتنا کو سر اگر ليکن گی جائے ہو باطل نماز سے اس  

 کے جس ہے جاتی ہو باطل نماز سے نے کر جاری پر زبان کلمہ ايسا کر بوجھ جان:چيز چھٹی نمازمينسے مبطلت۔ ۱۲۲۳مسئلہ

۔ ہے تی ہو نہيں طلبا نماز سے دينے کہہ کر بھول البتہ ہو نہ معنی   کوئی کا اس چہ اگر ہوں حرف زيادہ سے دو يا دو  

 زبان عربی کہ جو‘‘ق’’  ہونمثلا  بھی معنی کے اس اور ہو حرفی ايک جو کرے جاری پر زبان کلمہ ايسای کوئی اگر۔ ۱۲۲۴مسئلہ

 نماز تو ہے کيا بھی ارادہ کا معنی کے اس اور ہے جانتا کو معنی اگر واال کہنے تو‘‘ کر حفاظت’’ ہيں معنی کے جس اور ہے سے

 پڑھنی دوبارہ نماز پر بنا کی واجب احتياط بھی تب ہو متوجہ طرف کی معنی ليکن کرے بھی نہ ارادہ کا معنی اگر بلکہ ۔ ہے باطل

۔ چاہئيے  

 ايسے کے قسم اس آہ يا آخ البتہ۔  پڑتا نہيں اثر کوئی پر نماز سے چيزوں ان ، کھينچنا آہ ، لينا ڈکار ، نا کر کھانسی۔ ۱۲۲۵مسئلہ

۔ گی جائے ہو باطل نماز تو ہے کيا ادا کر بوجھ جان انہيں اگر ہوں فیحر دو جو کو الفاظ  

 کر بلند کو آواز وقت کہتے اور کہے سے ارادہ کے ذکر‘‘ اکبر هللا’’ؐا  مثل کہے سے ارادہ کے ذکر کو کلمہ کسی اگر۔ ۱۲۲۶مسئلہ

 لئے کے سمجھانے کو دوسرے کسی اگر ليکن ہے نہيں حرج کوئی تو ہو چاہتا سمجھانا بات اور کوئی کو کسی سے اس اور دے

۔ ہے جاتی ہو باطل ہونماز رکھتا قصدنہ کا ذکر تو کہے  

 جاچکا کيا ميں۱۱۷۴مسئلہ ذکر کا جس ساتھ کے تفصيل۔  ہے واجب سجدہ ميں جن علوہ کے سوروں ان ميں نماز۔ ۱۲۲۷مسئلہ

 اور کسی علوہ کے عربی کہ ہے يہ مستحب احتياط ليکن ہے نہيں اشکال کوئی ميں نے کر دعا اور ذکر کا هللا ميں نماز نيز ہے

۔ کرے نہ دعا ميں زبان  

 اس ہے حکم يہی اور ہے نہيں حرج کوئی کہيتو مرتبہ چند پر طور کے احتياط کو نماز ذکر بھی کسی يا سورہ يا حمد۔ ۱۲۲۸مسئلہ

 پر بنا کی تواحتياط کہے مرتبہ چند سے وجہ کی وسواس اگر ليکن کہے بغير کے قصد کے جزئيت کر بوجھ جان جب ميں صورت

۔ گی جائے ہو باطل نماز  

 نے اس سے طرح اجس تو ے کر سلم دوسرا کوئی اگر اور چاہئيے نا کر نہيں سلم کو کسی ميں حالت کی نماز۔ ۱۲۲۹مسئلہ

 ليکن کہے ہی‘‘ عليکم سلم’’ ميں جواب تو ہے کہا‘‘ عليکم سلم’’ اسنے اگر مثلا  دے جواب کو اس طرح اسی ہے کيا سلم اسکو

۔ہے بہتر کہنا عليکم سلم ميں جواب کے السلم عليکم  

 کے سلم سے بھولے يا کر بوجھ جان اگر اور چاہئيے دينا فوراا  ہو نہ يا ہو ميں حالت کی نماز چاہے جواب کا سلم۔ ۱۲۳۱مسئلہ

 تو ہے ميں حالت کی نماز وہ اگر تو گا جائے سمجھا نہ جواب کا م سل کو اس تو ديتا جواب اگر کہ جائے ہو دير اتنی ميں جواب

۔ ہے نہيں واجب دينا جواب تو ہے نہيں ميں حالت نمازکی اگر اور چاہئيے دينا نہ جواب  

 کے معمول تو ہو واالبہرا نے کر سلم اگر اور لے سن واال نے کر سلم کہ چاہئيے دينا طرح اس جواب کا سلم۔ ۱۲۳۱مسئلہ

۔ ہے کافی دينا دے جواب مطابق  

 اس سے خدا لئے کے والے نے کر سلم کے طرح اس دے سے قصد کے دعا جواب کا سلم نمازی کہ نہيں واجب۔ ۱۲۳۲مسئلہ

۔ ہے کافی تو ہو سے قصد کے پلٹانے کے تحيت صرف بلکہ ہو طلبگار کا سلمتی کی  

 واجب بلکہ احتياطااچاہئيے کو نمازی تو کرے سلم گرا پر والے پڑھنے نماز بچہ سمجھدار يا مرد نامحرم يا عورت۔ ۱۲۳۳مسئلہ

۔ دے جواب کو سلم سے قصد کے پلٹانے کے تحيہ کہ ہے  

۔ہے رہتی صحيح نماز کی اس ليکن ہے گارہوتا گنہ انسان سے دينے نہ جواب کا سلم ميں حالت کی نماز۔ ۱۲۳۴مسئلہ  



 ميں حرکت سلمکی ہومثلا  تا جا کہا سلمؐا  عرفا اسے ےک طرح اس کرے سلم غلط پر والے پڑھنے نماز اگر۔ ۱۲۳۵مسئلہ

 نہيں واجب دينا جواب کا اس تو جائے سمجھا نہ سلم اسکو اؐا  عرفا اگر ليکن جائے ديا جواب اسکا کہ ہے توواجب دے کر غلطی

۔ ہے نہيں بھی جائز نمازميں بلکہ ہے  

۔ ہے نہيں بھی جائز اورنمازميں ہے نہيں واجب جواب کا والے نے کر سلم سے ،مذاق شوخی يا پن مسخرہ۔ ۱۲۳۶مسئلہ  

 تو ديدے جواب بھی ايک اگر ليکن ہے واجب دينا جواب پر جماعت پوری تو جائے کيا سلم پر جماعت ايک اگر۔ ۱۲۳۷مسئلہ

۔ ہے کافی  

 تھاتو نہيں قصودم کا والے نے کر سلم جو ديا جواب نے شخص ايسے کيااور سلم پر جماعت ايک نے کسی اگر۔ ۱۲۳۸مسئلہ

۔ ہے واجب بھی پھر جواب کا سلم پر جماعت اس  

 نے کر سلم ہوکہ شک يہ ہواوراسے مشغول ميں نماز کوئی سے ميں ان اور کرے سلم پر جماعت ايک کوئی اگر۔ ۱۲۳۹مسئلہ

 نے کر سلم کہ جائے ہو معلوم اسے اگر طرح اسی ، چاہئيے نہيندينا جواب اسے تو نہيں يا ہے کيا سلم بھی پر مجھ نے والے

 نے کر سلم کہ ہے جانتا اگر البتہ۔ ہے نہيں واجب پر اس تو ہے چکا دے جواب دوسرا ليکن ہے کيا سلم بھی کو اس نے والے

۔ ہے واجب دينا پرجواب تواس ہے نہينديا جواب نے دوسرے اور ہے کيا سلم بھی پر اس نے والے  

 بيٹھے اسے ہے کھڑا جو اور پر والے چلنے پيدل کو سوار کہ ہے تاکيد زيادہ بہت یک اس ہے مستحب نا کر سلم۔ ۱۲۴۱مسئلہ

۔ چاہئيے نا کر سلم پر بڑوں کو چھوٹوں اور پر لوگوں ہوئے  

۔دے جواب کا سلم کے دوسرے ايک ہر احتياط بر بنا تو کريں سلم پر دوسرے ايک آدمی دو اگر۔ ۱۲۴۱مسئلہ  

 السلم’’ ميں جواب تو کہے‘‘ عليکم السلم ’’کوئی اگر مثلا  چاہئيے دينا بہتر سے سلم جواب کا سلم علوہ کے نماز۔ ۱۲۴۲مسئلہ

۔ چاہئيے کہنا ‘‘هللا رحمۃ و عليکم  

 ، ہے ديتا کر باطل کو نماز بھی ہنسنا سے آواز بلند کر ہو مجبور يا کر بوجھ جان:چيز ساتويں نمازمينسے مبطلت۔ ۱۲۴۳مسئلہ

 مسکرانے طرح ،اسی ہے صحيح نماز کی اس تو ہو نہ خارج سے حالت کی نماز اور ہنسنے سے آواز بلند سے بھولے اگر البتہ

۔تی نہينہو باطل نماز سے  

 بر بنا جائے ہو سرخ چہرہ سے وجہ کی روکنے ہنسی مثلا  ہوجائے متغير حالت اگر سے روکنے آواز کی ہنسی۔۱۲۴۴مسئلہ

 واجب پڑھنا دوبارہ نماز تو رہی نہيں باقی شکل کی نمازی کہ جائے کہا يہ سکو ا اگر کنلي پڑھے دوبارہ کو نماز مستحب احتياط

۔ہے  

 جاتی ہو باطل نماز سے رونے سے آواز بلند کر بوجھ جان لئے کے کاموں کے دنيا:چيز آٹھويں نمازمينسے مبطلت۔ ۱۲۴۵مسئلہ

 ميں رونے لئے کے ياآخرت خدا خوف ہاں روئے نہ یبھ کے آواز بغير لئے کے کاموں کے دنيا کہ ہے مستحب احتياط ، ہے

۔ ہے عمل بہترين بلکہ ہے نہيں اشکال کوئی ، سے آواز بلند يا ہو آہستہ چاہے  

 بجانا، ،تالی اچھلنا ميں ہوا مثلا  جائے ہو ختم صورت کے نماز سے جس کرنا کام ايسا:چيز نويں نمازمينسے مبطلت۔ ۱۲۴۶مسئلہ

 صورت کی نماز سے جس ايسا البتہ ہے جاتی ہو باطل نماز بھی سے اس سے بھولے يا ہو کر بوجھ جان زيادہ يا ہو کم چاہے

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں اس تو ، کرنا اشارہ سے ہاتھ جيسے ہو ہوتی نہ خراب  

 باطل نماز کی اس تو ہے رہا پڑھ نماز يہ کہ جاسکے کہا نہ اسے کہ جائے رہ چپ دير اتنی ہوئے پڑھتے نماز اگر۔۱۲۴۷مسئلہ

۔ ہے  

 تو نہيں يا ہے گئی ٹوٹ نماز کہ ہو شک اور رہے خاموش دير تھوڑی يا دے انجام کو کام کسی درميان کے نماز اگر۔۱۲۴۸مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز  

 ہے رہا پڑھ نہيں نماز کہ کہے واال ديکھنے کہ ہو طرح پينااس ، کھانا ميں اگرنماز: چيز دسويں نمازمينسے مبطلت۔ ۱۲۴۹مسئلہ

۔سے بھولے يا ہو رہا کھا عمداا  خواہ ہے باطل نماز کی شخص اس تو  

 اسے اور ہو بھی سا پيا اور ہو مشغول ميں وتر نماز پہلے سے نماز کی صبح اور ہے چاہتا رکھنا روزہ شخص جو۔ ۱۲۵۱ مسئلہ

 نماز تو ہو رکھا پر فاصلہ کے قدم نتي دو سامنے اسکے پانی اور گی جائے ہو نمودار صبح گا کرے تمام کو نماز اگر کہ ہو خوف

۔ہو نہ منحرف سے قبلہ مثلا  ہے ديتا کر باطل کو نماز جو دے نہ انجام کام کوئی دوسرا دوران اس البتہ ہے سکتا پی پانی ميں  

 کی قسم اس اي شکر يا قند اگر اور ہوتی نہيں باطل نماز تو لے نگل غذا والی جانے رہ ميں دانتوں ميں حالت کی نماز۔ ۱۲۵۱مسئلہ

ہے نہيں حرج کوئی تو پہنچے اندر کے منھ کر گھل تھوڑی تھوڑی ميں حالت کی نماز جو ہو ميں منھ چيز کوئی  



 رکعتی چار يا سے نے ہو شک ميں بارے کے رکعتوں نمازوں رکعتی سہ يا رکعتی دو:گيارہويں نمازمينسے مبطلت۔ ۱۲۵۲مسئلہ

۔ ہے جاتی ہو باطل نماز سے نے ہو شک ميں رکعت دوسری اور پہلی ميں نمازوں  

 ہو باطل نماز سے کرنے زيادہ يا کم سے بھولے يا کر بوجھ جان کو رکن کے نماز: بارہويں نمازمينسے مبطلت۔ ۱۲۵۳مسئلہ

۔ ہے جاتی ہو باطل نماز بھی سے دينے کر زيادہ يا کم کر بوجھ جان کو رکن غير طرح اسی ، ہے جاتی  

 ہے ديا انجام ہے جاتی ہو باطل نماز سے جس ، کام ايسا کوئی ميں پڑھنے نماز کہ جائے ہو شک راگ بعد کے نماز۔۱۲۵۴مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز تو نہيں  

 

نماز مکروہات  

 طرف بائيں يا داہنی کو پتليوں يا رکھنا بند کو آنکھوں ، موڑنا کو چہرہ طرف بائيں يا دائيں بھی سا تھوڑا ميں نماز۔۱۲۵۵مسئلہ

 نگاہ پر انگشتر يا کتاب خط يا قرآن خط ، ،تھوکنا پھنسانا ميں دوسرے ايک کو انگليوں ، کھيلنا سے تھوں ہا اور یداڑھ ، پھرانا

 جانا ہو چپ لئے کے سننے بات کی کسی وقت کرتے ذکر يا وقت پڑھتے سورہ و حمد طرح اسی ہيں مکروہ چيزيں سب يہ کرنا

۔ ہے مکروہ دينا سکاانجام ا کرے پيدا رکاوٹ ميں وخشوع خضوع جو کام وہ ہر بلکہ  

( جوراب)موزہ تنگ طرح اسی اور ہے مکروہ پڑھنا نماز کر روک پاخانہ يا پيشاب طرح اسی ہو، آرہی نيند وقت جس۔ ۱۲۵۶مسئلہ

۔ ہے مکروہ پڑھنا نماز بھی کر پہن  

 

 

ہے سکتا جا توڑا کو نمازوں واجب پر جگہوں جن  

 لئے کے رہنے محفوظ سے نقصان جانی اور لئے کے مال حفاظت البتہ چاہيئے توڑنا ںنہي کو واجب نماز اختياراا ۔ ۱۲۵۷مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں توڑنے نماز  

 حفاظت کی جس کہ مال ايسا يا ہے واجب حفاظت جسکی حفاظت کی جان ايسی کسی يا حفاظت کی جان اپنی اگر۔ ۱۲۵۸ مسئلہ

 نماز لئے کے اس ، ہو نہ اہميت کوئی کی جس کہ مال ايسا البتہ ، چاہيئے دينا توڑ نماز تو ہو نہ ممکن ڑے زتو نما بغير ہے واجب

۔ ہے مکروہ ڑنا تو  

 اگر تو کرے مطالبہ کا قرض اپنے خواہ قرض اور ہو مشغول ميں پڑھنے نماز ميں صورت کی ہونے کافی وقت اگر۔۱۲۵۹ مسئلہ

 نما تو ہے نہيں ممکن کرنا ادا قرض توڑے نماز بغير اگر اور اہيئےچ کرنا ادا تو ہو ممکن کرنا ادا کا قرض ميں حالت کی نماز

۔ پڑھے نماز دوبارہ بعد کے کرنے ادا قرض اور توڑدے زکو  

 لينی کر تمام نماز تب ہے تنگ وقت کا نماز اگر تو ہے نجس مسجد کہ جائے ہو معلوم ميں حالت کی نماز اگر۔ ۱۲۶۱ مسئلہ

 کے کرنے پاک کو مسجد ميں حالت کی نماز تو ہے ٹوٹتی نہيں نماز سے کرنے پاک کو سجدم اور ہے کافی وقت اگر اور چاہيئے

 نہيں جائز توڑنا کو ز نما تو ہو ممکن کرنا کوپاک مسجد بعد کے نماز اگر تو ہے جاتی ٹوٹ نماز اگر اور پڑھے کو نماز باقی بعد

 ہو نہ ممکن طہارت کی مسجد بعد کے نماز اگر ميں صورت س ا تو ہو سبب کا حرمتی بے کی مسجد رہنا کا نجاست اگر ليکن ہے

۔ پڑھے نماز بعد کے اس کرے پاک کو مسجد کو توڑ کو نماز تو  

۔ ہے صحيح نماز سکی ا ليکن ہے گنہگار تو توڑتا نہيں کو نماز وہ اگر چاہيئے دينا توڑ نماز جسے۔۱۲۶۱ مسئلہ  

 تو ہے کافی بھی وقت زکا نما اور ہے کہی نہيں واقامت اذان کہ ئےآجا ياد پہلے سے جھکنے تک مقدار کی رکوع۔۱۲۶۲ مسئلہ

۔ ہے مستحب دينا توڑ زکو نما لئے کے کہنے اقامت و اذان  

نماز شکيات  

 پرواہ کی اقسام( ۶)چھ ، ہيں ديتی کر باطل کو نماز اقسام( ۸) آٹھ سے ميں جن ، ہيں کے قسم(۲۳)زتيئيس نما شکيات۔۱۲۶۳ مسئلہ

۔ہيں صحيح اقسام(۹) نو کی شک بقيہ اور ےچاہيئ کرنی نہيں  

ہيں ديتے کر باطل کو نماز جو شک وہ  



۔ ہيں ديتی کر باطل کو نماز جو قسميں آٹھ کی شک۔ ۱۲۶۴ مسئلہ  

(۱)  اور نمازوں کی قصرؐا  مثل ہے جاتی ہو باطل نماز تو جائے ہو شک ميں بارے کے رکعتوں اگر ميں نماز واجبی رکعتی دو

 شک يہ ميں نماز مستحب اور نمازوں احتياطی البتہ۔ ہے نمازباطل تو جائے ہو شک ميں بارے کے رکعتوں اگر ميں نماز کی صبح

۔ہے نہيں واال کرنے باطل کو نماز  

(۲) ہے جاتی ہو زباطل نما سے وجہ کہ شک ميں رکعتوں ميں نماز رکعتی تين  

(۳) ہے جاتی ہو زباطل نما تو زيادہ يا ہے رکعت پہلی کہ جائے ہو شک ميں وں نماز رکعتی چار  

(۴) ہے جاتی ہو زباطل نما تو زيادہ يا ہے رکعت دو کہ جائے ہو شک پہلے سے ہونے مکمل سجدہ دوسرا ميں نمازوں رکعتی چار  

(۵) ہے جاتی ہو باطل نماز بھی سے اس زيادہ سے پانچويں يا دوسری يا پانچويں يا ہے رکعت دوسری کہ جائے ہو شک يہ  

(۶) ہے جاتی ہو باطل نماز تو زيادہ سے چھٹی يا چھٹی يا تيسری يہ کہ ہو شک يہ  

(۷) ہے جاتی ہو باطل نماز ميں صورت اس تو ہے پڑھی نماز رکعت کتنی کہ ہو معلوم نہ ہی يہ اگر  

(۸)  س ا تو زيادہ سے چھٹی يا چوتھی يا چھٹی يا ہے رکعت چوتھی کہ جائے ہو شک يہ اگر پہلے سے کرنے مکمل سجدے دو

 رکعت چار کہ ہے يہ احتياط تو ہو بعد کے کرلينے مکمل کے سجدہ دوسرے شک اگر ليکن ، ہے جاتی ہو باطل نماز يںم صورت

۔ پڑھے دوبارہ زکوبھی نما اور الئے بجا سہو سجدہ دو بعد کے اس کرے مکمل کو نماز کر رکھ بنا پر  

 ہے توڑسکتا کو نماز انسان تو جائے ہو پيش در شک یکوئ سے ميں شکوک والے دينے کر باطل نماز کو انسان اگر۔ ۱۲۶۵ مسئلہ

۔ جائے ہو اميد نا سے نے ہو حاصل کے گمان و يقين يا جائے ہو ختم بخود خود صورت کی نماز کہ چاہيئے سونچنا دير اتنی يا  

چاہيئے کرنا نہيں جہ تو پر جن شک وہ  

ہيں چھ وہ چاہيئے کرنا نہيں اعتبار کا شکوک جن۔۱۲۶۶مسئلہ  

(۱) ۔نہيں يا پڑھا حمد سورۂ کے ہو شک ميں رکوعؐا  مثل ہے چکا گزر موقع کا النے بجا جسکے شک ميں چيز سیاي  

(۲) ہو شک بعد کے سلم  

(۳) ہو شک بعد کے نے ہو ختم وقت زکا نما  

(۴) نہيں اعتبار کوئی کا شک سکے ا ہے کرتا شک زيادہ جو يعنی الشک کثير  

(۵)  امام جبکہ شک ميں بارے کے رکعتوں کا ماموم طرح اسی ں، ہو د يا کو ماموم جبکہ ناکر شک ميں بارے کے رکعتوں کا امام

ہوں ياد کو  

(۶) ۔ نا ہو شک ميں نمازوں مستحبی  

ہو چکا گذر موقع کا جن شک کا چيزوں ايسی (۱)  

 پڑھنے کے حمدؐا  مثل نہيں يا ہے اليا بجا اسے کہ جائے ہو شک لئے کے فعل واجب کسی ميں حالت زکی نما اگر۔۱۲۶۷ مسئلہ

 ميں دينے نہ دينے انجام کے جس تو ہو ا ہو نہ مشغول ميں کام والے بعد کے اس ابھی کہ جائے ہو شک وقت ايسے ميں پڑھنے نہ

۔ چاہيئے کرنی نہيں پرواہ کی شک تو ہے چکا ہو مشغول ميں فعل والے بعد کے اس اگر اور چاہيئے النا بجا اسے ہے رہا ہو شبہ  

 پہلی کہ ہو شک يہ وقت پڑھتے آيت آخری يا نہيں يا پڑھا کو آيت والی پہلی کہ ہو شک يہ وقت پڑھتے کے آيت کسی۔۱۲۶۸ مسئلہ

۔ چاہيئے کرنا نہيں پرواہ کی شک اپنے تواسے نہيں يا ہے پڑھی آيت  

 ہو شک کا ہونے ساکن کے بدن ميں حالت کے ذکرؐا  مثل ہو شک ميں واجبات کے ان بعد کے سجدوں يا رکوع۔  ۱۲۶۹ مسئلہ

۔ چاہيئے کرنا نہيں اعتبار کا اس بھی تب  

 تواس نہيں يا تھا ہوا کھڑا بعد کے رکوع کہ يہ يا نہيں يا ہے کيا رکوع کہ جائے ہو شک ئے ہو جاتے لئے کے سجدہ۔۱۲۷۱ مسئلہ

۔ کرے نہ پرواہ کی شک  



۔ ۱۲۷۲ مسئلہ کرے نہ پرواہ کی شک اپنے تو ہو شک ميں کرنے نہ يا کرنے کے تشھد يا سجدہ اگر پر ہونے کھڑے۔۱۲۷۱ مسئلہ

 کی شک اپنے تو ہو شک ميں النے بجا کے تشہد يا سجدہ وقت پڑھتے تسبيحات يا حمد کو والے زپڑھنے نما کر ليٹ يا کر بيٹھ

 تو نہيں يا ہے اليا بجا تشہد يا سجدہ کہ کرے شک کرے شروع پڑھنا حمد يا تسبيح کہ پہلے سے اس اگ چاہيئياور کرنا نہيں پرواہ

۔ چاہيئے النا بجا انہيں  

 تو ہے چکا گذر موقع کا النے بجا کے اس اگر نہيں يا ہے ديا انجام کو رکن ايک کسی کے نماز کہ کرے شک يہ اگر۔۱۲۷۳ مسئلہ

 صورت اس اگر ليکن الئے بجا کو اس تو ہے گذرا نہيں کاموقع النے بجا کے رکن اس ابھی اگر اور کرے نہ پرواہ کی شک پھر

 نما کہ جو ہے گيا ہو اضافہ ميں رکن کہ لئے اس ہے باطل نماز کی اس تو تھا چکا دے انجام کو رکن اس کہ آئے ياد ميں بعد ميں

۔ہے ديتا کر باطل زکو  

 چکا ہو مشغول ميں فعل والے بعد سکے ا اور ہے نہيں رکن جو کہ ہو شک ميں النے بجا کے کام ايسے کسی اگر۔ ۱۲۷۴ مسئلہ

 اگراسکو اور الئے بجا اسے تو ہے ہوا نہيں مشغول ميں فعل والے بعد اسکے ابھی اگر ليکن کرے نہ پرواہ کی شک اپنے تو ہے

 بر بنا ہياور ہوا نہيں اضافہ ميں رکن کہ لئے اس ہے صحيح نماز اسکی تو تھا چکا دے انجام اسے کہ آئے ياد بعد کے دينے انجام

دے مانجا بھی سہو سجدہ دو واجب احتياط  

 ميں مثلتشھد ہے چکا ہو مشغول ميں عمل والے بعد اسکے اور نہيں يا دياہے انجام کو رکن کسی کہ کرے شک اگر۔۱۲۷۵ مسئلہ

 اور دياہے نہيں انجام کو رکن اس کہ آجائے ياد اگر ليکن کرے نہ پرواہ کی شک اپنے نہينتو يا ہيں کئے سجدے دو کہ کرے شک

 ميں رکعت والی بعد مثلا  ہے باطل نماز تو ہے گيا ہو مشغول اگر اور الئے بجا اسے تو ہے ہوا ہيںن بھی مينمشغول رکن والے بعد

 آئے ياد بعد کے رکوع يا ميں حالت کی رکوع اگر ليکن الئے بجا تو تب اليا بجا نہيں سجدے دونوں کہ دآجائے يا پہلے سے رکوع

۔ ہے باطل ز نما تو يا ال بجا نہيں کو سجدوں دونوں کہ  

 بعد کے اس جب جائے ہو شک ميں وقت ايسے اگر ميں بارے کے النے بجا کے اس ہے نہيں رکن جو کہ فعل ايسا۔ ۱۲۷۶ مسئلہ

 پڑھنے نہ يا پڑھنے کے حمد وقت پڑھتے سورہ مثلا  چاہيئے کرنا نہيں پرواہ کی شک س ا تو ہو چکا ہو مشغول ميں فعل والے

 رکن والے بعد اگر تو تھا ديا نہيں انجام کو اس کہ آجائے ياد ميں بعد اگر اور چاہيئے دينی نہيں توجہ پر شک اس تو ہو شک ميں

ذا ہے صحيح نماز اسکی تو تھا چکا ہو مشغول اگر ليکن دے انجم کو اس تو ہو چکا ہو نہ مشغول ميں  يا ميں قنوت مثلا  اگر لہ 

 پرواہ کی شک پڑھا نہيں حمد سورۂ کے آئے د يا ميں رکوع اور چاہيئے لينا پڑھ حمد سورۂ تو ہے پڑھا نہيں حمد سورۂ کہ دآجائے

۔ ہے صحيح نماز اسکی اور کرے نہ  

 ميں نماز دوسری کسی يا تعقيبات نمازکی دوسری مينکسی کرنے نہ يا کرنے ادا صحيح يا پڑھنے نہ پڑھنے سلم۔۱۲۷۷ مسئلہ

 شک ميں صورت ايسی تو ہے جاتی ہو ختم حالت کی زنما سے جس کہ بعد کے کام ايسے کسی يا ہو شک بعد کے ہونے مشغول

۔ چاہيئے پڑھنا سلم تو جائے ہو شک پہلے سے اس اگر البتہ چاہيئے کرنا نہيں پرواہ کی  

(۲) شک کا بعد کے سلم  

 اليا بجا رکوع کہ جائے ہو شکؐا  مثل جائے ہو شک ميں ہونے نہ يا ہونے صحيح زکے نما بعد کے سلم کے نماز۔۱۲۷۸ مسئلہ

 ليکن چاہيئے کرنا نہيں اعتبار کا شک تو پانچ يا پڑھی نماز رکعت چار کہ ہو شک بعد کے سلم کے نماز رکعتی چار يا نہيں يا تھا

 پانچ يا پڑھی نماز رکعت دو کہ ہو شک بعد نمازکے رکعتی چار مثلا  ہوں والے دينے کر باطل کو نماز طرف دونوں کے شک اگر

۔ ہے باطل نماز تو رکعت  

(۳) شک بعد کے گذرنے وقت  

 پڑھنا نماز تو پڑھی نہيں نماز کہ ہو ن گما يا شک کا پڑھنے نہ يا زپڑھنے نما بعد کے جانے گذر وقت کا نماز۔ ۱۲۷۹ مسئلہ

 اور چاہئے لينی پڑھ تو ہو ن گما کا پڑھنے زنہ نما يا ہو شک ميں پڑھنے نہ يا زپرھنے نما اندر کے وقت اگر ليکن نہيں ضروری

۔چاہيئے لينی پڑھ بھی تب ہو گمان کا لينے ڑھپ اگر  

 کی شک س ا تو نہيں يا ہے کيا ادا سے طريقہ صحيح کو نماز کہ ہو شک يہ اگر بعد کے جانے گذر وقت کا نماز۔۱۲۸۱ مسئلہ

۔چاہيئے کرنا نہيں پرواہ  

 کی ظہر کہ ہے نہيں ياد يہ ليکن ہے پڑھی زتو نما رکعت چار کہ ہو معلوم يہ اگر بعد کے جانے گذر وقت کا ظہرين۔۱۲۸۱مسئلہ

۔ ہوں پڑھتا ہے واجب پر زمجھ نما جو کہ پڑھے سے نيت زاس نما رکعت چار تو سے نيت کی عصر يا پڑھی سے نيت  

 رکعتی تين کہ معلوم نہيں يہ ليکن ہے پڑھی زتو نما ايک کہ ہو معلوم يہ اگر بعد کے جانے گذر وقت کا مغربين۔ ۱۲۸۲ مسئلہ

۔ چاہيئے کرنی قضا کی دونوں عشاء و مغرب تو رکعتی چار يا پڑھی  

 



(۴) الشک کثير احکام  

 عصر اور ظہر ، صبحؐا  مثل ہوجائے شک پے در پے ميں نمازوں تين يا جائے ہو شک مرتبہ تين ميں نماز ايک۔ ۱۲۸۳ مسئلہ

 سے وجہ کی پريشانی يا خوف يا غصہ شک سکا ا اگر کو شخص ايسے ، تاہے کہل الشک کثير شخص ايسا تو ہو شک ميں تينوں

۔ چاہيئے کرنا نہيں پرواہ کی شک اس تو ہو نہ  

 تو ہو ہوتی نہيں باطل نماز سے النے بجا کے جس ہو شک ميں النے بجا کے چيز ايسی کسی اگر کو الشک کثير۔۱۲۸۴ مسئلہ

 ہے ليا کر کہ چاہئيے سمجھنا يہ اسے تو ہو شک ميں نے کر نہ کرنے کے مثلرکوع۔ ہے چکا ال بجا کہ چاہئيے سمجھنا يہی اسے

 يا ال نہيں بجا کہ چاہئيے سمجھنا يہ اسے تب ہو جاتی ہو باطل نماز سے النے بجا کے جس ہو شک ميں چيز ايسی کسی اگر اور

 يہ لئے اس ہے جاتی ہو باطل نماز سے زيادتی کی رکوع چونکہ تو زيادہ يا ہے يا ال بجا رکوع ايک کہ ہو شک يہ مثل ہے

۔ ہے يا ال نہيں بجا رکوع زيادہ سے ايک کہ چاہئيے سمجھنا  

 س ا تو کرے شک ميں بارے کے چيز دوسری کسی وہ اگر تو ہو الشک کثير ميں بارے کے چيز ہی ايک کوئی اگر۔ ۱۲۸۵مسئلہ

 بجا کے رکوع ہمرتب ايک کو اس اور ہے الشک کثير ميں نے کر نہ سجدہ کوئی اگر مثل چاہئيے نا کر عمل پر طريقہ کے شک

 اگر اور چاہئيے النا بجا رکوع تو ہے کھڑا اگر يعنی چاہئيے نا کر عمل مطابق کے طريقہ کے شک تو گياہو ہو شک ميں النے

۔ چاہئيے نا کر نہيں پرواہ کی شک تو ہے چکا جا ميں سجدہ  

 اگر کو شخص ايسے تو ہو تا ہو شک ہزياد ميں ظہر نماز مثلا  ہو الشک کثير ميں نماز مخصوص شخص ئی کو اگر۔ ۱۲۸۶ مسئلہ

۔ چاہيئے نا کر عمل پر قاعدہ کے شک تو جائے ہو شک ميں عصر نماز کبھی  

 دوسری کسی علوہ کے جگہ اس اگر تو ہو ہوتا شک زيادہ سے پڑھنے نماز جگہ مخصوص کو شخص کسی اگر۔ ۱۲۸۷ مسئلہ

۔ چاہئيے نا کر عمل پر قاعدہ کے شک تو جائے ہو شک اور ہو رہا پڑھ نماز جگہ  

 الشک کثير تک جب اور چاہئيے نا کر عمل پر قاعدہ کے توشک ہو شک ميں نے ہو الشک کثير اپنے کو کسی اگر۔ ۱۲۸۸ مسئلہ

۔ چاہئيے نا کر نہيں توجہ پر شک اپنے تک وقت اس ہے گئی ہو طرح کی لوگوں عام حالت ميری کہ جائے ہو نہ يقين کويہ  

 بعد ليکن کی نہ پرواہ کی شک اس مطابق کے قاعدہ کے اس اور ہو شک ميں النے بجا کے رکن اگر کو الشک کثير۔ ۱۲۸۹ مسئلہ

 نا بجاال اسے اتو ہو نہيں مشغول ميں رکن والے بعد اگر ميں صورت ايسی تو ہے ديا نہيں انجام کو رکن نے اس کہ آگيا ياد ميں

 بارے کے کرنے نہ کرنے کے رکوع مثلا  گی جائے ہو باطل نماز یسک ا تو ہے گيا ہو مشغول ميں رکن والے بعد اگر اور چاہئيے

 د يا ميں سجدہ دوسرے اگر اور لے کر رکوع تب کيا نہيں رکوع کہ آگيا د يا پہلے سے سجدہ اگر تو کی نہيں پرواہ کی شک ميں

۔ ہے باطل نماز تو آيا  

 کرے نہ پرواہ کی شک س ا وہ اور ہے نہيں کنر جو ہو شک ميں بارے کے چيز ايسی کسی اگر کو الشک کثير۔۱۲۹۱ مسئلہ

 سورہ مثل ہے صحيح نماز تو ہے گيا گزر موقع اگر تو ہے يا نہينل بجا ہے نہيں رکن جو کو فعل اس کہ آجائے ياد ميں بعد ليکن

 اگر اور لے پڑھ تو ہے پڑھی نہيں حمد سورہ دآگياکہ يا ميں قنوت اور سمجھا اعتبار قابل نا کو شک کے پڑھنے نہ پڑھنے حمد

۔ ہے صحيح نماز تو دآيا يا ميں رکوع  

 

(۵) شک کا ماموم اور امام  

 کہ ہو يقين کو ماموم ليکن چار يا ہے پڑھی رکعت تين کہ ہو شک کو م اماؐا  مثل ہو شک ميں رکعتوں کو امام اگر۔ ۱۲۹۱ مسئلہ

 ايسی۔  چاہئيے دينی کر تمام نماز کو م اما تو ہے چکی نمازہو رکعت چار دياکہ سمجھا کو امام نے اس اور ہے پڑھی رکعت چار

 اپنے کو ماموم تو ہو شک خلف کے اس کو اورماموم ہو يقين کو امام اگر طرح اسی ہے نہيں الزم بھی احتياط نماز ميں صورت

۔ چاہئيے نی کر نہيں پرواہ کی شک  

 

(۶) شک ميں نماز مستحبی  

 تو ہے ديتی کر باطل کو نماز طرف کی والی زيادہ کی شک اگر تو جائے ہو شک اگر ميں رکعتوں کی نماز مستحبی۔ ۱۲۹۲ مسئلہ

 نا کر اختيار کو دو تو تين يا ہے پڑھی رکعت دو کہ ہو شک ميں نافلہ کے صبح نماز مثلاگر چاہئيے نا رکر اختيا کو والی کم

 طرف جس تو ايک يا ہے پڑھی رکعت دو کہ ہو شک مثلا  تی کر نہيں باطل کو نماز طرف والی زيادہ کی شک اگر اور چاہئيے

۔ رکھے پر کم بنا کہ ہے يہ بہتر ميں صورت اس اگرچہ صحيح نماز کی اس کرے اختيار چاہے،  



 اگرنافلے پس۔  تی ہو نہيں باطل نماز تو جائے ہو زيادہ ليکن ہے تی جا ہو باطل نماز تو جائے ہو کم رکن ميں نافلہ۔ ۱۲۹۳ مسئلہ

 کہ چاہيئے تواسے ہو چکا ہو مشغول ميں رکن والے بعد وہ جب کہ آئے د يا ميں وقت ايسے اور ہے گيا بھول کو عمل کسی کے

 کہ ئے آجا د يا ميں رکوع مثلا  دے انجام سے وہاں ہے بھوال سے جگہ جس اور پلٹے طرف اسکی ہے گيا بھول کو چيز جس

چاہئيے نا کر بھی رکوع دوبارہ اور چاہئيے پڑھنا ہ سور کر پلٹ تو پڑھا نہيں سورہ  

 اسے تو ئے جا ہو شک پہلے سے نے جا گزر موقع اگر رکن غير يا ہو رکن وہ چاہے ميں م کا کسی کہ نافلہ نماز۔ ۱۲۹۴ مسئلہ

۔ چاہئيے نی کر نہيں پرواہ کی شک تواس ہو شک بعد کے گزرجانے موقع اگر اور چاہئيے نا ال بجا  

 کی شک اس زيادہ سے س ا يا ہے پڑھی نماز رکعت تين نے اس کہ جائے ہو گمان ميں نماز مستحبی دورکعتی اگر۔ ۱۲۹۵ مسئلہ

 يہ مستحب احتياط تو کم سے اس يا ہے پڑھی نماز رکعتی دو کہ جائے ہو گمان اگر اور ہے صحيح نماز چاہئيے نی کر نہيں پرواہ

 رکعت ايک کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ےہ گمان کا پڑھنے رکعت ايک اگر مثل چاہئيے نا کر عمل پر گمان اسی اسے کہ ہے

۔ چاہئيے لينی پڑھ اور  

 تو جائے بھول تشھد يا سجدہ ياايک ہو تا جا ہو واجب سہو سجدہ سے جس کرے کام ايسا کوئی ميں نماز نافلہ اگر۔ ۱۲۹۶ مسئلہ

۔ ہے نہيں ضروری النا بجا قضا کی سجدہ يا تشھد يا سہو سجدہ بعد کے نماز  

 نماز جيسے ہے نہيں وقت معين کوئی کا جس کہ ہو شک ميں پڑھنے نہ پڑھنے نمازکے مستحب ايسی کسی اگر۔ ۱۲۹۷ مسئلہ

 اور ہيں معين اوقات کے جس کہ ميہ يو نافلہ اگر طرح سی ،ا چاہئيے رکھنا بنا پر پڑھنے نہ اسے تو ، السلم عليہ طيار جعفر

 ہو شک بعد کے گزرنے وقت اگر البتہ چاہئيے نا ال بجا اسے نہينتو يا ہے يا بجاال اسے کہ ہو رہا ہو شک پہلے سے گزرنے وقت

۔چاہئيے کرنی نہيں پرواہ کی شک تو  

 

شک صحيح  

 باطل نماز تو جائے ہو شک ميں بارے کے رکعتوں ميں ان اگر کہ ہيں ايسی صورتيں نو ميں نمازوں رکعت چار۔ ۱۲۹۸ مسئلہ

 کر تمام نماز کر سمجھ صحيح طرف دوسری تو جائے ہو پيدا گمان يا ، شک رفط ايک اگر کہ چاہئيے سونچنا يہ بلکہ گی ہو نہيں

۔ چاہئيے نا کر عمل پر تفصيل ذيل مندرجہ ورنہ۔  چاہئيے نی  

 نماز کر سمجھ تيسری تو تيسری يا ہے رکعت دوسری کہ ہو شک اگر بعد کے اٹھانے سر سے سجدہ دوسرے:اول۔ ۱۲۹۹ مسئلہ

 جو پڑھے مطابق کے قاعدہ اس کر بيٹھ رکعت دو يا کر ہو کھڑے احتياط نماز رکعت ايک بعد کے اس اور چاہئيے نی کر تمام

۔ گا جائے کيا بيان  

 کے کر فرض چوتھی تو چوتھی يا ہے رکعت دوسری کہ جائے ہو شک بعد کے اٹھانے سر سے سجدہ دوسرے:دوم۔ ۱۳۱۱مسئلہ

۔ پڑھے ياطاحت نماز کر ہو کھڑے رکعت دو بعد کے اس۔  کرے تمام نماز  

 کر فرض چوتھی تو چوتھی يا تيسری رکعت دوسری کہ ہو شک اگر بعد کے اٹھانے سر سے سجدہ دوسرے: سوم۔ ۱۳۱۱مسئلہ

۔ پڑھے کر بيٹھ رکعت دو پھر اور کر ہو کھڑے احتياط نماز دورکعت پہلے بعد کے اس اور دے کر تمام کو نماز کے  

 فرض رکعت چوتھی تو پانچويں يا ہے رکعت چوتھی کہ ہو شک اگر بعد کے ےاٹھان سر سے سجدہ دوسرے:  چہارم۔۱۳۱۲ مسئلہ

۔ ئے ال بجا سہو سجدہ دو ميں بعد اور کرے تمام نماز کے کر  

 احتياط تو ہو پيش در شک کوئی ميں صورتوں چار ان پہلے سے اٹھانے سر سے سجدہ دوسرے اور بعد کے اگرذکر۔ ۱۳۱۳ مسئلہ

 دو کو نماز صرف اوراگر پڑھے بارہ دو بھی نماز پھر اور ہے چکا جا کيا بيان جو کرے عمل رپ طريقہ اسی پر بنا کی مستحب

۔ ہے کافی تو لے پڑھ بارہ  

 ا اور کرے تمام نماز کے کر فرض چار تو چوتھی يا ہے رکعت تيسری کہ ہو شک بھی جگہ کسی ميں نماز:پنجم۔ ۱۳۱۴ مسئلہ

۔ پڑھے کر بيٹھ دورکعت يا کر ہو کھڑے احتياط نماز رکعت ايک بعد سکے  

 کے پڑھنے تشھد چاہئيے، نا جا بيٹھ تو پانچويں يا ہے رکعت چوتھی کہ جائے ہو شک اگر ميں حالت کی قيام: ششم۔ ۱۳۱۵ مسئلہ

 احتياط اور ئے ال بجا کر بيٹھ دورکعت يا کر ہو کھڑے احتياط نماز رکعت ايک ميں بعد اور کرے تمام نماز کر پڑھ سلم بعد

۔ ئے ال بجا سہو سجدہ دو بدلے کے قيام جا بے کہ ہے يہ واجب  

 احتياط نماز رکعت دو اور پڑھے وسلم تشہد جائے بيٹھ کہ چاہيئے تو ہو مينشک پانچ اور مينتين حالت کی قيام:  ہفتم۔ ۱۳۱۶ مسئلہ

۔دے انجام پر بنا کی قيام اضافی سہو سجدۂ دو پر بنا کی واجب احتياط اور پڑھے کر ہو کھڑے  



 کر پڑھ م سل و تشھد کر بيٹھ تو پانچويں يا ياچوتھی ہے رکعت تيسری کہ ہو شک ميں حالت کی قيام ميں نماز:ہشتم۔۱۳۱۷ مسئلہ

 کی واجب کراوراحتياط بيٹھ رکعت دو بعد کے اس پھر پڑھے کر ہو کھڑے احتياط نماز رکعت دو بعد کے اس اور کرے تمام نماز

۔ ئے ال بجا بھی سہو جدہدوس بدلے کے جا بے قيام پر بنا  

 بعد کے پڑھنے م سل و تشھد کر بيٹھ تو چھٹی يا ہے رکعت پانچويں کہ جائے ہو شک اگر ميں حالت کی قيام: نہم۔ ۱۳۱۸ مسئلہ

 ئے ال بجا بھی اور سے وجہ کی قيام جا بے سہو سجدہ دو پر بنا کی واجب احتياط اور ئے ال بجا سہو دوسجدہ اور کرے تمام نماز

 ۔

مسائل ندچ  

 اگر ليکن چاہيئے ڑنا تو نہيں نماز پر بنا کی احتياط تو ہو پيش در کو انسان شک کوئی اگر سے ميں شکوک صحيح۔ ۱۳۱۹ مسئلہ

۔ہے زصحيح نما والی دوسری تو گيا ہو مشغول ميں نماز دوبارہ اور ديا زتوڑ نما نے اس  

 کے کر تمام نماز انسان اور ہو پيش در شک کوئی اگر سے ميں نا ہے ہوتی واجب احتياط نماز لئے کے شکيات جن۔ ۱۳۱۱ مسئلہ

 نماز دوبارہ ہے ديتا کر باطل کو نماز جو پہلے سے کام ايسے کسی اگر پس تو پڑھے دوبارہ کو نماز اس پڑھے احتياط نماز بغير

 بعد کے دينے انجام کو کام الےو دينے کر باطل کو ز نما اگر اور ہے باطل بھی نماز پردوسری بنا کی مستحب احتياط تو پڑھی

۔ہے باطل ميں صورتوں دونوں نماز والی پہلی اسکی ليکن ہے صحيح نماز دوسری تو پڑھی نماز  

 کہ ہو معلوم اسے اگر ليکن چاہيئے سونچنا فوراا  ہو پيش در کو انسان وقت جس شک کوئی سے ميں شکوک صحيح۔۱۳۱۱ مسئلہ

 تو جائے ہو شک ميں سجدہ مثلا  ہے سکتا کر فکر ميں بارے کے اس ميں بعد وہ تو تاسک بھول نہيں کو چيز کسی ميں دير تھوڑی

۔ہے سکتا سونچ بعد کے سجدہ  

 کرنا عمل پر قاعدہ کے شک تو جائے ہو برابر طرف دونوں بعد سکے ا ہو ف طر ايک کسی گمان ميں شروع اگر۔ ۱۳۱۲ مسئلہ

 ہو قائم لئے کے طرف دوسری گمان ميں بعد اور کرے عمل پر شک حکم راو ں ہو برابر طرف دونوں ميں شروع اگر اور چاہيئے

۔ چاہيئے کرنی تمام نماز کے کر ر اختيا کو طرف اسی تو گيا  

 شخص ايسے تو ہے برابر طرف دونوں يا ہے زيادہ ف طر ايک کسی گمان اسکا کہ سکے کر نہ طے يہ شخص جو۔ ۱۳۱۳ مسئلہ

۔ چاہيئے کرنا عمل پر قاعدہ کے شک کو  

 ليکن ہو رکھی بنا پر تين اور تين يا پڑھی رکعت دو مثل تھا متردد وقت پڑھتے نماز کہ ہو معلوم بعد زکے نما اگر۔ ۱۳۱۴ مسئلہ

 ضروری کرنا توپرواہ تھيں برابر طرف دونوں ميں نظر کی اس يا تھا طرف کی لينے پڑھ رکعت تين کاگمان اس کہ نہيں معلوم يہ

۔لے پڑھ زاحتياط نما کہ ہے يہ بہتر ليکن ہے نہيں  

 کوئی پر موقع اسی اور نہيں يا ہے اليا بجا کو سجدوں دونوں کہ ہو شک بعد کے ہونے کھڑے يا وقت پڑھتے تشہد۔ ۱۳۱۵ مسئلہ

 کے شک تو تين يا ہے پڑھی نماز رکعت دو کہ ہو شک مثلا  ا ہے ہوتا بعد کے سجدوں دونوں جو کہ جائے ہو پيش در شک ايسا

۔ ہے صحيح نماز کی اس اور چاہيئے کرنا ملع پر طريقہ  

 ہے يا ال بجا سجدے دونوں کہ ہو شک پہلے سے ہونے کھڑے نہيں تشہد ميں مينجن رکعتوں ايسی يا پہلے سے تشہد۔۱۳۱۶ مسئلہ

 ايسی تو تی ہو صحيح نماز تو تا ہو بعد کے سجدوں دونوں شک وہ اگر کہ ہوجائے پيش در بھی شک ايسا پر موقع اسی اور نہيں يا

۔ ہے باطل نماز ميں صورت  

 ياد اور پانچويں يا چوتھی يا ہے تيسری يا ، چوتھی يا ہے تيسری رکعت وہ کہ جائے ہو شک ميں حالت کی قيام۔۱۳۱۷ مسئلہ

۔ ہے باطل ز نما تو ہے اليا بجا نہيں سجددے دونوں ميں رکعت پہلی کہ آجائے  

 پھر تين، يا تھی پڑھی رکعت دو کہ ہو شک پہلےؐا  مثل آجائے پيش شک دوسرا بعد کے نے ہو ختم شک اگر۔ ۱۳۱۸ مسئلہ

۔ چاہيئے کرنا عمل مطابق کے شک توحکم پڑھی رکعت چار يا پڑھی رکعت تين کہ جائے ہو شک دوبارہ  

 سریتي يا رکعت چوتھی يا ہے رکعت دوسری کہ اتھا ہو شک ميں حالت زکی نما کہ جائے ہو شک اگر بعد کے نماز۔۱۳۱۹ مسئلہ

۔ پڑھے دوبارہ بھی نماز مستحب احتياط بر بنا اور کرے عمل مطابق کے شکوں دونوں کہ ہے واجب تو چوتھی يا ہے  

 ميں شک باطل شک وہ کہ ہو نہ معلوم يہ ليکن تھا ہوا شک کوئی ميں حالت کی نماز کہ آجائے ياد بعد زکے نما اگر۔۱۳۲۱ مسئلہ

۔پڑھے بارہ دو نماز کہ چاہيئے تو تھی قسم سی کون تو تھا سے ميں شک صحيح اگر اور سے ميں شک صحيح يا تھا سے  



 دو يا کر ہو کھڑے احتياط نماز رکعت ايک لئے کے جس کہ جائے ہو شک ايسا اگر کو والے پڑھنے نماز کر بيٹھ۔ ۱۳۲۱ مسئلہ

 لئے کے جس کہ جائے ہو شک ايسا اگر اور چاہيئے پڑھنی کر بيٹھ نمازاحتياط رکعت ايک اسے تو چاہيئے پڑھنی کر بيٹھ رکعت

۔ چاہيئے لينا پڑھ کر بيٹھ رکعت دو تو چاہيئے النا بجا کر ہو کھڑے احتياط نماز رکعت دو  

 نما کر بيٹھ اسے تو جائے ہو عاجز سے نے ہو کھڑے اگر ہوئے پڑھتے احتياط نماز واال پڑھنے نماز کر ہو کھڑے۔۱۳۲۲ مسئلہ

۔ ہے چکا گذر ميں مسئلہ سابقہ حکم کا جس چاہيئے النا بجا احتياط نماز طرح کی والے پڑھنے زاحتياط  

 اس کر ہو کھڑے تو پاتا صلحيت کی ہونے کھڑے اپنے ہوئے پڑھتے زاحتياط نما اگر واال زپڑھنے نما کر بيٹھ۔۱۳۲۳ مسئلہ

۔ ہيں پڑھتے نماز کر ہو کھڑے لوگ دوسرے جيسے چاہيئے نمازپڑھنی سے طرح  

 

احتياط نماز  

 سورۂ کر کہہ تکبير اور کے کر نيت کی احتياط فوراانماز بعد کے سلم زکے نما سکو ا ہو واجب احتياط نماز پر جس۔ ۱۳۲۴مسئلہ

 سلم و تشہد تو تھی واجب پر زاس نما رکعت ايک اگر پس الئے بجا سجدے دونوں اور رکوع بعد کے اس ، چاہيئے پڑھنا حمد

 اور رکعت ايک سے طريقہ کے رکعت پہلی بعد کے سجدوں دونوں تو تھی واجب نماز رکعت دو اگر اور کرے زتمام نما کر پڑھ

۔ پڑھے سلم بعد کے تشہد اور پڑھے  

 کرنا جاری پر زبان کو نيت ہی نہ اور چاہيئے پڑھنا آہستہ زکو نما اس ہے نہيں قنوت و سورہ ميں احتياط نماز۔۱۳۲۵ مسئلہ

۔ کہے آہستہ بھی هللا بسم بر بنا کی واجب احتياط بلکہ چاہيئے  

 اور ہے نہيں ضروری پڑھنا کا احتياط نماز تو ہے زصحيح نما کہ آجائے د يا اگر پہلے سے پڑھنے احتياط ز نما۔ ۱۳۲۶ مسئلہ

۔ ہے نہيں ضروری کرنا مکمل تو آجائے ياد ہوئے پڑھتے احتياط نماز اگر  

 ديا نہيں انجام بھی کام ايسا کوئی ابھی اور ہے ہوئی زکم نما اسکی کہ آجائے ياد اگر پہلے سے پڑھنے احتياط نماز۔ ۱۳۲۷ مسئلہ

 سہو سجدۂ دو سے وجہ کی جا بے سلم اور کرے پورا اسکو ہے گئی رہ کمی جتنی زميں نما تو ہے جاتی ہو زباطل نما سے جس

 پشت طرف کی قبلہؐا  ثلم ہے تی ہو زباطل نما سے جس ہے چکا کر کام ايسا کوئی وہ جب آئے ياد ميں وقت اس اگر ،اور کرے

۔زپڑھے نما دوبارہ تو ہو چکا کر  

 نماز تو گئی پڑھی احتياط نماز جتنی تھی ہی اتنی کمی کی نماز کہ جائے ہو معلوم بعد کے لينے پڑھ احتياط نماز اگر۔ ۱۳۲۸ مسئلہ

 نے ميں آجائيکہ د يا بعد کے نماز اور پڑھے نماز رکعت ايک چوتھی يا تھی رکعت تيسری کہ پر بنا کی شک اس مثل ہے صحيح

۔ گی رہے صحيح نماز تو تھی پڑھی ہی رکعت تين نماز اصل  

 چوتھی اور دوسری مثل تھی کم سے احتياط نماز کمی کی نماز کہ جائے ہو معلوم بعداگر کے لينے پڑھ احتياط نماز۔ ۱۳۲۹ مسئلہ

 نماز بارہ دو اسے تو تھی پڑھی رکعت تين نماز کہ آگيا ياد ميں بعد تھی پڑھی احتياط نماز رکعت دو نے اس اور تھا ا ہو شک ميں

۔ چاہئيے پڑھنی  

 ميں چار اور تين مثل تھی زيادہ سے احتياط نماز کمی کی نماز کہ جائے ہو معلوم بعد کے لينے پڑھ احتياط نماز گر ا۔۱۳۳۱ مسئلہ

 ايسی تو تھی پڑھی رکعت ہی دو تو نماز اصل کہ وہ معلوم ميں بعد ، پڑھی احتياط نماز رکعت ايک نے اس لئے اتھااس ہو شک

 کر پشت طرف کی قبلہ مثل ہے جاتی ہو باطل نماز سے جس ہے کيا کام ايسا کوئی نے اس بعد کے احتياط نماز اگر ميں صورت

 سجدۂ لئے کے تید زيا اور کرے کامل کو نماز تو ديا نہيں انجام کام ايسا کوئی اگر اور چاہئيے پڑھنے دوبارہ نماز تو تھی لی

۔ پڑھے نماز دوبارہ بناپر کی مستحب احتياط اور سہوکرے  

 ہی دو نماز کہ آئے د يا بعد کے پڑھنے کر ہو کھڑے احتياط نماز رکعت دو اور ہو شک کو چار اور تين دو، اگر۔ ۱۳۳۱ مسئلہ

۔ پڑھے کر بيٹھ احتياط نماز رکعت دو وہ کہ ہے نہيں ضروری تو تھی پڑھی رکعت  

 وقت پڑھتے کر ہو کھڑے رکعت ايک يا وقت پڑھتے کر بيٹھ احتياط نماز رکعت دو اور ہو شک کا چار اور تين اگر۔ ۱۳۳۲ مسئلہ

۔ گی ہو صحيح نماز لے، کر مکمل کو احتياط نماز تو ہے پڑھی رکعت تين نماز کہ دآجائے يا  

 کے رکعت دوسری ہواور رہا کرپڑھ اہو کھڑ تياطنمازاح رکعت دو وہ وقت جس اور ہو شک کا چار تين ، دو اگر۔ ۱۳۳۳ مسئلہ

 احتياط نماز رکعت ايک اور چاہئيے نا جا بيٹھ وہيں اسے تو ہے پڑھی رکعت ہی تين کو نماز کہ آجائے د يا پہلے سے رکوع

۔ ہے فی کا يہی چاہئيے پڑھنی  



 نماز کہ ہو نہ ممکن اور تھی زيادہ يا کم سے احتياط نماز کمی کی نماز کہ جائے ہو معلوم وقت پڑھتے احتياط نماز۔ ۱۳۳۴ مسئلہ

 اس پر بنا کی مستحب احتياط اور پڑھے نماز بارہ دو اور دے چھوڑ کو احتياط نماز تو کرے را پو مطابق کے کمی اس کو احتياط

۔  پڑھے دوبارہ کو نماز اور لے پھير سے قبلہ منھ مثل جائے ہو باطل نماز سے جس کرے کام ايسا کوئی لئے کے توڑنے کو نماز

 آجائے د يا بعد کے مينرکوع رکعت ی آخر کی رہاتھااس پڑھ احتياط نماز رکعت دو کے وقت جس ميں شک کے چار اور تين اور

۔ دے کر تمام کو نماز اور دے چھوڑ کو احتياط تونماز ہے پڑھی رکعت ہی دو نماز کہ  

 شک تو ہے چکا گزر وقت اگر نہيں يا ہے ليا پڑھ اسے تھی جبوا احتياط نماز پرجو مجھ کہ جائے ہو شک يہ اگر۔ ۱۳۳۵ مسئلہ

 بھی سے جگہ کی نماز اور ہے ا ہو نہيں مشغول ميں فعل دوسرے کسی اور ہے باقی وقت اگر اور چاہئيے نی نہينکر پرواہ کی

 لينی پڑھ احتياط تونماز پھيرا يںنہ منھ سے قبلہ مثل ہے يا ال نہيں بجا بھی فعل واال نے کر باطل کو نماز نيز ہے اٹھا نہيں ابھی

 کی شک اپنے تو ہو چکی گزر مدت مينکافی شک اور نماز يا ياہو ال بجا فعل کوئی واال نے کر باطل کو نماز اگر ليکن چاہئيے

۔کرے نہ پرواہ  

 احتياط نماز تو ےل پڑھ رکعت دو ئے بجا کے رکعت ايک مثل يا جائے ہو اضافہ کا رکن کسی ميں احتياط نماز اگر۔ ۱۳۳۶ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی بارہ دو نماز اصلی اور ہے جاتی ہو باطل  

 اس اگر اور چاہئيے نا ال بجا اسے ہوتو گزرا نہ کاموقع اس ہواگر شک ميں فعل کسی اگر وقت پڑھتے احتياط نماز۔ ۱۳۳۷ مسئلہ

 رکوع ابھی اور ہو شک ميں پڑھنے نہ ھنےپڑ کے حمد سورہ مثلا  چاہئيے نی کر نہيں پرواہ کی شک تو ہے چکا گزر موقع کا

۔ چاہئيے نی کر نہيں پرواہ کی شک اس پھر تو ہے گيا ہو مشغول ميں رکوع اگر اور چاہئيے لينا پڑھ تو ہے گيا ميننہيں  

 جائے ہو باطل نماز تو شک کرے طرف کی زيادتی اوراگر کرے شک ميں تعداد کی رکعتوں کی احتياط نماز اگر۔ ۱۳۳۸ مسئلہ

 احتياط نماز رکعت دو مثل رکھے بنا پر زيادہ تو ہو نہ سبب کا دينے کر باطل رکھنا بنا پر زيادتی اگر اور رکھے بنا پر کم تو گی

 نمازکو اصل کہ ہے يہ مستحب احتياط اور رکھے بنا پر دو تو رکعت تين يا ہے پڑھی نماز رکعت دو کہ کرے شک وقت پڑھتے

۔ پڑھے دوبارہ  

 نا ال بجا سہو سجدہ دو پر بنا کی مستحب احتياط سے زيادتی يا کمی سے بھولنے کی رکن غير ميں احتياط نماز۔ ۱۳۳۹ مسئلہ

۔ چاہئيے  

 يا ہے يا ال بجا کو اس جائيکہ ہو شک ميں بارے کے شرط يا جز کسی اگر بعد کے پڑھنے سلم احتياطکے نماز۔ ۱۳۴۱ مسئلہ

۔ چاہئيے نی کر نہيں پرواہ کی شک اس نہينتو  

 پڑھنی قضا کی اس بعد کے نماز سلم بناپر کی واجب احتياط تو جائے بھول تشہد يا سجدہ ايک ميں احتياط نماز۔ ۱۳۴۱ سئلہم

۔ چاہئيے  

 پڑھنی احتياط نماز پہلے تو ں ہو واجب سہو سجدئہ دو يا قضا کی تشھد يا سجدہ ايک يا احتياط نماز پر کسی اگر۔ ۱۳۴۲ مسئلہ

۔ چاہئيے  

 کا يقين وہ بنے سبب کا نے ہو باطل کے نماز گمان جو ليکن ہے رکھتا حکم کا ،يقين گمان ميں بارے کے کعتوںر۔ ۱۳۴۳ مسئلہ

 مستحب احتياط باوجود کے اس ليکن ہے سکتا جا کيا ملحق ساتھ کے يقين چہ اگر کو گمان ميں نماز افعال البتہ۔ رکھتا نہيں حکم

۔ پڑھے بارہ دو کو نماز اصل اور کرے پورا کو عمل اپنے بعد کے نے کر پرواہ کی گمان بناپر کی  

 ميں آيات نماز اگر مثلا  ہے ہی ايک ميں نمازوں واجب دوسری اور يوميہ نماز حکم کا گمان اور بھول ميں شک۔ ۱۳۴۴ مسئلہ

۔ ہے باطل نماز لئے اس ہے رہا ہو ميں نماز رکعتی دو شک چونکہ تو دورکعت يا ہے پڑھی نماز رکعت ايک کہ جائے ہو شک  

سہو سجدہ  

 نا کر ادا سہو سجدہ دو مطابق کے قاعدہ والے نے جا کئے بيان لئے کے چيزوں پانچ بعد کے م سل کے نماز۔ ۱۳۴۵ مسئلہ

۔ چاہئيے  

(۱) نا کر گفتگو سے بھولے ميں حالت کی نماز  

(۲) دينا کہہ سلم ميں رکعت پہلی کر بھول مثل کہنا م سل وہاں تھا کہنا نہيں م سل کا نماز جہاں  

(۳) ۔ نا جا بھول سجدہ ايک  

(۴) ۔ نا جا بھول تشھد  



(۵) ۔ نچويں پا يا ہے رکعت چوتھی يہ کہ ہو شک بعد کے سجدہ دوسرے ميں نماز رکعتی چار  

 جہاں يا جائے بيٹھ کر بھول جگہ کی پڑھنے سورہ دوسرے اور حمد ۂ سور مثل جائے بيٹھ وہاں تھا نا ہو کھڑا جہاں۔ ۱۳۴۶ مسئلہ

 بجا سہو دوسجدہ پر بنا کی واجب احتياط۔  جائے ہو کھڑا پر موقع کے پڑھنے تشھد جيسے جائے ہو کھڑا وہاں تھا چاہئيے بيٹھنا

۔ چاہئيے نا ال بجا سہو سجدہ دو پر بنا کی واجب احتياط سے وجہ کی زيادتی يا کمی ہر ميں نماز بلکہ الئے  

۔ چاہئيے نا کر سہو سجدہ دو تو کرے گفتگو ہے گئی ہو تمام نماز کہ سے خيال اس سے بھولے انسان اگر۔ ۱۳۴۷ مسئلہ  

 اگر البتہ ہے نہيں واجب سہو سجدہ لئے کے اس ہے تا ہو پيدا حرف جو سے کھانسنے يا کھينچنے سانس ٹھنڈی۔ ۱۳۴۸ مسئلہ

۔ چاہئيے نا کر سہو سجدہ تو کہے آخ يا آہ يا سے بھولے  

۔ تا ہو نہيں واجب سہو سجدہ سے وجہ کی پڑھنے حيحص دوبارہ کو چيزوں غلط۔ ۱۳۴۹ مسئلہ  

 سہو سجدہ دو بعد کے نماز تو ہو شمار مرتبہ ہی ايک وہ اور رہے تا کر بات تک دير کافی ميں نماز اگر سے بھولے۔ ۱۳۵۱ مسئلہ

۔ ہيں کافی لينا کر  

۔ ئے ال بجا سہو سجدہ کہ ہے نہيں ضروری تو لے کہہ زيادہ سے مرتبہ تين اربعہ ت تسبيحا سے بھولے اگر۔ ۱۳۵۱ مسئلہ  

 ’’يا ‘‘الصالحين هللا عباد علی و علينا السلم’’ يعنی دے کہہ سلم سے بھولے اگر چاہئيے نا کر نہيں سلم پر ں جہا۔ ۱۳۵۲ مسئلہ

 يا کہے حصہ سا تھوڑا کا سلموں دونوں ان سے بھولے اگر ليکن سہوکرے سجدہ دو تو کہے‘‘ برکاتہ و هللا ورحمۃ عليکم السلم

۔ پرہے بنا کی واجب احتياط ناصرف ال بجا سہو سجدہ تو کہے ‘‘برکاتہ و هللا ورحمۃ النبی ايھا عليک السلم’’  

۔ ہے کافی سہو سجدہ دو تو لے کہہ سلم پرتينوں وہاں چاہئيے کہنا نہيں سلم پر جہاں سے بھولے۔ ۱۳۵۳ مسئلہ  

 پلٹ کو تشہد يا سجدہ تو دآجائے يا پہلے سے رکوع کے رکعت والی بعد اور ائےج بھول کو تشھد يا سجدہ ايک اگر۔ ۱۳۵۴ مسئلہ

۔ الئے بجا سہو سجدۂ دو سے وجہ کی قيام جا بے احتياطاا  بعد کے نماز اور چاہيئے النا بجا کر  

 کر ختم نماز تو ہے گيا بھول کا رکعت پہلی تشہد يا سجدہ ايک کہ آئے ياد بعد کے رکوع يا ميں حالت کی رکوع اگر۔۱۳۵۵ مسئلہ

۔ الئے بجا سہو سجدۂ دو بعد کے اس اور کرے قضا کی تشہد يا سجدہ بعد کے نے  

 نا ال بجا کو اس ہو جلدی جتنی اور ہے گنہگار تو الئے نہ بجا سہو سجدۂ کر بوجھ جان اگر بعد کے نے کر ختم نماز۔۱۳۵۶ مسئلہ

 ضروری پڑھنا بارہ دو کا ،نماز چاہيئے النا بجا فوراا  آجائے ياد بھی توق جس تو سکا ال بجا نہيں سے بھولے اگر البتہ ہے واجب

۔ ہے نہيں  

۔ ہے نہيں واجب النا بجا کا اس تو نہيں يا ہوا واجب سہو سجدۂ کہ ہو شک اگر۔ ۱۳۵۷ مسئلہ  

۔ ہے فی کا تو الئے بجا سہو سجدۂ دو وہ اور زيادہ يا ہيں واجب سہو سجدۂ دو پر اس کہ ہو شک کو کسی اگر۔۱۳۵۸ مسئلہ  

 نا ال بجا اور سہو سجدۂ دو اسے تو اليا بجا نہيں کو ايک کسی سے ميں سہو سجدۂ دونوں کہ جائے ہو معلوم يہ اگر۔۱۳۵۹ مسئلہ

۔ ہے ضروری النا بجا سہو سجدۂ دو دوبارہ تو ہيں لئے کر سجدے تين سے بھولے کہ جائے ہو معلوم اگر اور چاہيئے  

 تشہد تک ابھی اور تين يا ہيں کئے سہو سجدۂ دو کے کرے شک يا دو يا ہے کيا سہو سجدہ ايک ہک ے کر شک اگر۔۱۳۶۱ مسئلہ

۔رکھے بنا پر تر کم تو ہو کيا نہ شروع پڑھنا کو  

 

طريقہ کا سہو سجدۂ  

 کہ رکھے پر چيز ايسی کو پيشانی اور کرے نيت کی سہو سجدۂ بعد راا  فو کے نماز کہ ہے يہ طريقہ کا سہو سجدۂ۔۱۳۶۱مسئلہ

 علی   صل اللھم باہلل و هللا بسم’’ پڑھے يہ يا‘‘  وآلہ محمد علی هللا صلی و باہلل و هللا بسم’’ پڑھے يہ اور ہے صحيح کرنا سجدہ پر جس

 دوسرا بھر جائے بيٹھ بعد کے اس‘‘برکاتہ و هللا رحمۃ و النبی ايھا عليک السلم باہلل و هللا بسم’’ بہتر پڑھنا يہ البتہ ‘‘محمد آل و محمد

 نماز کر پڑھ سلم و تشہد اور جائے بيٹھا بعد کے اس ، پڑھے ذکر ايک کوئی مينسے ر اذکا تينوں گئے لکھے اور کرے سجدہ

۔کرے تمام  

قضا کی تشہد اور سجدہ ئے ہو بھولے  



 نا ہو پاک کا بدن و سلبا مثلا  نماز شرائط ميں اس ہے جاتی کی بعد کے نماز ، قضا کی جس تشہد يا سجدہ ہوا بھوال۔ ۱۳۶۲ مسئلہ

۔ ہے الزمی پابندی کی وغيرہ نا ہو جانب کی قبلہ رخ ،  

 ايک بھی ميں رکعت دوسری اور سجدہ ايک ميں رکعت پہلیؐا  مثل جائے بھول مرتبہ چند کو تشہد يا سجدہ اگر۔ ۱۳۶۳ مسئلہ

 معين کہ ہے نہيں ضروری البتہ۔  يئےچاہ النا بجا کے سہو سجدۂ مع قضا کی سجدوں بعددونوں زکے نما تو جائے بھول سجدہ

 دو يا جائے بھوال سے رکعت آخری سجدہ ايک اور سے رکعت پہلی سجدہ ايک اگر اور ہے کا رکعت سی ن کو سجدہ يہ کہ کرے

 اور الئے بجا سلم و تشہد پر بنا کی مستحب احتياط بعد کے اس اور سجدہ آخری پہلے واجب براحتياط بنا تو دے کر فراموش تشہد

 مستحب احتياط کو سلم اور ہے بھوال وہ جسکو کہ تشہد آخری وہ کہ ہے واجب طرح اسی ، الئے بجا قضا کی سجدے پہلے پھر

 کر نہ کام ايسا ئی کو کر بھول يا عمداا  جب ہے ميں صورت اس سب يہ ، کرے قضا کی تشہد پہلے پھر اور الئے بجا پر بنا کی

۔ کرے اعادہ زکا نما اصل تو ہو يا ال زبجا نما مبطل فعل کوئی اگر اور ہے جاتی ہو باطل نماز سے جس ہو چکا  

 کرے پہلے بھی قضا کی اس ہے بھوال پہلے کو جس پر بنا کی واجب احتياط تو جائے بھول تشہد اور سجدہ ايک اگر۔ ۱۳۶۴ مسئلہ

 يا الئے بجا سجدہ دوسرا بعد کے اس ، الئے بجا دتشہ اور سجدہ ايک احتياطاا  تو تشہد يا تھا بھوال سجدہ پہلے ہوکہ جانتا نہ يہ اور

 سے ترتيب جس تشہد و سجدہ کہ جائے ہو يقين يہ تاکہ بجاالئے اور تشہد دوسرا ايک بعد کے اس اور سجدہ ايک اور تشہد ايک

۔ ہے ليا کر ادا مطابق کے اس ہے بھوال بھی  

 پڑھ تشہد جب کی تشہد بعد کے اس اور کی قضا کی سجدہ نے اس ہے بھوال سجدہ پہلے کہ ئے ہو کرتے خيال يہ۔ ۱۳۶۵ مسئلہ

 اسی چاہيئے، کرنی قضا کی سجدہ دوبارہ اسے پر بنا کی واجب احتياط تو ميں بعد سجدہ اور تھا بھوال پہلے تشہد کہ آيا د يا تو چکا

 بھوال سجدہ پہلے کہ آيا ياد بعد کے قضا کی سجدہ اور کی پہلے قضا کی تشہد تھا بھوال تشہد پہلے کہ ہوئے سمجھتے يہ اگر طرح

۔چاہيئے کرنی قضا کی تشہد دوبارہ پر بنا کی واجب احتياط تو تھا  

 يا کر بوجھ جان وہ اگر کہ کرے کام ايسا ئی کو درميان کے قضا کی تشہد يا قضا کی سجدہ اور نماز سلم اگر۔ ۱۳۶۶ مسئلہ

 تشہد اور سجدہ کہ ہے يہ احتياط تو جانا ہو منحرف سے قبلہ سےجي ہے جاتی ہو زباطل نما سے اس تو ہو ميں نماز سے بھولے

 اگر اور ہو نہ کا رکعت تشہدآخری يا سجدہ ا ہو بھوال جبکہ ہے ميں صورت اس يہ اور پڑھے دوبارہ کو نماز بعد کے قضا کی

۔ پڑھے دوبارہ زکو نما اصل کہ ہے يہ اقوی   تو ہو کا رکعت آخری  

 کر بھول يا کر بوجھ جان اور ہے گيا بھول کو سجدہ ايک کے رکعت آخری کہ آجائے د يا بعد ےک کہنے سلم اگر۔ ۱۳۶۷ مسئلہ

 کو فريضہ اپنے کہ ہے يہ مستحب احتياط تو جانا ہو منحرف سے قبلہ جيسے ہے ديتا توڑ زکو نما جو ہو کيا نہ بھی کام ايسا کوئی

 اور الئے بجا کو سہو سجدہ دو ميں بعد اور سلم اور تشہد عدب کے اس طرح اسی ،اور دے انجام اسکو سے قصد کے دينے انجام

 سجدۂ دو اور ،سلم تشہد کہ ہے نہيں مينبعيد موارد دونوں ان چہ ،اگر ہے حکم يہی بھی کا جانے بھول کو تشہد کے رکعت آخری

۔ہو کافی سہو  

 جس کرے کام ايسا کوئی تھا گيا چھوٹ کا کعتر پہلی جو کہ درميان کے قضا کی تشھد يا سجدہ اور نماز سلم اگر۔ ۱۳۶۸ مسئلہ

 يا تشھد جو کہ سجدے اس اور قضاکرے کی تشھد يا سجدہ تو لے کر بات سے بھولے جيسے ہو تا جا ہو واجب سہو سجدہ سے

۔ ہے نہيں ضرروی سجدہ دوسرا تھا ضرروی لئے قضاکے کی سجدے  

 چاہے کو جس سے ميں دونوں ان اور چاہئيے نی کر قضا کی ں نو دو تشھد يا ہے بھوال سجدہ کہ ہو معلوم نہ يہ اگر۔ ۱۳۶۹ مسئلہ

۔ الئے بجا پہلے  

۔ ہے نہيں واجب قضا تو ہو شک ميں بھولنے کے تشھد يا سجدہ اگر۔ ۱۳۷۱ مسئلہ  

 سے رکوع کے رکعت والی بعد کے اس کہ ہو شک ميں اس ليکن ہے گيا بھول تشھد يا سجدہ کہ ہو معلوم يہ اگر۔ ۱۳۷۱ مسئلہ

۔ کرے قضا کی کہااس ہے يہ مستحب احتياط تو نہيں يا تھا يا ال بجا کو اس ہلےپ  

 کے نماز تو ہو واجب سہو سجدہ بھی سے وجہ اور کسی پر اس اگر چاہئيے نا کر قضا کی تشھد يا سجدہ کو جس۔ ۱۳۷۲ مسئلہ

۔ ئے ال بجا سہو سجدہ بعد کے اس کرے قضا کی تشھد يا سجدہ پہلے بعد  

 تو ہے باقی وقت کا نماز اگر تو نہيں يا ہے لی کر قضا تشھدکی يا سجدہ ہوئے بھولے بعد کے نماز کہ ہو شک اگر ۔۱۳۷۳ مسئلہ

۔ نہينہے ناضروری کر قضا کی تشھد يا سجدہ تو ہو گيا گزر نماز وقت اگر اور چاہئيے لينی کر قضا کی تشھد يا سجدہ  

نا کر زيادہ يا کم کا نماز شرائط و اجزاء  

 ايک چيز وہ چاہے ہے جاتی ہو باطل نماز سے نے کر زيادہ يا کمؐا  عمدا کے چيز کسی سے ميں نماز ت واجبا۔ ۱۳۷۴مسئلہ

۔ ہو نہ کيوں ہی حرف  



 پر بنا کی احتياط تو ے کر زيادہ يا کم کو چيز کسی سے ميں نماز اجزاء سے وجہ کی نے ہو واقف نا سے مسئلہ۔ ۱۳۷۵ مسئلہ

 پڑھ آہستہ کو سورہ اور حمد کی عشاء اور مغرب ، صبح سے وجہ کی نے ہو واقف نا سے مسئلہ اگر ليکن ہے باطل نماز اسکی

 رکعت چار کی عشاء اور عصر ، ظہر ميں مسافرت يا پڑھے سے آواز بلند کو سورہ و حمد ميں نماز کی عصر اور ظہر يا لے

۔ ہے صحيح نماز تو لے پڑھ  

 کے غسل وضويا بل کہ جائے ہو معلوم يہ يا ہے باطل غسل يا وضو کا اس کہ ائےج ہو معلوم وقت پڑھتے نماز اگر۔ ۱۳۷۶ مسئلہ

 بعد کے نے کر تمام نماز اگر اور چاہئيے پڑھنی نماز ساتھ کے غسل وضويا دوبارہ اور چاہئيے دينی توڑ نماز تو ہے لی نمازپڑھ

۔ چاہئيے نی کر قضا تو ہو گيا ہو ختم نماز وقت اگر اور چاہئيے پڑھنی نماز ساتھ کے غسل يا وضو دوبارہ تو ہو معلوم  

 باطل نماز کی اس تو ہے گيا بھول سجدہ دونوں کے رکعت والی پہلے سے اس کہ آجائے د يا ميں رکوع حالت اگر۔۱۳۷۷ مسئلہ

 اتتسبيح يا سورہ حمد کر ہو اورکھڑا الئے بجا سجدے دونوں کر پلٹ تو يادآجائے پہلے سے پہنچنے ميں رکوع اگر ليکن ہے

 بجا بھی سہو سجدہ دو سے وجہ کی نے ہو کھڑا جا بے بعد کے نماز کہ ہے يہ واجب احتياط اور کرے تمام نماز کر پڑھ اربعہ

۔ الئے  

 تو ہے گيا بھول سجدہ دونوں کے رکعت آخری کہ دآجائے يا پہلے سے پڑھنے عليکم السلم اور علينا السلم اگر۔ ۱۳۷۸ مسئلہ

۔چاہئيے نی کر تمام نماز کر پڑھ سلم و تشھد پھر ہيناور ریضرو النا بجا سجدے دونوں  

 کو مقدار ہوئی بھولی تو پڑھی نہيں نماز زيادہ سے اس يا رکعت ايک کہ آجائے ياد پہلے سے نے کر ختم نماز اگر۔ ۱۳۷۹ مسئلہ

۔چاہئيے النا بجا  

 اگر تو ہے گئی چھوٹ نماز زيادہ سے اس يا رکعت ايک آخری کہ آجائے ياد بعد کے نے ہو مکمل کے نماز اگر۔۱۳۸۱ مسئلہ

 ہو لی کر پيٹھ طرف کی قبلہ کہ يہ مثل ہے جاتی ہو باطل نماز سے نے ال بجاؐا  سہوا ياؐا  عمدا سے جس ہو ليا کر کام ايسای کوئی

۔ چاہئيے نا ال ابجا فوراا  کو مقدار ہوئی بھولی تو ہے کيا نہيں کام ايسا کوئی اگر اور ہے باطل نماز تو  

 نماز حالت اگر جو ہو ليا کر کام اور کوئی کا طرح اسی يا ہو لی کر پيٹھ طرف کی قبلہ بعد کے پھيرنے سلم اگر۔  ۱۳۸۱ سئلہم

 اليا بجا نہيں سجدے دونوں آخری کہ آجائے ياد بعد کے اس اور ہے جاتی ہو باطل نماز سے اس تو سہواا  يا ہو تا ہو عمداا  خوہ ميں

 سجدونکو ہوئے بھولے تو آجائے ياد پہلے سے دينے انجام کے چيز والی دينے کر باطل کو نماز اگر اور ہے باطل نماز کی اس تو

۔ الئے بجا بھی سہو سجدہ   دو سے وجہ کی اول سلم اور تشہد اور کرے زتمام نما کر پڑھ سلم و تشہد دوبارہ اور الئے بجا  

 کہ ہے کی ادا طرح اس يا ہے ليا پڑھ کے کر پشت طرف کی قبلہ يا پہلے سے وقت زکو نما کہ جائے ہو معلوم اگر۔۱۳۸۲ مسئلہ

۔ چاہيئے کرنی قضا تو ہو گيا گذر وقت اگر اور چاہيئے پڑھنا دوبارہ کو ز نما تو تھا ف طر بائيں يا تھا طرف داہنی قبلہ  

 

مسافر نماز  

 بجائے کے رکعت چار يعنی چاہيئے پڑھنی رقص ساتھ کے شرطوں آٹھ کو عشا اور عصر ، ظہر ز نما کو فر مسا ہر۔۱۳۸۳ مسئلہ

۔ پڑھے رکعت دو  

(۱) ہو کا زيادہ سے اس يا فرسخ آٹھ سفر  

(۲) ہو رکھتا ارادہ کا فرسخ آٹھ سے سفر شروع  

(۳) آئے نہ باز سے ارادہ اپنے سفر درميان  

(۴) ہو نہ ارادہ کا رہنے دن دس ميں راستہ جگہ کسی يا نے گذر سے وطن پہلے سے پہنچنے فرسخ آٹھ  

(۵) ہو نہ سفر لئے کے م کا حرام  

(۶) ہو نہ سے ميں ان ہيں ماکرتے گھو ميں بيابانوں جو نشين صحرا ايسا  

(۷) ہو نہ سفر مشغلہ کا س  

(۸) ۔ پہنچے جا تک ترخص حد  

۔ گی جائے کی بيان ميں مسائل آگے تفصيل کی ان  



 

شرط پہلی  

۔ ہے ميٹر کلو پانچ ساڑھے تقريباا  شرعی فرسخ اور ہو نہ کم سے شرعی فرسخ آٹھ سفر۔ ۱۳۸۴مسئلہ  

 کو دن گر مثلا آجائے واپس اور ئے جا ميں رات دن ايک اگر ہو تا جا ہو را پو فرسخ آٹھ کر مل کو جانے آنے اگر۔۱۳۸۵ مسئلہ

 چا ھنیپڑ قصر نماز سے ا تو ہو مختلف کہ يہ ہويا نہ کم سے فرسخ چار نا جا کا اس اگر آئے پلٹ کو رات روزيا اسی اور جائے

۔ہئيے  

 کچھ يا کل اور جائے ہومثلاآج نہ کا تک دن دس سفر کا اس کہ جب ميں صورت ہواس فرسخ آٹھ رفت و آمد اگر۔ ۱۳۸۶ مسئلہ

۔ گا الئے بجا قضا کی ہ روز بلکہ گا رکھے نہيں بھی روزہ اور گا پڑھے قصر بھی کو نماز تو آئے لوٹ واپس بعد کے دنوں  

 پڑھنی نہيں قصر نماز تو نہيں يا ہے فرسخ آٹھ سفر اسکا کہ ہو معلوم نہ يا ہو کم کچھ سے فرسخ آٹھ سفر اگر۔ ۱۳۸۷ مسئلہ

 ديں دے گواہی عادل دو اگر پس کرے تحقيق کہ ہے واجب ميں صورت ايسی تو نہيں يا ہے فرسخ آٹھ کہ ہو شک اگر اور چاہئيے

 نماز تو ہے کا فرسخ آٹھ سفر يہ اسکا کہ جائے ہو حاصل ناطمينا اسے کہ سے طرح اس ، رہو مشہو ميں يالوگوں عادل ايک يا

۔ گا پڑھے قصر  

 روزہ اور چاہئيے پڑھنا قصر کو نماز تو ہے کا فرسخ ا ٹھ سفر يہ کہ دے گواہی شخص اطمينان مورد ايک اگر۔ ۱۳۸۸ مسئلہ

چاہئيے نا کر قضا کی روزہ اس اور چاہئيے نہينرکھنا  

 نماز اسے تو تھی نہيں فرسخ آٹھ مسافت کہ ہو معلوم بعد کے پڑھنے نماز قصر اسے اور ہو نيقي کا فرسخ آٹھ جسے۔ ۱۳۸۹ مسئلہ

۔ چاہئيے نی کر قضا تو ہو گيا گزر وقت اگر اور چاہئيے پڑھنی پوری  

 کہ جائے ہو معلوم سفر دوران اور ہو شک ميں نے ہو کے فرسخ آٹھ يا ہے نہيں کا فرسخ آٹھ سفر کہ ہو يقين جسے۔ ۱۳۹۱ مسئلہ

 کے دن دس قصد کا پلٹنے کہ ہے يہ شرط چاہئيے پڑھنی قصر نماز ہو گئی رہ باقی راہ سی تھوڑی چاہے تو ہے کا فرسخ آٹھ سفر

۔ پڑھے قصر اسے پھر تو ہے لی پڑھ پوری نماز اگر اور ہو اندر  

 چاہے تو کرے ورفت آمد مرتبہ کئی انسان کوئی درميان کے ان اور ہے کم سے فرسخ چار فاصلہ کا جگہوں دو اگر۔ ۱۳۹۱مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی ہی پوری نماز ہو تا جا ہو فرسخ آٹھ کر مل سب  

 انسان اگر تو زيادہ سے اس يا فرسخ دوسراا ٹھ اور ہو کم سے فرسخ آٹھ راستہ ايک ہوں راستہ دو کے جگہ کسی اگر۔ ۱۳۹۲ مسئلہ

 ہو زيادہ سے فرسخ آٹھ جو جائے سے راستہ س اگرا اور گا ےپڑھ ری پو نماز تو ہے کم سے فرسخ آٹھ جو جائے سے راستہ اس

۔ گا پڑھے قصر نماز تو  

 ہے نہيں ديوار اگر اور گا ئے جا کيا سے شہر ديوار حساب کا ابتدا کی فرسخ آٹھ تو ہو ديوار گرد ارد کے شہر اگر۔ ۱۳۹۳ مسئلہ

۔ گا ئے جا کيا حساب سے گھروں آخری کے شہر تو  

 

شرط دوسری  

 سے وہاں اور ہے کم سے فرسخ آٹھ جو جائے جگہ ايسی اگر پس ہو رکھتا ارادہ کا سفر فرسخ آٹھ سے سفر شروع۔ ۱۳۹۴ مسئلہ

 ارادہ کا فرسخ آٹھ سے سفر شروع چونکہ تو ہوں جاتے ہو فرسخ آٹھ کر مل سفر دونوں يہ ئے جا چل جگہ اور کسی کے کر ارادہ

 جگہ ايسی يا وطن اپنے اور ئے جا فرسخ چار يا فرسخ آٹھ سے جگہ اس اگر لبتہا چاہئيے پڑھنی ری پو نماز لئے اس تھا نہيں

۔چاہئيے پڑھنی قصر نماز تو آئے واپس پر وہاں ہو دہ ارا کا رہنے دن دس جہاں  

 ںنہي يہ اور ہے رہا جا نے کر تلش کو چيز گمشدہ کسی مثل ہے نا کر سفر کا فرسخ کتنے کہ ہو نہ معلوم يہ جسے۔ ۱۳۹۵ مسئلہ

 جگہ اس يا تک وطن کے اس ميں واپسی اگر البتہ۔ چاہئيے پڑھنی نماز پوری کو اس تو گا پڑے نا کر طے فاصلہ کتنا کہ معلوم

 طرح اسی گا پڑھے قصر نماز ميں واپسی تو ہو تی جا ہو ری پو مسافت کی فرسخ آٹھ ، ہے چاہتا رہنا تک دن دس وہ جہاں تک

 گا آجائے واپس ميں عرصہ کم سے دن دس يا کو رات يا دن اسی کر جا فرسخ چار سے يہاں کہ کرے ارادہ يہ ميں چلتے راہ اگر

۔ چاہئيے پڑھنی قصر نماز بھی تو ہو تی جا ہو فرسخ آٹھ ورفت اورآمد  

 



 شخص ئی کو اگر پس ہو رکھتا ارادہ حتمی کا نے جا فرسخ آٹھ جب سکتاہے پڑھ قصر نماز ميں صورت اسی مسافر۔ ۱۳۹۶ مسئلہ

 ہو اطمينان کا نے جا مل کے ساتھی اگر گا کرے سفر کا فرسخ آٹھ تو گيا مل ساتھ کوئی اگر کہ نکلے باہر سے نيت اس سے شہر

۔ چاہئيے پڑھنی پوری ورنہ پڑھے نماز قصر تو  

 کی سا ديوار کی شہر وقت جس تو کرے سفر ہی تھوڑا تھوڑا روز ہر چاہے ، ہو رکھتا دہ ارا کا فرسخ آٹھ جو۔ ۱۳۹۷ مسئلہ

 سفر سا روزتھوڑا ہر اگر ليکن چاہئيے پڑھنی قصر نماز وقت اس دے نہ سنائی آواز کی اذان اور ئيں ہوجا شيدہ پو سے نگاہوں

۔سفرکرے فرسخ آدھا روزانہ لئے کے وغيرہ تفريح مثلا  کرے  

 ہو معلوم اسے اگر تو ہے کرتا ا وہ تابع کا آقا اپنے نوکر جيسے ہو بع تا کا دوسرے کسی ميں سفر اپنے کوئی اگر۔ ۱۳۹۸ مسئلہ

 آٹھ سفر اگر پوچھے سے اس کہ ہے يہ واجب تواحتياط جانتا نہيں اگر اور پڑھے قصر کو نماز تو ہے نا کر سفر تک فرسخ آٹھ کہ

۔ پڑھے قصر نماز تو ہو کا فرسخ  

 اس يا پہلے سے پہنچنے فرسخ رچا کہ ہو گمان يا علم اسے اگر ہو تابع کا دوسرے کسی ميں سفر اپنے شخص جو۔ ۱۳۹۹مسئلہ

۔گا پڑھے قصر نماز تو ہو فرسخ آٹھ کر مل جانا آنا يہ مگر چاہئيے پڑھنی نماز پوری اسے تو گا ئے جا ہو جدا سے  

 سکے ہو جدا سے اس پہلے سے پہنچنے فرسخ چار کہ ہو شک اسے اگر ہو تابع کا دوسرے کسی ميں سفر اپنے جو۔ ۱۴۱۱ مسئلہ

 جا ہو پيدا مانع کوئی لئے کے سفر کہ ہے ممکن کہ ہو رہا ہو سے وجہ اس شک اسے اگر نيز ، گا ازقصرپڑھےنم تو نہيں يا گا

۔ چاہئيے پڑھنی قصر نماز تو ہو نہ معقول ميں نظر کی ں گو لو احتمال وہ اور ئے  

 

شرط تيسری  

 باز سے ارادہ اپنے پہلے سے ہنچنےپ فرسخ چار شخص کوئی اگر پس آئے نہ باز سے ارادہ اپنے راہ درميان۔ ۱۴۱۱ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی نماز پوری تو جائے ہو متردد يا آجائے  

 بعد کے دن دس يا ہو رکھتا ارادہ حتمی کا جگہ اس وہ اگر تو ہو ختم ارادہ کا سفر بعد کے جانے فرسخ چار اگر۔ ۱۴۱۲ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی پوری ازنم تو ہو تردد ميں ٹھہرجانے يا واپسی يا ہو بھی ارادہ کا پلٹنے  

 کو رات يا دن اسی تو ہو رکھتا ارادہ حتمی کا واپسی ر او دے کر ملتوی کو سفر اگر بعد کے کرنے سفر فرسخ چار۔ ۱۴۱۳ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنا قصر نماز تو آئے واپس ميں عرصہ کم سے دن دس بلکہ آجائے واپس  

 لے کر ارادہ کا جانے جگہ دوسری کسی بعد کے جانے دور تھوڑی اور وہ نکل سے ارادہ کے جانے جگہ اگرکسی۔ ۱۴۱۴ مسئلہ

 قصر نماز تو ہو مسافت کی فرسخ آٹھ ہے چاہتا نا جا تک جہاں اب اور ہے ہوا شروع سفر کا اس سے جہاں ميں صورت ايسی تو

۔ پڑھے  

 وہاں ہے رہا ہو تردد جگہ جس نہيناور اي ے کر تمام سفر بقيہ کہ ئے جا ہو تردد پہلے سے پہنچنے فرسخ آٹھ اگر۔ ۱۴۱۵ مسئلہ

 پڑھنی قصر نماز تک سفر آخر تو گا کرے طے راہ بقيہ کہ لے کر ارادہ حتمی بعد کے اس اور جائے ٹھہر بلکہ کرے نہ سفر سے

۔ چاہئيے  

 ہے رہا ہو دترد يہ جہاں اور جائے ہو تردد ميں کرنے نہ کرنے طے راستہ بقيہ پہلے سے پہنچنے فرسخ آٹھ اگر۔ ۱۴۱۶ مسئلہ

 يا دن کراسی جا فرسخ چار کہ لے کر ارادہ يہ يا گا جائے فرسخ آٹھ سے يہاں کہ لے کر ارادہ پکا کر چل دير تھوڑی سے وہاں

۔چاہئيے پڑھنی قصر نماز تک سفر آخر کو شخص ايسے گاتو آئے واپس ميں عرصہ کم سے دن دس يا رات  

 سے وہاں ہے ہوا تردد جہاں اور نہيں يا کرے طے کو ہ را بقيہ کہ جائے ہو تردد پہلے سے نے جا فرسخ آٹھ اگر۔ ۱۴۱۷ مسئلہ

 اور ہو کم سے فرسخ آٹھ سفر ماندہ باقی اگر تو گا کرے طے کو راہ بقيہ کہ لے کر محکم عزم بعد کے نے کر طے راہ تھوڑی

 اس اہے ہو تردد سے جہاں اگر ليکن ھےپڑ پورا کو نماز تو چاہتا لوٹنا نہی واپس ميں عرصہ کم سے دن دس يا رات يا دن اسی

 تمام اور پڑھے بھی قصر کو نماز پر بنا کی احتياط تو ہو فرسخ آٹھ کر مل راہ سب وہ گا ئے جا تک جہاں اور راہ والی پہلے سے

۔ہے نہيں بعيد نا ہو کافی کا قصر نماز چہ اگر پڑھے بھی  

شرط چوتھی  

 ارادہ کا رہنے دن دس ميں راستہ جگہ کسی يا گزرنے سے وطن پہلے سے نچنےپہ فرسخ آٹھ کہ ہے يہ شرط چوتھی۔ ۱۴۱۸مسئلہ

 کا ٹھہرنے دن دس جگہ کسی يا ہو رکھتا ارادہ کا گزرنے سے وطن اپنے پہلے سے پہنچنے فرسخ آٹھ شخص کوئی اگر پس ہو نہ

۔ چاہئيے پڑھنی ری نمازپو تو ہو رکھتا ارادہ  



 يا گا پڑے ٹھہرنا دن دس جگہ کسی يا نہيں يا گا پڑے گزرنا سے وطن پہلے سے فرسخ آٹھ کہ ہو ہی نہ معلوم جسے۔ ۱۴۱۹ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی پوری نماز اسے نہينتو  

 وہ طرح اسی اور ہو چاہتا ٹھہرنا دن دس جگہ کسی يا ہو چاہتا گزرنا سے وطن اپنے پہلے سے فرسخ آٹھ جوشخص۔ ۱۴۱۱ مسئلہ

 جگہ کسی اگر۔  ہو تردد ميں ٹھہرنے دن دس جگہ کسی يا ہو د ترد ميں گزرنے سے وطن پہلے سے فرسخ آٹھ جسے کہ شخص

 ہ ماند باقی اگر البتہ۔ چاہئيے پڑھنی ہی ری پو نماز بھی تب دے کر بھی ختم کو ارادہ کے گزرنے سے وطن يا ٹھہرنے دن دس

۔ ےقصرپڑھ نماز تب تو ہو ارادہ کا آنے پلٹ ہوليکن فرسخ چار يا ہو فرسخ آٹھ فاصلہ  

شرط پانچويں  

 نماز تو ہو کيا سفر لئے کے نے کر چوری مثل لئے کے کام حرام نے کسی اگر پس۔  ہو نہ سفر لئے کے کام حرام۔۱۴۱۱ مسئلہ

 شوہرکی بغير عورت يا کرے سفر وہ اور مضرہو لئے کے اس سفر مثل ہو حرام خود سفر اگر طرح اسی۔  چاہئيے پڑھنی پوری

 بھی تب ، ہو نہ واجب پر لوگوں ان جو کرے سفر کا قسم اس باوجود کے ممانعت کی والدين اوالد يا کرے سفر ايسا کے اجازت

۔ قصرپڑھے نماز تو ہو رہا کر سفر لئے کے حج واجب اگر البتہ چاہئيے پڑھنی پوری نماز  

 ايسے ہے حرام تو ہو نہ باعث کا ضرر لئے کے بيٹوں کرنا ترک کا سفر ہواور سبب کا اذيت کی والدين جو سفر ايسا۔۱۴۱۲ مسئلہ

۔ چاہئيے رکھنا بھی روزہ اور چاہئيے پڑھنی پوری نماز کو انسان ميں سفر  

 معصيت ميں سفر درميان اور ہے رہا کر نہيں سفر بھی لئے کے کام حرام وہ اور ہے نہيں حرام سفر کا کسی اگر۔ ۱۴۱۳ مسئلہ

۔چاہئيے پڑھنا قصر نماز اسے تو کرے غيبت کی لوگوں يا لے پی شراب مثل لے کر بھی  

 کسی مقروض کوئی اگر پس چاہئيے پڑھنی پوری نماز تو ہو سے ارادہ کر چھوڑنے کو کام واجبی محض سفر اگر۔ ۱۴۱۴ مسئلہ

 سفر وہ اگر ميں صورت ايسی تو ہو رہا کر بھی مطالبہ کا قرض اپنے خواہ قرض اور ہو سکتا کر ادا کو قرض کر خواہ قرض

۔ گی پڑے پڑھنی پوری نماز ميں سفر تو کرے سفر لئے کے بچنے سے دينے قرض محض اور سکے کر ہن ادا قرض ميں  

 پڑھے قصر نماز تو ہے رہا کر سفر ميں جس کہ ہو غصبی زمين يا ہو غصبی سواری ليکن ہو نہ حرام تو سفر اگر۔ ۱۴۱۵ مسئلہ

۔ پڑھے بھی پوری اور پڑھے بھی قصر بناپر کی مستحب احتياط گااور  

 تی ہو امداد کی ظالم سے کرنے سفر ساتھ کے اس اور ہو نہ مجبور پر نے کر سفر ساتھ کے ظالم شخص کوئی اگر۔ ۱۴۱۶ مسئلہ

 قصر نماز تو کرے سفر ساتھ کے ظالم لئے کے دالنے نجات کو مظلوم کسی يا ہو مجبور اگر ہاں چاہئيے پڑھنی پوری نماز ہوتو

۔ چاہئيے پڑھنا  

۔ چاہئيے پڑھنا قصر نماز ميں سفر ايسے ہے نہيں حرام نا کر سفر سے غرض کی احتوسي سير۔ ۱۴۱۷ مسئلہ  

 اگر البتہ چاہئيے پڑھنی پوری نماز تو جائے پر شکار لئے کے گزرانی خوش اور لئے کے لعب لہو محض اگر۔ ۱۴۱۸ مسئلہ

۔ ہے حکم يہی جائے پر شکار سے نيت کی اضافہ ميں مال اگر گا پڑھے قصر تو جائے پر سفر لئے کے معاش تلش  

 نماز تو کی نہيں توبہ اگر اور گا پڑھے قصر نماز تو ہو لی کر بہ تو اگر وقت پلٹتے ہو کيا معصيت سفر نے جس۔ ۱۴۱۹ مسئلہ

 صورت کی کرنے نہ توبہ ہے يہ مستحب احتياط چہ اگر کرے صدق عنوان کا حلل پر پلٹنے کے اس کہ يہ مگر گا پڑھے تمام

۔ پڑھے سے طرح دونوں تمام و قصر ميں  

 يا ہو فرسخ آٹھ راہ باقی اگر تو دے کر ترک ارادہ کا معصيت راہ درميان اگر ہو رہا کر معصيت سفر شخص جو۔ ۱۴۲۱ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی قصر نماز تو ہو تمام ميں عرصہ کم سے دن دس يا ميں رات يا دن اسی ارادہ کا واپسی ليکن ہو فرسخ چار  

 پڑھنی پوری نماز تو لگا نے کر سفر سے معصيت قصد سے راہ درميان اور کيا نہيں سفر معصيت بقصد ےن جس۔ ۱۴۲۱ مسئلہ

۔ ہے صحيح وہ ہے چکا پڑھ قصر نماز جو البتہ چاہئيے  

شرط چھٹی  

 ٹھہر وہيں ئے جا مل خوراک و نی پا بھی جہاں ہيں کرتے مينگھوما بيابانوں جو ہو نہ نشين صحرا ايسا کہ ہے يہ۔۱۴۲۲ مسئلہ

 پڑھنی پوری نماز ميں سفر کے طرح اس اپنے کو نشينوں صحرا کے قسم اس ہيں جاتے کر کوچ بعد کے دنوں کچھ اور ہيں جاتے

۔ چاہئيے  

 حتی   چاہئيے پڑھنی تمام کو نماز تو کرے طے سفر کا فرسخ آٹھ ميں تلش کی چراگاہ و منزل نشين صحرا کوئی اگر۔ ۱۴۲۳ مسئلہ

۔ ہوں نہ ساتھ کے اس لوازم کے زندگی اگر  



۔ گا پڑھے قصر نماز تو کرے سفر کيلئے کام کسی مثل اسی يا تجارت يا حج يا زيارت نشين صحرا اگر۔ ۱۴۲۴ مسئلہ  

 ساتوينشرط

 سفر لئے کے جانے لے سامان گھريلو اپنے چاہے لوگ جيسے ملح ڈرائيور، ، والے اونٹ ،مثلا  ہو نہ پيشہ سفر۔ ۱۴۲۵ مسئلہ

 طوالنی بہت سفر پہل خواہ ہے قصر نماز ميں سفر پہلے البتہ گے پڑھيں پوری نماز ميں سفر ہر علوہ کے سفر لےپہ وہ تو کريں

۔ ہو نہ کيوں ہی  

 لئے کے کوزيارت گاڑی اپنی ڈرائيور البتہ چاہئيے پڑھنی قصر نماز ميں سفر کے زيارت و حج کو مسافر ور پيشہ۔ ۱۴۲۶ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی نماز پوری کو اس تو کرے سفر ضمناا  بھی خود اور ے ديد پر کرايہ  

 پڑھنی پوری نماز تو ہے مسافرت سال پورے پيشہ کا ان اگر ہيں کرتے کام کا نے جا لے مکہ کو حاجيوں جولوگ۔ ۱۴۲۷ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی قصر نماز تو کرے سفر ہفتے کچھ ہوبلکہ نہ پيشہ مسافرت اگر اور چاہئيے  

 لے سے راہ ايسی وغيرہ مقدسہ مقامامات اور مکرمہ مکہ کو حاجيوں وہ اگر ہو داری حملہ پيشہ کا خصش جس۔ ۱۴۲۸ مسئلہ

۔چاہئيے پڑھنی نماز پوری اسے تو ہو تا جا لگ ہی ميں راستہ عرصہ زيادہ بھی سے اس يا سال پورا ميں جس جائے  

 صرف يا ميں گرميوں صرف گاڑی اپنی جو ئيورڈرا وہؐا  مثل ہو مسافرت ميں حصہ کچھ کے سال پيشہ کا جس۔ ۱۴۲۹ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی نماز پوری ميں سفر والے دوران کے مشغلہ اپنے کو ہواس تا پرچل کرايہ ميں سرديوں  

 کا فرسخ آٹھ کبھی اگر ہو پڑتی نا کر ورفت آمد سے شہر فرسخ تين دو کو والے لگانے پھيری يا ی ڈرائيور جس۔ ۱۴۳۱ مسئلہ

 پر بنا کی اقوی   تو جائے تک فرسخ آٹھ وہ اگر سفرہے پيشہ کا اس کہ کہيں لوگ اگر ليکن پڑھے قصر نماز تو ئے جا ہو اتفاق سفر

۔ پڑھے نمازپوری  

 جو بعد کے دن دس تو کرے قيام زيادہ سے اس يا دن دس ميں وطن اپنے ارادہ بغير يا دہ ارا و بقصد مسافر ور پيشہ۔ ۱۴۳۱ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی قصر نماز يںم اس گا کرے سفر پہل  

 کا رہنے دن دس کا اس ہی پہلے اگر تو کرے قيام دن دس جگہ اور جوکسی علوہ کے وطن اگر مسافر ور پيشہ۔ ۱۴۳۲ مسئلہ

 پہلے تو ہو نہ قصد کا رہنے دن دس سے پہلے اگر اور پڑھے قصر نماز ميں اس گا کرے سفر پہل جو بعد کے دن س د ہو قصد

۔ چاہئيے پڑھنی پوری نماز ميں سفر  

چاہئيے پڑھنی پوری نماز تو ہو شک ميں کرنے قيام دن دس جگہ اور کسی کا وطن اپنے کو مسافر ور پيشہ۔ ۱۴۳۳ مسئلہ  

۔ چاہئيے پڑھنی پوری ميننماز سياحت زمانہ تو ہے بنايا نہيں وطن اپنا نے سياح اگر۔ ۱۴۳۴ مسئلہ  

 لئے کے جس ہے ہوا پڑا سامان مثلا  ہو کام کوئی ميں ديہات يا شہر کسی اور ہے نہيں پيشہ کا اس مسافرت اگر۔ ۱۴۳۵ مسئلہ

۔ پڑھے قصر نماز وہ تو ہے پڑتا نا کر سفر بار ر با اسے  

 گابشرطيکہ پڑھے قصر نماز ميں سفر اس تو ہو چاہتا بنانا وطن کو جگہ دوسری کر چھوڑ کو وطن اپنے کوئی اگر۔ ۱۴۳۶ مسئلہ

۔ ہو بنتا سبب کا پڑھنے نمازپوری ہوجو نہ بھی عنوان دوسراايسا کوئی اگر اور ہو نہ پيشہ کا اس مسافرت  

 

شرط آٹھويں  

 يا سے وطن اپنے کہ ہے يہ مطلب کا ترخص حد ، کرے شروع پڑھنا قصر تو پہنچے تک ترخص حد مسافر جب۔۱۴۳۷ مسئلہ

 اور ديں دکھائی نہ ديواريں کی شہر کہ آئے نکل ورد اتنی سے وہاں ہو ارادہ کا رہنے دن دس سے جہاں پر بنا کی واجب احتياط

 ميں ا ہو کہ چاہيئے نا نہينہو يہ وجہ کی دينے دکھائی نہ ديوار اور دينے سنائی نہ دينے سنائی نہ اذان دے سنائی نہ آواز کی اذان

 ہے نہيں ضروری يہ البتہ ، ديں نہ سنائی آوازيں کی اذان اور دے نہ دکھائی ديوار سے جس کہ ہو چيز دوسری يا غبار و گرد اتنا

 کی شہر کہ ہے کافی اتنا بس بلکہ دے نہ دکھائی حصہ بھی سا تھوڑا کا ديوار اور گنبد اور مينار سے جہاں آئے نکل دور اتنی کہ

۔ ہو رہی دے دکھائی نہ صاف ديوار  

 يا ہو ديتی دکھائی ديوار ليکن ہے تیدي نہيں سنائی آواز کی اذان اسے جہاں کہ آجائے تک جگہ ايسی کوئی اگر۔ ۱۴۳۸ مسئلہ

۔ چاہيئے پڑھنی ری پو نماز اسے تو پڑھناچاہے نماز جگہ اس شخص وہ اور بالعکس  



 اذان اور لگے دينے دکھائی ديوار کی شہر سے جہاں ميں واپسی تو ہو رہا جا واپس واطن اپنے مسافر کوئی اگر۔۱۴۳۹ مسئلہ

۔ہو ارادہ کا رکنے دن پردس جگہ کسی جو کا مسافر اس ہے حکم يہی اور پڑھے تمام ز نما کہ چاہيئے اسے تو لگے دينے سنائی  

 دور تھوڑی سے شہر اگر کہ ہو ميں گہرائی اتنی يا ہو ديتا دکھائی سے دور بہت کہ ہو پر بلندی اتنی شہر کوئی اگر۔ ۱۴۴۱ مسئلہ

 برابر شہر يہ اگر کہ سکے ہو اندازہ يہ سے جس جائے چل دور اتنی جب ميں شہروں ايسے تو دکھائی نہ شہر ديوار تو آئے نکل

 بہت سے معمول بلندی اور پستی کی مکانوں اگر طرح اسی چاہيئے، پڑھنا زقصر نما سے وہاں تب ديتا نہ دکھائی تو تا ہو پر زمين

۔ چاہيئے نا کر لحاظ کا معمولی تو ہو زيادہ  

 جب چاہيئے پڑھنی زقصر نما وقت اس تو ہوں نہ ديوار اور ناتمکا پر جہاں کرے سفر سے جگہ ايسی کسی اگر۔۱۴۴۱ مسئلہ

۔ ديتی دکھائی نہ سے يہاں تو ہوتی ديوار پر جگہ اس اگر کہ جائے پہنچا پر جگہ ايسی  

 زقصر نما تو آواز دوسری کوئی يا ہے اذان آواز يہ کہ سکے کر معلوم نہ آواز والی آنے کہ جائے دور اگراتنی۔ ۱۴۴۲ مسئلہ

۔ پڑھے نمازتمام تب سکتا کر نہيں تميز ميں کلمات ليکن ہے رہی ہو اذان کہ سمجھے يہ اگر ليکن پڑھے  

 پر جگہوں بلند عموماا  جو اذان کی شہر ليکن ہوں ديتی سنائی نہ تو اذانيں کی گھروں جہاں کہ جائے ہو دور اتنی اگر۔ ۱۴۴۳ مسئلہ

۔ يئےچاہ پڑھنی نہ قصر نماز تو ہو ديتی سنائی وہ ہے جاتی کہی  

 سنائی تو آواز کی اس ہے جاتی کہی پر جگہ بلند معمولی و متعارف جو اذان وہ کی شہر کہ جائے پہنچ دور اتنی اگر۔ ۱۴۴۴ مسئلہ

۔ چاہيئے پڑھنا زقصر نما تو رہی دے سنائی آواز کی اس ہو جارہی کہی پر بلندی زيادہ بہت اذان جو ليکن دے نہ  

 سے جگہ اس کو شخص ايسے تو ہو معمولی غير آوازاذان يا ہو معمولی غير سامعہ قوت يا یبينائ قوت کی کسی اگر۔ ۱۴۴۵ مسئلہ

 سامعہ قوت متوسط اور دے دکھائی نہ ديوار کی گھروں کو والوں رکھنے بينائی متوسط سے جہاں چاہيئے پڑھنی زقصر نما

۔ دے سنائی نہ آواز کی اذان والی معمول کو والوں رکھنے  

 اور پڑھے زپوری نما تب نہيں يا ہے ترخص حد يہ کہ ہو شک پر جہاں چاہے زپڑھنا نما پر جگہ ايسی سیک اگر۔ ۱۴۴۶ مسئلہ

 کی اس وقت کے جانے اور آنے بشرطيکہ پڑھے قصر ز نما تو ہو شک کا پہنچنے نہ اور پہنچنے تک ترخص حد اگر پر واپسی

۔ ہے ضروری ناکر احتياطااتحقيق ميں صورتوں دونوں البتہ ہو نہ جگہ زايک نما  

 اذان آواز اور لگيں دينے دکھائی ديوار کی وطن سے جہاں تو پڑے گذرنا سے وطن ميں سفر اپنے کو مسافر جس۔ ۱۴۴۷ مسئلہ

چاہيئے پڑھنی زتمام نما سے وہاں لگيں دينے سنائی  

 فرسخ آٹھ سے وہاں اگر تہالب پڑھے پوری نماز رہے وہاں تک جب تو جائے پہنچ وطن اپنے سفر دوران مسافر جو۔ ۱۴۴۸ مسئلہ

 دے نہ دکھائی ديوار کی وطن سے جہاں تو آئے واپس ميں عرصہ کم کے دن دس يا ميں رات دن اسی کر جا فرسخ چار يا جائے

۔ چاہيئے پڑھنی قصر ز نما سے وہاں دے نہ سنائی اذان آواز اور  

 

اقامت کی روز دس اور احکام کے وطن  

 ماں يا ہو وہا پيدا وہاں وہ خواہ ، ہيں کہتے وطن کو اسی کرے انتخاب کا جگہ جس لئے کے نے کر بسر زندگی اپنی۔۱۴۴۹ مسئلہ

 وطن کا اس وہ ميں نگاہوں کی لوگوں ہواور کيا منتخب لئے کے نے کر بسر زندگی اپنی کو اس نے اس خود يا ہو وطن کا باپ

۔ ہو ہوتا شمار  

 جگہ وہ تو ہو ارادہ کا جانے جگہ دوسری کر رہ دن کچھ ہو ہوتا نہ مارش وطن اصلی کا اس جو جگہ ايسی کسی اگر۔ ۱۴۵۱ مسئلہ

 کہ ڈنٹس اسٹو يا طلب پر بنا اس پس سال کچھ مثلا  چاہے رکنا تک دنوں بہت جگہ اس وہ کہ يہ مگر گی ہو نہيں شمار ميں وطن

 اور پڑھے م تما نماز کہ چاہيئے انہيں اور تھا ميں حکم کے وطن انکے وہ ہيں جاتے جگہ کسی لئے کے کرنے حاصل علم جو

۔ہوں مقرر لئے کے مدت زيادہ پر جگہ کسی جو کہ فوجی وہ طرح اسی رکھيناور روزہ  

 زيادہ سے اس يا سال پانچ يا چار نے انسان مثلا  گا رہے تک دنوں بہت جگہ اس کہ کرے ارادہ يہ انسان جگہ جس۔ ۱۴۵۱ مسئلہ

 درپيش کو اس سفر کوئی اگر لہذا کہلئيگا وطن کاعرفی اس جگہ وہ تو ہو ياک کوانتخاب جگہ کسی سے قصد کے رہنے عرصہ

۔ چاہئيے پڑھنی پوری نماز وہاں تو آئے لوٹ وہاں دوبارہ وہ اور آجائے  

 شہر دوسرے مہينہ چھ اور ہو رہتا ميں شہر ايک مہينہ چھ مثلا  ہو تا کر بسر زندگی اپنی پر جگہوں دو شخص جو۔ ۱۴۵۲ مسئلہ

 سب تو کرے اختيار لئے کے نے کر بسر زندگی کو جگہوں زيادہ سے دو اگر طرح اسی۔  ہيں وطن کا اس جگہيں ونوںد تو ميں

۔گی ہو پڑھنا تمام انہيننماز اور گی ں ہو وطن جگہيں  



 تو گا پہنچے وہاں وہ گی آئے درپيش مسافرت اسے بھی جب رہے جگہ کسی سے قصد کے وطن شخص کوئی اگر۔ ۱۴۵۳ مسئلہ

 نماز تو ئے جا ہو منصرف سے قصد کے اس اگر اور لے کر نہ نظر صرف سے جگہ اس کہ تک جب گا پڑھے پوری کو نماز

۔ گا پڑھے قصر  

 چاہے چاہئيے پڑھنی نماز پوری تو ہو نہ وطن اب ليکن ہو رہا وطن کا اس کبھی جو جائے چل جگہ ايسی کسی اگر۔ ۱۴۵۴ مسئلہ

۔ ہو کيا نہ خابانت کا وطن دوسرے لئے اپنے تک ابھی  

 پوری نماز پر وہاں تو گا پڑے رکنا دن دس ارادہ بل کہ ہو معلوم يا ہو ارادہ کا رہنے دن دس متواتر کا کسی اگر۔ ۱۴۵۵ مسئلہ

۔ گا پڑھے  

 ، ہے نہيں ضروری نا کر ارادہ کا رہنے کے رات گيارہويں يا رات پہلی تو ہو ارادہ کا رہنے دن دس جگہ کسی اگر۔ ۱۴۵۶ مسئلہ

 پڑھے بھی پوری نماز کہ ہے نہيں توالزم ہو ارادہ کا رہنے تک آفتاب غروب کے دن دسويں سے صبح اذان کی ن د پہلے اگر پس

۔ ہے کافی لينا نمازپڑھ پوری بلکہ پڑھے قصربھی اور  

 پر جگہ ہی ايک دن دس جب ہے سکتا پڑھ نماز ری مينپو صورت اسی وہ ہو چاہتا رہنا دن دس جگہ کسی مسافر جو۔ ۱۴۵۷ مسئلہ

 جگہ دونوں مقدسہ قم و تہران يا وحرہ معلی ئے کربل يا چاہے رہنا دن ميندس کوفہ و نجف شخص کوئی اگر پس ہو ارادہ کا رہنے

 تو ہو متصل اگر اور ہوں نہ متصل ميں آپس شہر وہ جب ہے ميں صورت اس يہ چاہئيے پڑھنی قصر نماز تو چاہے رہنا کر مل

۔ہے تا ہو مينشمار شہر ايک کوفہ و اشرف نجف ميں زمانے کے مثلاآج گے ں ہو شمار شہر ايک  

 سے جگہ کی قيام اپنے ميں دنوں دس اس کہ ہو قصد يہ کا اس سے پہلے اگر رہے دن دس جگہ کسی مسافر جو۔ ۱۴۵۸ مسئلہ

 قيام اپنے اور رہے نہ زيادہ سے دن آدھے کر جا وہاں چنانچہ ہے کم سے فرسخ آٹھ فاصلہ کا جس گا ئے جا بھی جگہ ايسی کسی

۔ گا پڑھے پوری نماز وہ اور گا آئے نہيں فرق کوئی ميں اقامت قصد کے اس تو آجائے واپس جگہ کی  

 اگر کہ ہو يہ ارادہ کا اس جيسے سے وجہ بھی کسی ہوليکن نہ ارادہ حتمی کا رہنے دن دس جگہ کسی کا مسافر جس۔ ۱۴۵۹ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنی نمازقصر تو نہيں ورنہ گا رہوں دن دس تب گيا مل مکان سا ھااچ کوئی يا گيا مل دوست کوئی  

 يہاں سے وجہ کی رکاوٹ کسی کہ ہو رکھتا احتمال يہ چاہے تو ہو رکھتا ارادہ حتمی کا رہنے دن دس جگہ کسی اگر۔ ۱۴۶۱ مسئلہ

۔ قصر ورنہ چاہئيے پڑھنی وریپ نماز تو ہو نہ معقول ميں نظر کی لوگوں احتمال يہ اور گا سکوں رہ نہ دن دس  

 ميں کے کرے ارادہ وہ اور ہيں باقی زيادہ سے اس يا دن دس ميں نے ہو ختم کے مہينہ کہ ہو معلوم کو مسافر اگر۔ ۱۴۶۱ مسئلہ

 دن کتنے ميں نے ہو ختم کے مہينہ کہ ہو نہ معلوم يہ اسے اگر ليکن گا پڑھے تمام کو نماز تو تب گا ٹھہروں يہاں تک مہينہ آخر

 دن اس ہے کيا ارادہ نے اس سے دن جس چہ اگر چاہئيے پڑھنی قصر تونماز کرے ارادہ کا رکنے تک مہينہ آخر وہ اور ہيں باقی

۔ ہو باقی مدت زيادہ سے اس يا دن دس تک مہينہ آخر سے  

 لے کر ارادہ کا رکنے ہن وہاں پہلے سے پڑھنے نماز رکعتی چار کوئی اور ہو اردہ کا رہنے دن دس جگہ کسی اگر۔ ۱۴۶۲ مسئلہ

 چار کوئی اگر اور پڑھناچاہئيے قصر نماز تو جائے چل جگہ اور کسی يا رہے يہاں ئے جا ہو تردد ميں رہنے نہ يا رہنے يا

۔ پڑھے ری پو نماز رہے وہاں تک جب ہوتو گيا ہو تردد يا ہو ا ہو ارادہ کا سفر بعد کے اس اور ہو چکا پڑھ نماز رکعتی  

 تو لے کر فيصلہ کا رہنے نہ بعد کے ظہر اور لے رکھ بھی روزہ پر وہاں ہواور اردہ کا رہنے دن دس جگہ کسی راگ۔۱۴۶۳ مسئلہ

 ليکن پڑھے پوری نماز رہے وہاں تک جب اور ہے صحيح روزہ تو تب ہو چکا پڑھ نماز رکعتی چار کوئی اگر ميں صورت ايسی

 روزہ بعد کے دن اس اور چاہئيے پڑھنی قصر کو نمازوں ليکن ہے حيحص تو روزہ کا دن اس تو پڑھی نمازنہيں رکعتی چار اگر

۔ سکتا رکھ نہيں  

 کر ختم ارادہ کا قيام کہ ہو شک ميں اس ليکن کردے ختم رادہ کا قيام پھر ہواور اردہ کا رہنے دن دس جگہ کسی اگر۔ ۱۴۶۴ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنا صرق کو وں نماز تو نہيں يا ہے پڑھی نماز رکعتی چار کوئی پہلے سے نے  

 ہو ارادہ کا رکنے زيادہ سے اس يا ن د دس ميں درميان کے نماز اور کرے شروع نماز سے نيت کی قصر مسافر اگر۔۱۴۶۵ مسئلہ

۔ کرے نيت کی پوری کر بدل نيت تو جائے  

 اور جائے بدل ارادہ کا سا زميں نما رکعتی چار پہلی اگراپنی ، ہو ارادہ کا رہنے دن دس جگہ کسی کا مسافر جس۔ ۱۴۶۶ مسئلہ

 ليکن پڑھے قصر بھی کو نمازوں بقيہ بعد کے اس اور دے کر قصر کو نماز اس تو ہو پہنچا نہ ميں رکوع کے رکعت تيسری ابھی

 اپنی رہے وہاں تک جب اور پڑھے قصر نماز دوبارہ اورپھر دے توڑ تونماز ہو گيا ہو مشغول ميں رکوع کے رکعت تيسری اگر

۔ پڑھے رقص کو نمازوں  



 کرے نہ سفر سے وہاں تک جب تو جائے رہ زيادہ سے دن دس اور کرے قصد کا رہنے دن دس جگہ کسی اگرمسافر۔۱۴۶۷ مسئلہ

۔ نہيں ضروری کرنا نيت کی دن دس ،دوبارہ رہے پڑھتا پوری نماز  

 رکھ بھی روزہ مستحبی ، ےچاہيئ رکھنا روزہ واجبی وہاں اسے ہو قصد کا رہنے دن دس جگہ کسی کا مسافر جس۔۱۴۶۸ مسئلہ

۔ ہے سکتا پڑھ بھی عشا نافلہ و ظہرين نافلہ ، جمعہ نماز اور ہے سکتا  

 کسی لئے کے دن ايک بعد کے پڑھنے نماز رکعتی چار ايک اگر ہو اردہ کا رہنے دن دس جگہ کسی کا مسافر جس۔ ۱۴۶۹مسئلہ

 پڑھے ری پو ز نما مدت تمام تو ہو ارادہ کا رکنے دن سد دوبارہ اگر واپس اور کم سے فرسخ چار جو پلٹے کر جا جگہ ايسی

 دن جتنے اور وقت جاتے وہاں ہو کم سے فرسخ چار جگہ جو تو ہو نہ ارادہ کا رکنے تک دن دس بعد کے لوٹنے اگر طرح گا،اس

 يا فرسخ چار گرا پڑھے،ليکن پوری نماز کہ ہے يہی اقوی   بعد کے پہنچنے جگہ پہلی اور وقت لوٹتے سے وہاں اور رکے وہاں

 قصر نماز اپنے رکے وہاں بھی دن جتنے اور وقت جاتے تو ہو نہ بھی ارادہ کا رکنے دن دس وہاں اور ہو فاصلہ کا زيادہ سے اس

۔گا کرے  

 نا جا جگہ ايسی کسی بعد کے پڑھنے نماز رکعتی چار ايک اور کرے ارادہ کا رہنے دن دس جگہ کسی مسافر اگر۔ ۱۴۷۱ مسئلہ

 ہے رہا رک دن دس جگہ اورجس ہے رہا جا وہ وقت جس تو ہو، ارادہ کا رکنے دن دس وہاں اور ہو کم سے فرسخ ھآٹ جو چاہے

 راستہ تو ہو نہ بھی ارادہ کا رکنے دن دس وہاں ہواور زيادہ سے اس يا فرسخ آٹھ جگہ وہ اگر ليکن گا پڑھے ری پو نماز ،اپنی

۔گا ےکر قصر نماز اپنے ہے وہاں بھی دن اورجتنے ميں  

 جانا جگہ ايسی بعدکسی کے پڑھنے نماز رکعتی چار کوئی اگر ہو ارادہ کا رہنے دن دس جگہ کسی کا مسافر جس۔۱۴۷۱ مسئلہ

 دن دس ليکن ہو تو ارادہ کا پلٹنے يا ہو غافل سے پلٹنے بالکل يا ہو تردد ميں واپسی جگہ پہلی اور ہو کم سے فرسخ چار جو چاہے

 بعد کے واپسی اور تک وقت کے واپسی سے وقت کے سفر تو ہو غافل سے کرنے سفر يا ٹھہرنے ند دس يا ہو شک ميں ٹھہرنے

۔ پڑھے پورا کو نمازوں  

 چار کوئی اور ہو ليا کر ارادہ کا م قيا دن دس خود ہے ارادہ کا ٹھہرنے دن دس کا دوستوں کہ سے خيال اس اگر۔۱۴۷۲ مسئلہ

 ارادے کے ٹھہرنے بھی خود وہ چاہے تو ہے کيا نہيں ارادہ کا رہنے دن دس نے وںدوست کہ ہو معلوم بعد کے پڑھنے نماز رکعتی

۔ گا پڑھے پوری نماز ہے موجود وہاں تک جب دے کر ختم کو  

 کی تردد ميں جانے نہ جانے ميں دنوں تيس اور کرے قيام دن تيس جگہ کسی بعد کے جانے فرسخ چار مسافر اگر۔۱۴۷۳ مسئلہ

۔ پڑھے پوری نماز ہو رہنا وہاں دير ہی تھوڑی چاہے بعد کے جانے گزر دن تيس اور قصرہے نماز تواسکی ہو رہا ميں حالت  

 کے نے ہو م تما مدت کی کم سے اس يا دن نو اور ہے چاہتا رہنا دن نو يا کم سے دن نو جگہ کسی مسافر کوئی اگر۔۱۴۷۴ مسئلہ

 اور چاہيئے پڑھنی قصر نماز ميں دنوں ان تواسے جائيں گذر ند تيس طرح اسی کرے رادہ کا رہنے کم سے اس يا دن نو پھر بعد

۔ چاہيئے پڑھنی ی پور نماز سے دن اکتيسويں  

 رہا جگہ ہی ايک دن تيس جب پڑھے پورا کو وں نماز ميں صورت ايسی تو ہو رہا ميں تردد تک دن تيس مسافر جو۔۱۴۷۵ مسئلہ

۔ چاہيئے پڑھنی زقصر نما بھی بعد کے دن تيس تو جگہ دوسری دن کچھ اور رہا جگہ ايک دن کچھ اگر ہوليکن  

 

مسائل متفرق کے نماز کی مسافر  

 اس ميں مسجدوں ان اگر البتہ ہے سکتا پڑھ نماز پوری مسافر ميں فہ کو مسجد اورؐ   النبی مسجد ، الحرام مسجد۔ ۱۴۷۶ مسئلہ

 ہو گيا ليا کر شامل ميں مسجد ميں بعد ليکن ہو رہا نہ جز کا مسجد ميں زمانہ کے السلم عليہم اطہار ائمہ جو پڑھنا نماز ميں حصہ

 نما بھی ميں اقدس حائر کےؐ   حسين امام مسافر طرح اسی چاہيئے پڑھنی زقصر نما ميں حصہ اس پر بنا کی مستحب احتياط تو

 اگرچہ پڑھے، قصر تو ےچاہ زپڑھنا نما کر ہو دور ہاتھ ۲۵ سے مطہر قبر اگر کہ ہے يہ واجب احتياط ليکن ہے سکتا پرھ زپوری

۔ہو شامل کو معلی منورہ،کوفہ،کربلئے مکرمہ،مدينہ مکہ شہروں چار تمام ان اختيار يہ کہ ہے نہيں بعيد يہ  

 تو پڑھے ری پو نماز عمداا  وہ اگر چاہيئے پڑھنی قصر نماز اسے اور ہے مسافر وہ کہ ہو معلوم يہ کو شخص جس۔۱۴۷۷ مسئلہ

 موجود وقت اگر ، لے پڑھ پوری نماز ، چاہيئے پڑھنی قصر نماز کو مسافر کہ کر بھول يہ اگر حطر اسی۔  ہے باطل نماز اسکی

۔ الئے بجا قضا کی احتياطاااس تو دآئے يا بعد کے گذرنے وقت اگر اور پڑھے دوبارہ تو ہو  

 نماز تو لے پڑھ پوری سے وجہ کی غفلت اگر چاہے پڑھنا قصر نماز اور ہے مسافر وہ کہ ہو معلوم کو شخص جس۔۱۴۷۸ مسئلہ

۔ ہے باطل  

ہے صحيح نماز کی تواس پڑھے پوری وہ اور تو چاہيئے پڑھنی قصر اسے کہ ہو نہ ہی معلوم يہ کو مسافر جس۔۱۴۷۹ مسئلہ  



 ہو معلوم نہ يہ مثلااسے ہو جانتا نہ کو خصوصيات بعض ليکن چاہيئے نمازقصرپڑھنی کہ ہو معلوم يہ کو مسافر جس۔۱۴۸۱ مسئلہ

 تو جاے ہو معلوم پہلے سے گذرنے وقت تواگر لے پڑھ پوری نماز مسافراگر ايسا ہے جاتی پڑھی قصر نماز بعد کے فرسخ ھآٹ کہ

۔ ہے نہيں ضروری کرنا قضا تو سمجھے بعد کے وقت اگر اور نمازپڑھے قصر دوبارہ واجب احتياط بر بنا  

 آٹھ سفر کا اس کہ لے پڑھ پوری نماز سے گمان اس وہ اگر چاہيئے پڑھنی قصر نماز ميں سفر کہ ہو معلوم جسے۔۱۴۸۱ مسئلہ

 وقت پراگر بنا کی احتياط کو نماز ہوئی پڑھی پوری تو تھا کا فرسخ آٹھ سفر کا اس ہوکہ علم اسے وقت جس تو ہے کم سے فرسخ

ہے قضانہيں تو ہو نہ باقی وقت اگر پڑھے قصر دوبارہ تو جائے ہو معلوم پہلے سے گذرنے  

 وقت اگر اور پڑھے قصر دوبارہ تو آجائے ياد اندر کے وقت اور لے پڑھ نماز پوری کر بھول کو نے ہو مسافر اگر ۔۱۴۸۲ مسئلہ

۔ ہے نہيں ضروری قضا تو آئے نہ ياد اندر کے  

۔ہے باطل نماز کی اس ميں صورت ہر تو لے پڑھ قصر وہ اگر چاہيئے پڑھنی پوری نماز جسے۔۱۴۸۳ مسئلہ  

 سفر کا اس کہ جائے ہو متوجہ طرف اس يا ہے مسافر وہ کہ آئے ياد بعد کے ہونے مشغول ميں نماز کعتیر چار اگر۔ ۱۴۸۴ مسئلہ

 رکعت تيسری اگر اور کرے تمام کے کر رکعتی دو کو نماز تو پہنچا نہيں ميں رکوع کے رکعت تيسری ابھی اور ہے فرسخ آٹھ

 سے نيت کی ادا کو قصر نماز تو ہو باقی وقت بھی زکا نما ترکع ايک اگر اور ہے باطل نماز تو ہو چکا پہنچ ميں رکوع کے

۔ پڑھے  

 ر چا شخص اگرکوئی کہ ہو نہ معلوم يہ اسے مثلا  ہو نہ واقف سے خصوصيات بعض کی قصر نماز مسافر اگر۔ ۱۴۸۵ مسئلہ

 ہو مشغول ميں نماز تیرکع چار شخص وہ اور چاہيئے پڑھنی قصر کو نماز تو آئے پلٹ رات اسی يا يا دن اسی اور جائے فرسخ

 جانے ميں رکوع اگر اور کرے تمام کے کر رکعتی دو کو نماز تو دآجائے يا مسئلہ پہلے سے رکوع کے رکعت تيسری اور جائے

۔ پڑھے سے نيت کی ادا کو قصر نماز تو ہو باقی وقت بھی کا رکعت ايک اگر اور ہے باطل نماز تو ہو ہوا متوجہ بعد کے  

 دے کر شروع نماز سے نيت کی قصر پر بنا کی جاننے نہ مسئلہ وہ اگر چاہيئے پڑھنی پوری نماز کو رمساف جس۔۱۴۸۶ مسئلہ

۔ کرے پوری رکعت چار کو نماز تو جائے ہو معلوم مسئلہ ميں حالت کی ہی نماز اور  

 کا رہنے دس جہاں ائےج پہنچ جگہ ايسی يا جائے پہنچ وطن اپنے اندر کے وقت اگر پڑھی نہيں نماز نے مسافر جس۔۱۴۸۷ مسئلہ

 اور پڑھی نہيں نماز ميں وقت اول نے اس اور ہے نہيں مسافر شخص کوئی اگر اور چاہيئے پڑھنی نماز پوری اسے تب ہو ارادہ

۔ گا پڑھے قصر کو نماز ميں سفر تو ہو پيش در سفر اسے  

 نمازوں ان کہ چاہيئے اسے جائے چھوٹ زنما کی عشا يا ظہرين کی اس اگر چاہيئے پڑھنی نماز قصر کو مسافر جس۔۱۴۸۸ مسئلہ

 يا ظہرين سے اس اور ہے نہيں مسافر شخص کوئی اگر اور الئے بجا ميں ہی وطن اپنے قضا چہ اگر کرے قصر بطور قضا کی

۔ بجاالئے ہی ميں سفر وہ خواہ چاہيئے پڑھنی ہی رکعت چار قضا کی نمازوں ان تو ہو گئی چھوٹ نماز کی عشاء  

 اور ہے مستحب پڑھنا‘‘ اکبر هللا و هللا اال الالہ و ہلل والحمد هللا سبحان’’مرتبہ تيس بعد کے نماز ہر لئے کے فرمسا۔ ۱۴۸۹ مسئلہ

 ميں تعقيبات کی نمازوں تينوں ان کہ ہے بہتر بلکہ ہے گئی کی تاکيد کافی کی ان ميں تعقيبات کی نماز کی عشا اور عصر ، ظہر

۔ پڑھے تسبيح يہ مرتبہ ساٹھ ساٹھ  

 

احکام کے نمازوں قضا  

 اختيار اپنے جو شی ہو بے و مستی يا ہو رہا سوتا ميں وقت پورے چاہے ہو نہ ميں وقت نماز واجب اپنی نے جس۔۱۴۹۱ مسئلہ

 حيض پر عورتوں صرف ، ہے واجب کرنا قضا کی نمازوں واجب ہوئی چھوٹی پر اس ہو سکا پڑھ نمازنہ سے وجہ کی ہے سے

۔ ہے نہيں قضا کی وںنماز پنجگانہ ميں نفاس و  

 

۔چاہيئے النی بجا قضا کی اس تو تھی باطل نماز ئی ہو پڑھی کہ ہو معلوم بعد کے جانے ہو ختم وقت اگر۔۱۴۹۱ مسئلہ  

۔نہيں ضروری بھی نا ال بجا فوراا  ہاں چاہيئے نی کر نہيں تاہی کو ميں پڑھنے ہو، قضا نماز ذمہ کے جس۔۱۴۹۲ مسئلہ  

۔ ہے سکتا پڑھ نمازيں مستحبی وہ ہوں نمازيں اقض ذمہ کے جس۔ ۱۴۹۳ مسئلہ  

 ايسی احتياطاا  تو تھيں باطل وہ تھيں پڑھی نمازيں جو يا ہيں باقی نمازيں قضا ذمے اسکے کہ ہو شک يہ کو کسی اگر۔ ۱۴۹۴ مسئلہ

۔ہے مستحب کرنا قضا کی نمازوں  



 اور نماز کی دن ايک کی عصر و ظہر دن ايک نے کسیؐا  مثل ہے ضروری ترتيب ميں قضا کی نمازوں پنجگانہ۔۱۴۹۵ مسئلہ

 احتياط بھی ميں نمازوں علوہ کے اس پڑھے ساتھ کے ترتيب کو قضا انکی تو ، ہو پڑھی نہيں نماز کی رات کيايک عشا و مغرب

۔کرے لحاظ کا ترتيب بناپر کی مستحب  

 ميہ يو غير بقيہ اور ميہ يو نماز ايک يا ہو چاہتا ڑھناپ آيات نماز مثلا  نمازيں چند دوسری علوہ کے ميہ يو نماز اگر۔ ۱۴۹۶ مسئلہ

۔ نہينہے ضروری ترتيب تب ہو چاہتا کرنا قضا کی نمازوں  

 کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہے چھوٹی پہلے نماز سی کون کہ ہو نہ معلوم اگر ميں بارے کے نمازوں ہوئی چھوٹی۔۱۴۹۷ مسئلہ

 نماز ايک پر کسی اگی مثلا  ہے چکی پڑھی ساتھ کے ترتيب شدہ قضا کہ ائےج ہو حاصل يقين کہ پڑھے سے طريقہ اس انھيں

 پر بنا کی مستحب احتياط تو ہے چھوٹی پہلے نماز نسی کو کہ ہو جانتا نہ وہ اور ہو واجب قضا کی مغرب نماز ايک اور ظہر

 ميں بعد نمازظہر ايک پہلے يا ڑھےپ قضا کی مغرب نماز ايک پھر اور اور ظہر نماز ايک ميں بعد اور مغرب نماز ايک پہلے

۔ ہے جاچکی پڑھی پہلے وہ ہے چھوٹی پہلے جو جائے ہو حاصل يقين تاکہ پڑھے زظہر نما ايک پھر اور مغرب نماز ايک  

 يہ اور ہوں ئی ہو قضا کی عصر دونوننمازيں يا عصر نماز کی دن دوسرے اور ظہر نماز کی دن ايک سے کسی اگر۔۱۴۹۸ مسئلہ

 قضا کی دن پہلے نماز پہلی کہ پڑھے سے نيت اس رکعتی چار نمازيں دو اگر تو ہے ہوئی قضا پہلے نماز کونسی کہ ہو جانتا نہ

۔ ہے کافی لئے کے حصول کے ترتيب تو قضا کی دن دوسرے نماز دوسری اور  

 نہ معلوم اور جائے ضاہوق ء عشا نماز ايک اور عصر نماز ايک يا عشاء نماز ايک اور ظہر نماز ايک سے کسی اگر۔۱۴۹۹ مسئلہ

 ترتيب جس کہ جائے ہو حاصل يقين کہ پڑھے کو ان طرح اس کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہے ہوئی قضا پہلے نماز کونسی کہ ہو

 کون سے ميں ان اور ہو ہوئی قضا عشاء نماز ايک اور ظہر نماز ايک اگرؐا  مثل ہے اليا بجا سے ترتيب اسی تھی ہوئی قضا سے

 نماز پہلے يا پڑھے ظہر نماز ايک دوبارہ پھر عشاء نماز بعد کے اس ظہر نماز ايک پہلے تو ہو نہ معلوم ہے ہوئی قضا پہلے سی

۔ جائے ہو يقين کا حصول کے ترتيب تاکہ پڑھے عشاء نماز ايک دوبارہ پھر ظہر نماز ايک بعد کے اس ء عشا  

 ئی ہو قضا نماز کہ ظہر کہ ہو دنہ يا ليکن ہے ہوئی قضا سے مجھ نماز رکعتی چار ايک کہ ہو معلوم کو شخص جس۔۱۵۱۱ مسئلہ

۔ ہے کافی ہوں پڑھتا کو اس ہے ذمہ ميرے رکعتی چار نماز جو کہ پڑھے سے نيت اس رکعتی چار نماز ايک تو کی عصر يا ہے  

 ہے ہوئی قضا سیکون پہلے سے ميں ان کہ ہو نہ معلوم اور ہوں ہوئی قضا پے در پے نمازيں پانچ سے شخص جس۔۱۵۱۱ مسئلہ

 پڑھنی سے صبح نماز جيسے لے پڑھ سے ترتيب کو نمازوں(۹)نو يعنی کرے رعايت کی ترتيب پر بنا کی مستحب احتياط تو

 اور پڑھے کو مغرب اور عصر و وظہر صبح نماز دومرتبہ تو لے پڑھ کو عشاء و مغرب و عصر و ظہر جب اور کرے شروع

 نمازيں دس ساتھ کے ترتيب مذکورہ تو ہو جانتا نہ کو شدہ قضا پہلی سے ميں ان اور ہوں ہوئی قضا پے در پے نمازيں چھ اگر

 سے ميں ہوناوان ئيں ہو قضا زيں نما سات اگرؐا  مثل گا جائے تا ہو اضافہ کا نماز ايک ايک لئے کے نماز ہر طرح اسی پڑھے

۔ پڑھے نمازيں گيارہ سے طريقے مذکورہ تو معلوم نہيں ہے ہوئی قضا سی کون پہلے  

 رعايت کی پرترتيب بنا کی مستحب ط احتيا ہوتو نہ ياد ترتيب اور ہوں ہوئی قضا نماز کی دن پانچ سے شخص جس۔۱۵۱۲ مسئلہ

 قضا طرح ،اسی پڑھے نمازيں کی دن چھ تو ہوں ہوئی قضا نمازيں کی دن چھ اگر اور پڑھے نمازيں کی دن پانچ يعنی کرے

 ان کہ جائے ہو يقين اور جائے ہو صل حا ترتيب تاکہ گا پڑھے نمازيں پنجگانہ سے عتبارا کے اسی جائيں بڑھتی جتنی نمازيں

۔ پڑھے يں نماز کی دن سات تو ہوں ہوئی قضا نمازيں سات اگرؐا  مثل ہے آچکی ترتيب درميان کے  

 ہو نہ معلوم جيسے ہو نہ معلوم تعداد ليکن ہوں ئی ہو قضا نمازيں کئی کی ظہر يا کی صبحؐا  مثل سے شخص جس۔۱۵۱۳ مسئلہ

 احتياط تو ہو گيا بھول ليکن تھا جانتا کو تعداد اگر ليکن ہيں کافی تو لے پڑھ کو تعداد کم اگر تو پانچ يا چار يا تھيں نمازيں تين کہ

 ئی ہو قضا نمازيں کئی کی صبح مثلااگر ہے چکا پڑھ نمازيں قضا کہ ئے ہوجا يقين اسے کہ پڑھے نمازيں اتنی پر بنا کی مستحب

۔ لے پڑھ نمازيں دسؐا  احتياطا تو تھيں نہيں زيادہ سے دس ہو کہ ہو يقين يہ البتہ ہو نہ معلوم تعداد ليکن ہوں  

 گذشتہ پہلے سے پڑھنے نماز ادا کی توآج ں ہو گئی ہو قضا نمازيں ياکئی ايک کی دن گذشتہ سے شخص کسی اگر۔ ۱۵۱۴ مسئلہ

 پہلے کہ ہے يہ مستحب احتياط ليکن۔ہوں قضا نمازيں چند يا ايک کی دن اسی اگر طرح اسی ہے نہيں ضروری نا کر قضا کی دن

۔ پڑھے نماز ادا بعد کے اس پڑھے کو نماز قضا کی دن اس  

 کا نماز اگر تو ہيں قضا نماز زيادہ سے ايک يا نماز ايک کی دن اسی کہ آجائے ياد ميں حالت کی نماز کو کسی اگر۔ ۱۵۱۵مسئلہ

 ميں ظہر نماز مثل کرے نيت کی نماز قضا کہ ہے يہ مستحب احتياط ہوتو ممکن بدلنا طرف کی قضا کو يتن اور ہو وسيع وقت

 وقت کا ظہر نماز اور ہے ئی ہو قضا صبح نماز کی دن اسی کہ آجائے ياد پہلے سے ہونے کامل کے رکوع کے رکعت تيسری

 نماز کی بعدظہر کے اس اور دے کر تمام پر رکعت دو کو زنما اور ہے کرسکتا تبديل طرف کی صبح کو نيت تو ہو نہ تنگ بھی

 نہيں صبح نماز کہ آئے ياد ميں رکوع کے رکعت تيسری مثلا  سکے نہ بدل طرف کی قضا کو نماز يا ہو تنگ وقت اگر ہاں۔  پڑھے

 کی رکن اور ہے رکن کہ جو گی آئے الزم زيادتی کی رکوع ايک تو گا پلٹائے طرف کی صبح نماز کو نيت اگر چونکہ تو پڑھی

۔ کرسکتا نہيں تبديل کو نيت لہذا ہے نماز بطلن موجب زيادتی  



 گذشتہ اور ں قضاہو بھی کی دن اس زيادہ يا نماز ايک اور ہوں قضا زيں نما کی روز چند گذشتہ کی شخص کسی اگر۔۱۵۱۶مسئلہ

 کی دن اس کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہو چاہتا ڑھناپ نہ دن اسی کو نمازوں تمام يا ہو رکھتا نہ وقت کا پڑھنے کو نمازوں تمام

 قضا کی دونوں پہلے جب تو کرے رعايت کی ترتيب استحبابی کہ ہو چاہتا اگر ليکن پڑھے پہلے سے ادا کی دن اسی کو نماز قضا

۔ پرھے دوبارہ کو اس ہے گئی پڑھی پہلے سے نماز ادا کہ نمازجو وہ کی دن اس ميں آخر کے ن ا تو پڑھے کو نمازوں  

 پڑھ نہيں کو نمازوں قضا کی اس کوئی دوسرا عاجزہو سے پڑھنے کو نمازوں قضا اپنی اگر ہے زندہ انسان تک جب۔ ۱۵۱۷مسئلہ

۔ سکتا  

 ايک ماموم و امام کہ ہے نہيں نمازقضاہويااداضروری کی امام چاہے ہے سکتا جا پڑھا ساتھ کے جماعت کو نماز قضا۔۱۵۱۸مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی تو پڑھے ساتھ کے عصر يا ظہر نماز کی امام کو قضا نماز کی صبح اگر مثلا  ںہو رہے پڑھ نماز ہی  

 کی نے ال بجا عبادات ديگر اور نماز ہو سمجھتا کو برے اچھے جو بچہ وہ يعنی کو بچہ مميز کہ ہے يہ مستحب۔ ۱۵۱۹مسئلہ

 کريں اقامہ کا جماعت نماز بچے کہ ہے جائز جائے کيا دہآما بھی پر نماز قضا کو اس کہ ہے مستحب بلکہ جائے ڈالی عادت

۔ نمازہو پيش کا بچوں دوسرے بچہ اورايک  

 

 

نمازيں قضا کی باپ ، ماں  

 کر قضا کی ان وہ اور ہوں گئے چھوٹ نافرمانی قصد بغير روزہ اور ہو يا ال نہ بجا کو روزے يا نماز اپنے باپ اگر۔ ۱۵۱۱ مسئلہ

 دے اجرت يا الئے بجا کو روزوں اور نمازوں ان خود بعد کے مرنے کے ان کہ ہے اجب پرو بيٹے ڑےب تو ہوں رہے قادر پر نے

 ليکن قضاکرے اسکی بيٹا بڑا پر بنا کی مستحب احتياط تو ہے کيا ترک کے عذر کسی بغير اگر ليکن وائے کر ادا سے کسی کر

 يا کرے ادا خود تو بيٹايا بڑا کہ ہے يہ واجب احتياط تھاتو نہ قادر پر نے قضاکر کے ان اور ہوں گئے چھوٹ ميں سفر روزہ جو

۔ہے حکم يہی بھی کا روزہ زو نما کی ماں پر بنا کی مستحب احتياط اور کروائے ادا کر دے اجرت  

۔ ہے نہيں واجب کچھ پر اس پھر تو نہيں يا تھيں نمازيں قضا پر والدين ميرے کہ ہو شک کو بيٹے بڑے اگر۔ ۱۵۱۱ مسئلہ  

 مستحب احتياط تو نہيں يا ئے ال بجا کو ان کہ ہو شک ليکن تھيں نمازيں قضا پر والدين کہ ہو علم کو بيٹے بڑے اگر۔ ۱۵۱۲ مسئلہ

۔ ئے بجاال کو ان کہ ہے يہ  

 کر تقسيم کو روزوں وناور نماز ميں آپس کہ ہے يہ تواحتياط ہے بڑا لڑکا سا کون کا والے مرنے کہ ہو نہ معلوم اگر۔ ۱۵۱۳ مسئلہ

۔ ليں ڈال قرعہ يا ليں  

 صحيح واال لينے اجرت ہواور دی کر وصيت کی پڑھوانے پر اجرت لئے کے نمازوں اپنی نے والے مرنے خود اگر۔ ۱۵۱۴ مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب پر لڑکے بڑے تو ہو يا ال قضابجا کی وں نماز سے طريقہ  

 عشاء مغرب صبح کی ماں مثل گا کرے عمل مطابق کے ليفتک اپنی وقت پرھتے قضانمازکو کی باپ ماں بيٹا بڑا۔ ۱۵۱۵ مسئلہ

۔ گا پڑھے سے آواز بلند نمازوں کی  

 ا تو ہوں ذمہ کے اس بھی روزے اور نمازيں کی باپ ماں اور ں ہو قضا کی اورنماز روزے اپنے ذمہ کے جس۔ ۱۵۱۶ مسئلہ

۔ کرے ادا پہلے چاہے کو جس کہ ہے اختيار سکو  

 روزے کے ان وقت اس ئے جا ہو عاقل و بالغ وہ جب تو تھا لغ با نا يا ديوانہ اگر بيٹا بڑا وقت مرتے ےک باپ يا ماں۔ ۱۵۱۷ مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب بھی کچھ پر لڑکے دوسرے تو ئے جا مر پہلے سے نے ہو عاقل و بالغ اگر اور کرے قضا کی نماز اور  

 بيٹے دوسرے تو ئے جا مر پہلے سے نے کر پورا کے وروزے مازن قضا کی تھاباپ عاقل و بالغ جو کہ بيٹا بڑا اگر۔ ۱۵۱۸ مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب بھی کچھ پر  

 

اجارہ نماز  

 کسی لئے کے اس يا ال بجا نہيں ميں زندگی وہ جو کو عبادات دوسری کی اس اور نماز بعد کے مرنے کے ن انسا۔۱۵۱۹ مسئلہ

 بھی تو ئے ال بجا بھی اجرت بل کوئی اگر اور ئے ال بجا کو ادتوںعب ان کہ ديں مزدوری کو اس ليکن ہيں بناسکتے اجير کو اور

۔ ہے صحيح  



 کی لوگوں زندہ انسان کو زيارتوں کی قبور کے السلم عليھم معصومين آئمہ اورؐ   هللا رسول جيسے چيزيں مستحبی۔ ۱۵۲۱مسئلہ

 کر ہديہ کو افراد زندہ اور مردوں ثواب اک اس کر دے انجام اعمال مستحب طرح اسی اور ہے سکتا دے انجام پر اجرت سے طرف

۔ ہيں سکتے  

۔ ہو واال ننے جا کو مسائل کے نماز سے تقليد صحيح يا ہو مجتھد کہ چاہئيے کو والے پڑھنے نماز پر اجارہ کی ميت۔ ۱۵۲۱ مسئلہ  

 نام کے اس کہ ہے ںنہي ضروری اور کرے معين کو ميت وقت کے نيت کہ چاہئيے کو والے پڑھنے نماز پر اجرت۔ ۱۵۲۲ مسئلہ

 ں ہو پڑھتا نماز ميں سے طرف کی اس ہے لی اجرت نے ميں سے طرف کی جس کہ کرے نيت وہ کہ ہو طرح اس جانتاہواگر کو

۔ ہے فی کا تو  

 اس ميں ، ہے ذمہ کے ميت کچھ جو کرے نيت وہ کہ چاہئيے کو( پڑھے نماز کر لے اجرت شخص جو يعنی)اجير۔ ۱۵۲۳ مسئلہ

۔ وںرہاہ ال بجا کو  

۔ ہے تا ال بجا صحيح کو اعمال کہ ہو يقين ميں بارے کے جس چاہئيے بنانا اجير کو شخص ايسے۔ ۱۵۲۴ مسئلہ  

 باطل يا کيا نہيں پورا کو کام نے اس کہ ئے جا ہو معلوم اور دے انجام نمازيں کی ميت کہ کيا اجير کو کسی اگر۔ ۱۵۲۵ مسئلہ

۔چاہئيے بنانا اجير کو شخص دوسرے کسی تو ہے يا ال بجا سے طريقہ  

 ہوں يا بجاال ميں کہ دے کہہ اجير نہيناور يا يا ال بجا وہ تھی نماز مثلا  عمل جو ذمہ کے اجير کہ ئے جا ہو شک اگر۔ ۱۵۲۶ مسئلہ

 رےدوس کسی تو نہيں يا ہے يا ال بجا صحيح کو عمل اس اجير کہ ہو شک اگر اور ہے، فی کا ہی کہنا سکا ا تو ہو وثوق با وہ اگر

۔ ہے نہيں الزم نا بنا اجير کو شخص  

 پر بنا کی احتياط چہ اگر سکتا جا بنايا نہيں اجير لئے کے نمازوں کی ميت ہو، پڑھتا نماز کر بيٹھ مثل ہو مجبور جو۔ ۱۵۲۷ مسئلہ

۔ ہوں ئی ہو قضا طرح اسی بھی نمازيں کی ميت  

 وہ کہ ہے منحصر پر تکليف کی اجير يہ ہيناور سکتے وہ اجير لئے کے ،مرد عورت اور لئے کے عورت ، مرد۔۱۵۲۸ مسئلہ

۔ ساتھ کے آواز آہستہ يا پڑھے سے آواز بلند کو نماز  

 عصرکی و ظہر کی دن ايک مثلا  تھی معتبر مينترتيب نمازوں ادا اسکی ميناگر سلسلے کے نمازوں قضا کی ميت۔۱۵۲۹ مسئلہ

ذا ہے نہيں الزم رعايت کی توترتيب ہو نہ معلوم ترتيب انکی اگر ليکن گا جائے پڑھا ساتھ کے ترتيب کو تواس نماز  نہيں واجب لہ 

۔جائے ہو صل حا ترتيب کہ پڑھو نماز اتنی کہ کرے شرط سے اجير کہ ہے  

 تو ہو نہ باطل ميں نظر اسکی وہ اور ہو گئی لی کر شرط کی ادائيگی سے طريقہ ص مخصو کسی سے اجير اگر۔۱۵۳۱ مسئلہ

 احتياط اور چاہيئے پڑھنا سے لحاظ کے فرض اپنے کو اجير تو ہو نہ شرط اگر البتہ ، الئے بجا طرح اسی کہ ےہ پابند کا اس اجير

 تسبيحات ميت فريضہ اگرؐا  مثل کرے عمل پر اس ہو قريب سے احتياط جو ميں طريقہ اپنے اور ميت فريضہ کہ ہے يہ مستحب

۔کہے مرتبہ تين تو ہے کا مرتبہ ہی کاي طريقہ کا اجير اور تھا پڑھنا مرتبہ تين کو اربعہ  

 کہ چاہيئے کو اجير تو گا کرے ادا ساتھ کے موں کا مستحب قدر کس زکو نما کہ ہو گئی کی نہ شرط سے اجير اگر۔۱۵۳۱ مسئلہ

۔ پڑھے ساتھ کے مستحبات انہی بھی وہ ہيں پڑھتے نماز ساتھ کے مستحبات جن گ لو سے طور عام  

 کے اجيروں پر بنا کی مستحب احتياط تو کرے اجير لئے کے وں نماز قضا کی ميت کو لوگوں ئیک شخص کوئی اگر۔۱۵۳۲ مسئلہ

 کر طے سے دوسرے اور کرو پڑھا تک ظہر کر لے سے صبح تم کہ لے کر طے سے ايکؐا  مثل ہے بہتر دينا کر معين اوقات

 يہؐا  مثل چاہيئے دينا کر معين بھی کو مازن والی ہونے شروع مرتبہ ہر طرح اسی کرو پڑھا کی تک شب ليکر سے ظہر تم لے

 لينا کر طے بھی يہ سے اجيروں طرح اسی گی پڑے پڑھنی کی عصر يا کی ظہر يا کی صبح نماز پہلے کہ چاہيئے لينا کر طے

 اور کريں نہ شمار سکو ا تو سکيں پڑھ نہ ری پو کی دن ايک اگر اور گی پڑے پڑھنی نماز ری پو کی دن ايک مرتبہ ہر چاہيئے

۔ ديں انجام سے شروع نمازونکو کی دن رات دوبارہ  

 ہو تمام سال شخص وہ اور جائے کيا اجير لئے کے پڑھنے کو وں نماز کی ميت ميں بھر سالؐا  مثل کو کسی اگر۔ ۱۵۳۳ مسئلہ

 پڑھ نہيں کہ ہو الاحتم سکايا پڑھ نہيں اجير کہ ہے معلوم لئے کے نمازوں جن پر بنا کی واجب تواحتياط جائے مر پہلے سے نے

۔ چاہيئے کرنا اجير دوسرا لئے کے ان ہے سکا  

 پوری کر بنا اجير جائے يا بنا اجير کا نمازوں کی ميت پڑھے ہی خود وہ نمازيں تمام کہ سے شرط اس کو کسی اگر۔ ۱۵۳۴ مسئلہ

 کی وں نماز والی جانے رہ باقی سے مال کے اجير تو جائے مر پہلے سے نے ہو پوری نمازيں اجير اور جائے دی دے اجرت

 کا اس تھا ليا مال جو کہ چاہيئے تو ہيں پڑھی نہيں نمازيں آدھی اگرؐا  مثل چاہيئے دينی کر واپس کو ولی کے ميت سے اجرت

 ورثا کے اجير تو ہو گئی کی نہ شرط کی پڑھنے خود سے اجير اگر اور ديں دے کو ولی کے ميت کر لے سے مال کے اس آدھا



 نہ ہی چھوڑا مال کچھ ميں ترکہ بعد کے مرنے نے اجير اگر ليکن کريں اجير دوسرا سے پيسے ہوئے بچے باقی کہ چاہيئے کو ء

۔ ہے نہيں واجب کچھ ذمہ کے ء ورثا کے اجير تب ، ہو  

 ےک اس تو ں ہو نمازيں قضا بھی ذمہ کے اجير خود اور جائے مر پہلے سے کرنے پوری نمازيں کی ميت اجير اگر۔ ۱۵۳۵ مسئلہ

 بھی اجير اور جائے بچ مال کچھ اگر اب چاہيئے کرنا معين اجير دوسرا تھی لی اجرت کی جس کہ لئے کے نمازوں ان سے مال

 معين اجير لئے کے نمازوں م تما کی اس تو ديں دے اجازت بھی ء ورثا کے س اورا ہو مرا کرکے وصيت کی نمازوں قضا اپنی

 چاہيئے کرنا خرچ لئے کے نمازوں قضا کی اس سے مال تہائی ايک صرف کے اجير تو ہوں نہ راضی ء ورثا اگر ليکن جائے کيا

 ۔

آيات نماز  

۔ ہے ہوتی واجب سے چيزوں چار گا ہو بيان آئندہ طريقہ کا جس آيات نماز۔۱۵۳۶ مسئلہ  

گہن سورج۔ اول  

۔ ہو اہو نہ خوفزدہ سے اس آدمی کوئی چاہے اور ہو ہوا ہی سا تھوڑا گہن چاہے چاندگہن۔  دوم  

ہو ہوا نہ زدہ خوف ئی کو چاہے زلزلہ۔ سوم  

 ہو خوفزدہ لوگ تر زيادہ سے چيزوں ان جبکہ چيزيں کی قسم س ا اور آندھياں سياہ و سرخ ، کڑک و شديدچمک کی بجلی۔چہارم

۔ جائيں  

 کے ايک ہر تو آجائے بھی زلزلہ اور جائے ہو گہن سورج مثلا  جائيں ہو واقع زيادہ سے ايک سبب کے آيات نماز اگر۔۱۵۳۷ مسئلہ

۔ چاہيئے پڑھنی آيات نماز االگ الگ لئے  

 کو سورج مرتبہ تين مثلا  ہوں واجب سے سبب ہی ايک سب کی سب وہ اور ہوں واجب آيات نماز کئی پر کسی اگر۔ ۱۵۳۸ مسئلہ

 يہ کہ کرے معين بھی يہ ميں نيت کہ نہيں ضروری يہ وقت کرتے قضا تو پڑھی نہيں نماز مرتبہ تينوں نے اس اور ہو لگا گہن

 کئی سے وجہ کی چيزوں کی قسم سی اورا آندھياں وسرخ سياہ برق و رعد اگر طرح ،اسی ہے قضا کی گہن سورج دفعہ فلں

 سے وجہ کی زلزلہ اور گہن چاند گہن سورج اگر ليکن ہے نہيں ضروری کرنا معين وقت کرتے قضا تو ہوں گئی ہو واجب نمازيں

 معين يہ وقت کرتے قضا مستحب احتياط بر بنا تو ہوں ئی ہو واجب سے وجہ کی دو سے ميں ان يا ہوں گئی ہو واجب نمازيں تين

۔ ہے نماز کی گہن سے کون يہ کہ چاہيئے لينا کر  

 نماز پر والوں شہر اسی ہوں ہوئی واقع ميں شہر جس يں چيز وہ ہے تی ہو واجب آيات نماز سے وجہ کی چيزوں جن۔۱۵۳۹ مسئلہ

 کی شہر ہی ايک سب کہ ں ہو قريب اتنی بستياں وہ ہاناگر ہے نہيں واجب پر والوں رہنے کے جگہ ،دوسری گی ہو واجب تآيا

۔ گی ہو واجب آيات نماز پر سب ميں صورت ايسی تو ہوں ہوتی شمار  

 احتياط بر بنا اور چاہيئے پڑھنی آيات نماز وقت اسی جائے ہو شروع لگنا گہن ميں سورج يا چاند سے وقت جس۔۱۵۴۱ مسئلہ

۔ جائے ہو شروع نا ہو ختم گہن کہ چاہيئے کرنی نہ دير اتنی مستحب  

 کے قربت فقط پرنماز بنا کی مستحب احتياط تو ہو لگا ہونے ختم گہن کہ کرے دير اتنی ميں پڑھنے آيات نماز اگر۔۱۵۴۱ مسئلہ

 قضا و ادا تو پڑھے آيات نماز بعد کے اس جائے ہو تمخ گہن پورا جب طرح اسی اور کرے نہ نيت کی قضا و ادا اور پڑھے قصد

۔کرے نہ نيت کی  

 کے ادا کو نماز تو ہو کم بھی سے يااس برابر کے پڑھنے رکعت ايک مدت کی لگنے گہن کے چاند يا سورج اگر۔۱۵۴۲ مسئلہ

 کو نماز انسان اور ہو ہزياد سے مقدار کی پڑھنے رکعت ايک کی نماز مدت کی لگنے گہن کے ان اگر طرح اسی پڑھے سے قصد

ذا ، ہے کيا ہ گنا سنے ا تو پڑھے نہ ۔ پڑھے نماز سے قصد کے قضا وہ کہ ہے واجب تک حصے آخری کے پرعمر اس لہ   

 ليکن ہے گنہگار تو پڑھے نہ نماز اگر اور چاہيئے پڑھنی آيات نماز فوراا  پر قع موا کے زلزلہ زور بجلی ، کڑک۔ ۱۵۴۳ مسئلہ

۔ گی ہو شمار ميں ادا گا پڑھے بھی وقت جس اور گی رہے واجب زنما وہ تک عمر آخر  

 کہ ہو معلوم بعد کے جانے ہو ختم کے گہن اگر لگاہے گہن چاند يا گہن سورج کہ ہو نہ علم يہ کو شخص اگرکسی۔۱۵۴۴ مسئلہ

۔ہے نہيں واجب قضا تو تھا گال گہن سا تھوڑا کہ جائے ہو معلوم يہ اگر ليکن ہے واجب قضا کی آيات نماز تو تھا لگا گہن پورا  

 ليکن پڑھے نہ آيات نماز وہ اور ہو پيدا يقين کو کسی سے خبر کی گرہن سورج اور گرہن چاند کی لوگوں کچھ اگر۔ ۱۵۴۵ مسئلہ

 ڑاتھو ليکناکر چاہئيے نی کر قضا کی آيات نماز تب تھا لگا پورا بھی گرہن اور تھی صحيح خبر کی لوگوں ان کہ ہو معلوم ميں بعد

 ديں خبر کی گرہن چاند يا سورج ہو نہ معلوم عدالت کی جن آدمی ايسے دو اگر۔ ہے نہيں واجب پڑھنا آيات نماز تو تھا لگا گہن سا



 پر کہنے کے شخص وثوق با ايک اقوی   بنابر بلکہ چاہئيے پڑھنی آيات نماز تو تھے عادل لوگ يہ کہ ئے جا ہو معلوم ميں اوربعد

۔ چاہئيے پڑھنا آيات نماز بھی  

 انسان ہيناور جانتے کو وقت کے گرہن چاند يا سورج پر بنا کی علمی قواعد جو پر کہنے کے لوگوں ان انسان اگر۔ ۱۵۴۶ مسئلہ

 ديں کہہ لوگ وہ اگر طرح اسی چاہئيے پڑھنی ت آيا نماز واجب احتياط بر توبنا اہے ہو گہن چاند يا سورج کہ جائے ہو کواطمينان

 بر بنا تو ئے جا ہو پيدا بھی اطمينان سے کہنے کے ان کو انسان اور گا ہو گرہن چاند يا سورج تک وقت ںفل سے وقت فلں کہ

 احتياط تو گا ہو شروع کھلنا گرہن سے وقت فلں کہ ئيں بتا لوگ وہ اگر مثل چاہئيے نا کر عمل پر کہنے کے ان واجب احتياط

۔ کرے نہ تاخير تک وقت کواس پرنماز بنا کی واجب  

 گزر وقت اگر اور چاہئيے پڑھنی دوبارہ تو ئے جا ہو علم کا نے جا ہو باطل کے ،اس ہے پڑھی جو آيات نماز اگر۔ ۱۵۴۷ مسئلہ

۔ چاہئيے نی کر قضا تو ہو گيا  

 پہلے چاہے کو نماز توجس ہو قت و لئے کے نمازوں دونوں اور ئے جا ہو واجب آيات نماز وقت کے يوميہ نماز اگر۔ ۱۵۴۸ مسئلہ

 وقت کا دونوں اگر اور پڑھے کو اسی پہلے تو ہو تنگ وقت کا ايک کسی سے ميں دونوں ان اگر اور ہے نہيں اشکال کوئی پڑھے

۔ پڑھے نمازيوميہ پہلے تو ہو تنگ  

 

 نماز تب ، ہو تنگ وقت بھی کا يوميہ نماز اور ئے جا ہو علم کا وقت تنگی کی آيات نماز اگر وقت پڑھتے يوميہ نماز۔ ۱۵۴۹ مسئلہ

 نماز يوميہ پھر ، پڑھے آيات نماز پہلے کر توڑ کو اس تو ہو وسيع وقت کا يوميہ نماز اگر اور پڑھے آيات نماز کے کر تمام يوميہ

۔ بجاالئے  

 پڑھنی يوميہ نماز کر توڑ کو آيات نماز تو ئے جا ہو علم کا وقت تنگی کی آيات نماز اگر وقت پڑھتے نمازآيات۔ ۱۵۵۱ مسئلہ

 وہيں ہے چھوڑا سے جہاں کو آيات نماز ہے تی جا ہو باطل نماز سے جس کئے کام ايسا کوئی بغير کے کر ختم نماز ورا چاہئيے

۔پڑھے دوبارہ کو آيات بناپرنماز کی مستحب احتياط اور کرے تمام سے  

 نہ اور ہے واجب آياتز نما پر اس نہ تب لگے ميں نفاس و حيض زمانہ کے عورت غيرہ و چاندگہن يا سورج اگر۔ ۱۵۵۱ مسئلہ

۔ کرے قضا کی بعداس کے نے ہو پاک کہ ہے يہ مستحب احتياط ،البتہ ہے واجب قضا کی اس  

طريقہ کا آيات نماز  

 تکبيرۃ بعد کے نيت کہ ہے يہ طريقہ کا آيات نماز ، ہيں رکوع نچ پا ميں رکعت ہر اور ہيں رکعتيں دو کی آيات نماز۔۱۵۵۲ مسئلہ

 سر سے رکوع اور ئے جا ميں رکوع پھر اور پڑھے مکمل سورہ دوسرا کوئی اور الحمد سورہ بعد سکے اورا کہے االحرام

 دونوں بعد کے رکوع پانچويں کرے رکوع پانچ طرح اسی ئے جا ميں رکوع کر پڑھ سورہ و حمد سورہ دوبارہ بعد کے اٹھانے

۔ دے کر تمام کو نماز بعد کے سلم و شھدت کر پڑھ رکعت دوسری مانند کے رکعت پہلی اور ئے ہوجا کھڑا کے کر سجدے  

 کے کر حصے پانچ کے سورہ کسی بعد کے پڑھنے حمد سورہ و تکبير و نيت کہ ہے ئز جا بھی يہ ميں آيات نماز۔ ۱۵۵۳ مسئلہ

 حصہ دوسرا کا سورہ پڑھے حمد بغير کر ہو کھڑا سے رکوع اور ئے جا چل ميں رکوع کر پڑھ کو زيادہ سے اس يا آيت ايک

 سے رکوع پانچويں طرح اسی کرے رکوع اور پڑھے حصہ تيسرا کر ہو کھڑا سے رکوع پھر اور ئے جا چل ميں رکوع کر ھپڑ

 جا چل ميں رکوع کر پڑھ‘‘  الرحيم حمن الر هللا بسم’’ سے نيت کی توحيد بعدسورہ کے توحمد سورہ مثلا  لے کر مکمل سورہ پہلے

 هللا’’ ہوکر کھڑا سے رکوع پھر ، ئے جا چل ميں رکوع کر پڑھ‘‘احد هللا ھو قل’’رفص کر ہو کھڑا سے رکوع دوبارہ اور ، ئے

 پھر ئے جا چل ميں رکوع کر پڑھ‘‘  يولد ولم يلد لم’’ کر ہو کھڑا سے رکوع بعد کے اس ئے جا چل ميں رکوع کر پڑھ‘‘ الصمد

 کے رکعت پہلی اور کرے سجدے دو بعد کے رکوع چويںپان اور کرے رکوع پانچواں کر پڑھ‘‘کفواااحد لہ يکن ولم’’ کر ہو کھڑا

۔ دے کر تمام نماز کر پڑھ سلم تشہد بعد کے سجدوں دونوں اور پڑھے بھی رکعت دوسری پر طريقہ  

 اور حمد سورہ مرتبہ ايک ميں رکعت دوسری اور پڑھے وسورہ حمد مرتبہ پانچ ميں رکعت ايک کی آيات نماز اگر۔ ۱۵۵۴ مسئلہ

۔ہے نہيں حرج ئی کو بھی تب پڑھے کے کر حصے انچپ کو سورہ ايک  

 نمازآيات البتہ ہيں مستحب و واجب بھی ميں آيات نماز چيزيں وہی ہيں مستحب يا واجب ميں يوميہ نماز چيزيں جو۔ ۱۵۵۵ مسئلہ

ۃ’’ مرتبہ تين بدلے کے واقامت اذان ميں ۔ ہے مستحب کہنا‘‘ الصلو   

 پہلے سے رکوع ہر طرح اسی ہے مستحب کہنا‘‘  حمد لمن هللا سمع’’ کر ہو بعدکھڑے کے رکوع دسويں اور پانچويں۔ ۱۵۵۶ مسئلہ

۔ ہے مستحب کہنا تکبير ميں بعد اور  

 دسويں صرف اگر اور ہے مستحب پڑھنا قنوت پہلے سے رکوع دسويں اور آٹھويں اور چھٹے چوتھے، اور دوسرے۔ ۱۵۵۷ مسئلہ

۔ ہے فی کا بھی تب پڑھے قنوت پہلے سے رکوع  



 باطل نماز تو سکے کر نہ طے کو چيز کسی فکر اور ہيں پڑھيں رکعتيں کتنی کہ ئے جا ہو شک ميں نمازآيات اگر۔ ۱۵۵۸ مسئلہ

۔ ہے  

 کسی ذہن اور مينہے رکوع پہلے کے رکعت دوسری يا ہے ميں رکوع آخری کے رکعت پہلی کہ ئے جا ہو شک اگر۔ ۱۵۵۹ مسئلہ

 نہيں تک سجدہ ابھی اور پانچ يا ہيں کئے رکوع چار کہ ئے جا ہو شک يہ اگر ليکن ہے باطل نماز تو سکے کر نہ طے کو بات

 کی شک اس تو ہو چکا پہنچ کو سجدہ اگر اور چاہئيے نا ال بجا کو اس ہواہے شک ميں النے بجا کے رکوع جس تو ہے پہنچا

۔ چاہئيے نی کر نہيں پرواہ  

۔ ہے تی جا ہو باطل نماز سے زيادتی يا کمی عمداا  يا سہواا  یک جس ہے رکن رکوع ہر کا آيات نماز۔ ۱۵۶۱ مسئلہ  

 

 نمازعيدين

( قربان عيد و الفطر عيد  ) 

 پڑھناچاہئيے سے جماعت اور ہے واجب ميں زمانے کے نے ہو حاضر کے السلم عليہ امام ، قربان و فطر عيد نماز۔ ۱۵۶۱ مسئلہ

 جا پڑھا سے طريقہ دونوں جماعت يا تنہا اسے اور ہے مستحب عيدين زنما ہيں غائب السلم عليہ امام جبکہ ميں زمانے اوراس

۔ ہے سکتا  

۔ ہے تک ظہر سے آفتاب طلوع کاوقت نماز کی( الحجہ ذی دھم)قربان عيد(شوال يکم) فطر عيد۔ ۱۵۶۲ مسئلہ  

 نا کر افطار بعد کے چڑھنے آفتاب ميں فطر عيد اور ہے پڑھنامستحب بعد کے چڑھنے آفتاب نماز کی قربان عيد۔ ۱۵۶۳ مسئلہ

ۃفطرہ اور ہے مستحب ۔ چاہئيے پڑھنی عيد نماز پھر اور بھی دينا زکو   

 تکبير ہر چاہئيناور کہنا تکبير پانچ بعد کے وسورہ حمد ميں رکعت پہلی ، ہے رکعت دو ز نما کی قربان و فطر عيد۔ ۱۵۶۴ مسئلہ

 دو بعد کے رکوع اور چاہئيے جانا ميں رکوع کر کہہ اورتکبير ايک بعد کے قنوت اورپانچويں چاہئيے پڑھنا قنوت ايک بعد کے

 ہر اور چاہئيے کہنا تکبير بعدچار کے وسورہ حمد ميں رکعت دوسری کر ہو کھڑے بعد کے سجدوں دونوں اور ئے ال بجا سجدے

 کر سجدے دونوں بعد کے رکوع اور چاہئيے نا جا ميں رکوع کر کہہ تکبير پانچويں اور چاہئيے پڑھنا قنوت ايک بعد کے تکبير

۔ پڑھے سلم تشہدو کے  

 ايک کسی سے ميں دعاؤں دو ان ليکن ہے فی کا ئے جا پڑھا ذکر يا دعا بھی کوئی ميں قنوت کے وقربان فطر عيد۔ ۱۵۶۵ مسئلہ

۔ ہے بہتر پڑھنا کو  

ی اھل والرحمۃو العفو واھل والجبروت الجود واھل والعظمہ الکبرياء اھل اللھم’’اول  جعلتہ الذی اليوم ھذا بحق المغفرۃاسئلک و التقو 

 فيہ دخلت خيرا کل فی تدخلنی وان محمد آل محمٍدو علی   تصل ان ، مزيدا وؐا  وشرفا ذخراا  وآلہ عليہ هللا صلی لمحمد و عيداا  للمسلمين

 منہ سئلک ما خير اسئلک یان اللھم وعليھم عليہ صلواتک ، محمدٍ  آل محمدااو منہ سوٍءاخرجت کل من تخرجنی محمٍدوان ااوآل محمد

المخلصون عبادک استعاذمنہ مما بک واعوذ الصالحون عبادک  ‘‘ 

 الحسن واالوصياءؐا  ابدا وليی وعلی ابداا، قبلتی ابدااوالکعبۃ کتابی والقرآن ، ابداا  نبيی محمد و ، ابداا  دينی وااالسلم ابداا  ربی هللا’’ دوم

۔‘‘ابداا  آئمتی السلم عليہم المنتظر والمھدی الحسن و وعلی مدومح وعلی وموسی   وجعفر ومحمد وعلی والحسين  

 ئيں جا پڑھے خطبہ دو بعد کے کے قربان و فطر عيد نماز کے ہے مستحب ميں غيبت زمانہ کے السلم عليہ امام۔ ۱۵۶۶ مسئلہ

ۃفطر ميں خطبہ کے فطر عيد کہ ہے بہتر اور  بيان احکام کے قربانی ميں خطبہ کے ن قربا عيد اور ہوں بيان احکام کے ہ زکو 

۔ ئيں جا کئے  

 شمس سورہ بعد کے حمد ميں رکعت پہلی ليکن ہے نہيں مخصوص سورہ کوئی ميں نماز کی وقربان فطر عيد۔ ۱۵۶۷ مسئلہ

 بعد کے حمد سورہ ميں رکعت پہلی يا ہے بہتر پڑھانا کا(۸۸س) غاشيہ سورہ بعد کے حمد سورہ ميں رکعت دوسری اور(۹۱س)

۔ پڑھے شمس سورہ بعد کے حمد سورہ ميں رکعت دوسری اور(۸۷س)ی  اعل سورہ  

۔ ئے جا پڑھی ميں مسجدالحرام کہ ہے مستحب ميں مکہ ليکن ہے مستحب پڑھنا ميں بيابان اور صحرا عيد نماز۔ ۱۵۶۸ مسئلہ  

 غسل پہلے سے پڑھنے نماز اور ئيں جا ساتھ کے وقار اور وپابرہنہ پيادہ لئے کے پڑھنے عيد نماز کہ ہے مستحب۔ ۱۵۶۹ مسئلہ

۔ باندھيں سفيد عمامہ پر سر اور کريں  



 جماعت امام اگر اور کرے بلند کو ہاتھوں وقت کہتے تکبير اور کرے سجدہ پر زمين ميں عيد نماز کہ ہے مستحب۔ ۱۵۷۱ مسئلہ

۔ ہے مستحب پڑھنا نماز سے آواز بلند تو ہے رہا پڑھ نماز اکيلے يا ہے  

 ان بعد کے فطر عيد نماز خود اور بعد کے صبح نماز عيد روز اور بعد کے عشاء و مغرب نماز طرف عيد شب۔ ۱۵۷۱ مسئلہ

اوالنا ما علی   الشکر ولہ ھدانا ما علی ہلل الحمد ، الحمد وہلل اکبر وهللا هللا اال الہ ،ال اکبر هللا ، اکبر هللا’’ ہے مستحب پڑھنا کا تکبيروں  

‘‘ 

 ظہر کی دن کے عيد ع نماز پہلی جنکی کہ ہے مستحب پڑھنا کا تکبيروں بعد کے وں نماز دس يںم قربان عيد نماز۔ ۱۵۷۲ مسئلہ

 ھدانا ما علی  ’’ ہيں چکی جا کی بيان ميں مسئلہ جوپہلے تکبير وہ ہے نماز کی صبح کی الحجہ ذی نمازبارہويں اورآخری نماز کی

 قربان عيد ليکن‘‘ ابلنا ما علی ہلل والحمد االنعام بھيمۃ من رزقنا ما اکبرعلی هللا’’ پڑھے بھی يہ بعد کے اس اور پڑھے تکبير تک‘‘

 ظہر نماز کی قربان عيد يعنی ہے مستحب کہنا تکبير بعد کے نمازوں پندرہ لئے کے اس تو ہو ميں منی   ميدان کوئی اگر دن کے

۔ ھےپڑ کو تکبيروں ان ميں وں نماز تک بعد کے صبح نماز کی الحجہ ذی تيرہويں بعد کے  

 پرواہ کی شک اپنے تو ہو گيا ہو مشغول ميں عمل والے بعد اور کرے شک ميں عدد کے رکوع يا عدد کے قنوت اگر۔۱۵۷۳ مسئلہ

۔ رکھے پر کم واالبنا کرے نہ  

۔ پڑھے خود چيزيں سواتمام کے وسورہ حمد طرح ونکی نماز باقی کہ چاہئيے کو ماموم بھی ميں عيديں نماز۔ ۱۵۷۴ مسئلہ  

 کو ماموم تو ئے جا ميں رکوع امام جب ہوتو چکا کہہ تکبيريں کچھ کی نماز امام جب پہنچے وقت اس اماموم اگر۔ ۱۵۷۵مسئلہ

 پھر دے کہہ ہلل الحمد يا هللا سبحان مرتبہ ايک ميں قنوت ہر اگر اور پڑھے تھاخود پڑھا نہيں قنوت اور تکبيريں جتنی کہ چاہئيے

۔ ہے فی کا بھی  

 کے امام ميں رکوع کر کہہ تکبير پہلی اور کرے نيت تو ہو ميں حالت کی رکوع امام جب پہنچے وقت اس امومم اگر۔ ۱۵۷۶ مسئلہ

۔ ئے جا ہو شريک ساتھ  

 اگر ئے ال بجا بعد کے نماز کو اس کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ئے جا بھول سجدہ ايک يا تشہد ميں عيد نماز اگر۔ ۱۵۷۷ مسئلہ

 نماز کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہو تا جا ہو واجب سہو سجدہ ميں يوميہ نماز سے وجہ کی جس کرے فعل ايسا کوئی عيدميں نماز

۔ ئے ال بجا سہو سجدہ دو بعد کے  

 

جمعہ نماز  

 پڑھ جمعہ نماز کے ظہر نماز ئے بجا روز اس يعنی ہے تخيری واجب ميں السلم عليہ امام غيبت زمانہ‘‘جمعہ نماز’’۔ ۱۵۷۸ مسئلہ

۔ پڑھے بھی ظہر نماز بعد کے جمعہ نماز کہ ہے يہ مستحب احتياط يکنل ہے سکتا  

 آواز بلند سورہ دوسرا اور حمد سورہ کہ ہے يہ مستحب احتياط ہے رکعت دو طرح کی نماز کی صبح جمعہ، نماز۔ ۱۵۷۹ مسئلہ

 حمد سورہ ميں رکعت سریدو اور پڑھے جمعہ سورہ بعد کے حمد سورہ ميں رکعت پہلی کہ ہے يہ مستحبؐا  تاکيدا۔  پڑھے سے

 دوسرا اور پہلے سے رکوع ميں رکعت پہلی قنوت ايک ، ہيں مستحب قنوت دو ميں جمعہ نماز ، پڑھے منافقون سورہ بعد کے

 چل اگر ، چاہئيے جانا نہيں ميں رکوع دوبارہ بعد کے قنوت ميں رکعت دوسری اور ہے بعد کے رکوع ميں رکعت دوسری قنوت

۔ گی ئے وجاہ باطل نماز تو گيا  

۔ہے باطل نماز تو ئے جا ہو شک ميں رکعتوں دو کی جمعہ نماز۔ ۱۵۸۱ مسئلہ  

 پڑھی جماعت با جمعہ، نماز(اول۔) ہيں ضروری چيزيں چند علوہ کے شرائط عام کے نماز دوسری ميں جمعہ نماز۔ ۱۵۸۱ مسئلہ

 ان ، ہے قصر نماز کی جس مسافر کہ ہے يہ واجب ياطاوراحت چاہئيں نے ہو بالغ شخص سات کم از کم ، وماموم امام(دوم۔)ئے جا

 گی ہو نہيں واجب ليکن گی ہو صحيح نماز تو ں ہو شخص پانچ کل وماموم امام اگر اور ں ہو نہ شامل ميں اشخاص سات

 کا ہجمع نماز پر جگہوں دو جن(چہارم۔) ہے آگے تفصيل کی جن چاہئيں پڑھنے خطبہ دو کو جمعہ امام ، پہلے سے نماز(سوم۔)

۔ چاہئيے نا ہو( کيلوميٹر پانچ ساڑھے) شرعی فرسخ ايک ازکم کم فاصلہ درميان کے ان ، ہے برپا انعقاد  

 کم سے شرائط) شخص چار اور ئيں جا ہو منتشر پہلے سے نے ہو شروع نماز يا دوران کے جمعہ خطبہ نماز، اگر۔ ۱۵۸۲ مسئلہ

 ، بعد کے نے ہو شروع نماز اگر ليکن چاہئيے پڑھنی ظہر نماز ميں رتصو اس ، گی ہو نہيں صحيح جمعہ نماز تو ئيں جا ہو(

۔ پڑھے بھی ظہر نماز بعد کے نے کر مکمل جمعہ نماز ، جمعہ امام کہ ہے يہ احتياط تو ئيں جا ادھر ادھر کر توڑ نماز نمازی  



، ئے خدا ثناء و حمد ميں خطبہ پہلے پر بنا کی واجب احتياط۔ ا۵۸۳ مسئلہ  تقوی   کو لوگوں اور صلوات پر محمد آل و محمد تعالی 

 کے السلم عليہم معصومين آئمہ ميں خطبہ دوسرے اور ئے جا پڑھا مکمل سورہ ايک اور ئے جا دی دعوت کی ری گا پرہيز اور

۔ ئے جا کيا استغفار لئے کے مومين اور پڑھے صلوات ساتھ کے نام  

 کئے بيان ميں زبان عربی محمد آل و محمد فضائل و وسلم درود اور تعالی   خدا ثناء و حمد کہ ہے يہ واجب احتياط۔ ۱۵۸۴ مسئلہ

 تو ئيں جا کئے بيان اگر ميں زبان اپنی مسائل اجتماعی اور سماجی ، سياسی اور ری گا وپرہيز تقوی   دعوت کو لوگوں ليکن ئيں جا

۔ ہے نہيں حرج کوئی  

 دونو ،اور پڑھے کر ہو کھڑے اور شخص دوسرا کوئی کہ يہ ھينہپڑ خود جمعہ امام خطبے دونوں کے جمعہ نماز۔۱۵۸۵ مسئلہ

 تک شرائط واجد چار کم از کم چاہيئے پڑھنا سے آواز بلند کو خطبوں ، ہے واجب بيٹھنا لئے کے دير تھوڑی درميان کے نخطبوں

۔ سنيں حاضرين سارے کہ ہے يہی بات اچھی ليکن چاہيئے پہنچنا آواز  

۔ چاہيئے نا ہو وضو با دوران کے خطبوں کو جمعہ امام ہک ہے يہ احتياط۔۱۵۸۶ مسئلہ  

 نا ہو ہتھيار کا ہے لو يا عصا ميں ہاتھ ، چاہيئے نا ہو عمامہ پر سر ، خطبہ دوران کو جمعہ امام کہ ہے مستحب۔۱۵۸۷ مسئلہ

 چاہيئے کرنا سلم وک حاضرين پہلے سے کرنے شروع خطبے اور چاہيئے جانا بيٹھ درميان کے منبر دوران کے اذان ، چاہيئے

۔ ہے کفائی واجب پر مامومين جواب کا سلم کے امام اور  

 نماز کہ حتی   ، کريں نہ گفتگو ميں آپس سنيں سے وآرام سکون بڑے کو جمعہ خطبہ حاضرين کہ ہے يہ واجب احتياط۔۱۵۸۸ مسئلہ

 جائيں نہ ادھر ادھر ، ديکھيں نہ بائيں دائيں ، بيٹھيں کے کر رخ طرف کی جمعہ امام مستحب احتياط بر ،بنا پڑھيں نہ بھی نافلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں کاموں سب ان تک ہونے شروع نماز بعدسے کے نے ہو مکمل کے خطبوں ليکن  

 صحيح تو جمعہ نماز انکی تو کريں گفتگو يا ديکھيں بائيں دائيں درميان کے سنيں،خطبوں نہ کو خطبوں مامومين اگر۔ ۱۵۸۹ مسئلہ

۔ کياہے عمل خلف کے احتياط نے انہوں ليکن ہے  

 ہونا قادر پر پڑھنے خطبہ کر ہو کھڑے اور عادل ، زادہ حلل ، عشری اثنا شيعہ ،مرد، عاقل ، بالغ کو جمعہ امام۔۱۵۹۱ مسئلہ

 کی واجب تياطاح ، ہو ہوئی نہ جاری حد شرعی پر اس ہو،اور نہ داغ سفيد يا کوڑھ کو امام پر بنا کی واجب احتياط ليکن ، چاہيئے

۔ چاہيئے نا ہو تعين کا شرائط واجد سے طرف کی تقليد مرجع پر بنا  

 جگہ کی جمعہ نماز لوگ جو اور عورتوں ، مسافروں نابيناؤں، ، مريضوں ، رسيدہ سن ، پاگلوں ، بچوں جمعہ نماز۔ ۱۵۹۱ مسئلہ

 اگر ہے نہيں واجب وقت کے بارش طرح اسی ہے سخت آنا لئے کے نمازجمعہ لئے انکے اور ہيں دور زيادہ سے فرسخ دو سے

 کے زجمعہ نما پر بنا کی مستحب احتياط ليکن ، ہوگی بدل کا ظہر نماز اور ہے صحيح نماز انکی تو آجائيں ميں نماز گ لو يہ چہ

۔ چاہيئے پڑھنا بھی نماز کی ظہر بعد  

 پر بنا اس ، ہے تک جانے ہو برابر کے اخصش خود سايہ کا شاخص جب ليکر سے ظہر اول ، وقت کا جمعہ نماز۔ ۱۵۹۲ مسئلہ

جمعہ بعد کے س اورا اذان فوراا  پر وقت اول کے شرعی ظہر  پڑھنا کا خطبوں پہلے سے شرعی ظہر جائے، کيا شروع خطبہ 

۔ جائے پڑھی دوبارہ مقدار اتنی کی خطبے تو جائے ہو وقت جب ميں صورت اس تو ، ہے نہيں ٹھيک  

 نما اگر اور کرے تحقيق کی اس پر بنا کی واجب احتياط نہيں يا ہے باقی ابھی وقت کا جمعہ مازن کہ کرے شک اگر۔۱۵۹۳ مسئلہ

 کرے مکمل کو جمعہ نماز احتياط بر بنا نہ وگر ہے صحيح تو ہے نمازپڑھی رکعت ايک اور جائے گذر وقت درميان کے جمعہ ز

۔ پڑھے بھی ظہر نماز اور  

 دوسری کوئی اگر بلکہ۔  ہے سکتا کر شرکت ميں نماز ، سنا نہيں کو خطبوں اور ےجائ ہو شروع جمعہ نماز اگر۔۱۵۹۴ مسئلہ

ذا ہے کافی تو جائے پہنچ بھی ميں رکعت ۔ گی ہو صحيح نماز اسکی تو پڑھے خود رکعت دوسری بعد کے سلم کے جمعہ امام لہ   

 

 

 

جماعت نماز  

 اور لئے کے عشا ، مغرب ، صبح نماز ہے مستحب ڑھناپ سے کوجماعت نمازوں پنجگانہ خصوصاا  نمازيں واجبی۔۱۵۹۵ مسئلہ

۔ ہے گئی کی تاکيد زيادہ بہت سنيں کو اذان کی مسجد جو لئے کے لوگوں ان اور لئے کے پڑوسيوں کے مسجد خصوصاا   



 پچاس سو ايک پر رکعت ہر تو پڑھے نماز کے کر اقتدا آدمی ايک اگر ساتھ کے جماعت امام کہ ہے ميں روايت۔۱۵۹۶ مسئلہ

 تا ہو اضافہ کا آدميوں جتنے اور ہے ملتا پر رکعت ہر ثواب کا نمازوں سو چھ تو ہوں آدمی دو اگر اور ہے ملتا ثواب کو نمازوں

 اگر تو جائے ہو تعداد زيادہ سے آدميوں دس اگر جائينليکن ہو آدمی دس کہ تک يہاں گا جائے بڑھتا بھی ثواب قدر اسی گا جائے

 لکھنے ملئکہ و انس و جن سارے اور جائيں بن قلم درخت تمام اور جائيں بن روشنائی دريا تمام اور جائيں بن کاغذ آسمان تمام

۔ سکتے لکھ نہيں ثواب کا رکعت ايک بھی تب ہوجائيں والے  

 چھوڑنی نہيں جماعت کے عذر کسی بل کو انسان ہے نہيں جائز دينا چھوڑ کا جماعت نماز کے کر پرواہی بے۔ ۱۵۹۷ مسئلہ

۔ ئےچاہي  

 نماز طرح اسی ہے بہتر زيادہ جماعت نماز تنہا ميں وقت اول ، ہے مستحب کرنا ر انتظا لئے کے جماعت نماز۔ ۱۵۹۸ مسئلہ

۔جائے پڑھی لمبی کافی جو ہے بہتر زسے نما فرادی   اس تو جائے پڑھی بھی مختصر اگر جماعت  

 نماز اگر اور ہے مستحب پڑھنا دوبارہ کو نماز اس سے تجماع بھی لئے کے اس ہو چکا پڑھ نماز فرادی   شخص جو۔۱۵۹۹ مسئلہ

۔ ہے کافی نماز والی جماعت تو تھی باطل نماز فرادی   کہ ہو معلوم بعد کے جماعت  

۔ ہيں سکتے پڑھ تو چاہيں پڑھنا سے ہی جماعت دوبارہ اگر کو نماز ئی ہو پڑھی سے جماعت ماموم يا امام۔۱۶۱۱ مسئلہ  

 وسواس کا اس اور کرے ادا ساتھ کے جماعت نماز جب ہو تا ہو نہ وسواس وقت اس صرف کو میآد وسواسی جس۔ ۱۶۱۱ مسئلہ

۔چاہئيے نا کر ادا نماز سے ہی جماعت اسے تو ہو جاتی ہو باطل نماز اسکی کہ ہو تک حد اس  

 نماز پر سا سے حکم کے ان صرف تو ديں حکم کا پڑھنے نماز سے جماعت کو لڑکے اپنے باپ يا ماں اگر۔ ۱۶۱۲ مسئلہ

۔ گی ہو نہيں واجب جماعت  

 ہے تا پڑھاجا لئے کے بارش کو جس کے نمازاستسقاء مگر سکتا جا پڑھا نہيں ساتھ کے جماعت کو نماز مستحب۔ ۱۶۱۳ مسئلہ

 يہ کی قربان يا فطر عيد جيسے ہو گئی ہو مستحب سے وجہ کسی جو ہے سکتا جا پڑھا ساتھ کے جماعت بھی کو نماز اس اور

۔ ہيں گئی ہو مستحب ميں السلم عليہ امام غيبت اور تھيں واجب ميں السلم عليہ امام حضور زمانہ يں نماز  

 نماز بھی کوئی سے ميں پنجگانہ نماز ساتھ کے اس تو ہو رہا پڑھ کو نماز بھی کسی سے ميں نماز ميہ يو امام جب۔ ۱۶۱۴ مسئلہ

۔ ہے مشکل نا کر اقتداء ميں صورت اس کا ماموم تو ہو رہا پڑھ دوبارہ تياطااح کو ميہ يو نماز امام اگر البتہ۔  ہے سکتی جا پڑھی  

 کی اس تو ہے رہا پڑھ نماز قضا کی شخص دوسرے کسی ہويا رہا پڑھ قضا کی نماز پنجگانہ اپنی جماعت امام اگر۔ ۱۶۱۵ مسئلہ

 رہا پڑھ نماز قضا کی شخص دوسرے کسی احتياطاا  يا ہو رہا پڑھ احتياطا قضا کی نماز يوميہ اپنی اگر ليکن ہے سکتی جا کی اقتدا

۔ ہے اشکال ميں نے کر اقتدا کی اس تو ہو  

۔ سکتی جا کی نہيں اقتدا کی اس تو نماز مستحب ياکوئی ہے رہا پڑھ نماز يوميہ امام کہ ہو نہ معلوم يہ اگر۔ ۱۶۱۶ مسئلہ  

 دونوں کے محراب تو ہو نہ واال نے کر اقتدا کوئی پر تپش کی اس ہواور رہا پڑھ نماز اندر کے محراب امام اگر۔ ۱۶۱۷ مسئلہ

۔ سکتے کر نہيں اقتدا کی امام وہ ہيں رہے ديکھ نہيں کو امام جو لوگ کے طرف  

 سکيں ديکھ نہ کو امام ہيں ہوئے کھڑے طرف ودنوں کے صف جو لوگ وہ سے وجہ کی لمبائی کی صف پہلی اگر۔ ۱۶۱۸ مسئلہ

 اور ہيں کھڑے لوگ جو پر کنارہ کے صف اس سے وجہ کی لمبائی کی صف بھی کسی طرح سیا ، ہيں سکتے کر اقتدا بھی تب

۔ ہيں سکتے کر اقتدا بھی وہ ہيں رہے پا ديکھ نہيں کو صف والی آگے اپنے  

 کی ہينان کھڑے پيچھے کے صف مقابل کے دروازے لوگ جو ہوں تک دروازے کے مسجد صفيں کی جماعت اگر۔ ۱۶۱۹ مسئلہ

 دونوں جواسکے لوگ وہ البتہ ہيں کھڑے پيچھے کے لوگوں ان جو ہے صحيح بھی نماز کی لوگوں ان طرح اسی ےہ صحيح نماز

۔ ہے خلف کے مستحب احتياط يہ تو ہيں رہے پا ديکھ نہيں کو صف والی سامنے اپنے اور ہيں ہوئے کھڑے طرف  

 وہ تو ہو نہ متصل سے امام سے ذريعہ کے ماموم والے بائيں يا دائيں اہواگر کھڑ پيچھے کے ستون شخص جو۔ ۱۶۱۱ مسئلہ

۔ سکتا کر نہيں اقتدا شخص  

 اگر ليکن چاہئيے نا ہو نہيں بلند سے بالشت ايک جگہ کی نے ہو کھڑے کے ماموم جگہ کی نے ہو کھڑے کے امام۔ ۱۶۱۱ مسئلہ

 پر زمين اس امام اور ہو ہموار نا يا يچین اونچی زمين اگر طرح اسی ، ہے نہيں اشکال کوئی تو ہو بلند سی تھوڑا جگہ کی ماموم

 جماعت تو سکيں کہہ مسطح زمين اسے اور ہو نہ زيادہ بہت ڈھلوان يا گہرائی ، اونچائی کی زمين اس اگر تو ہے بلند جو اہو کھڑ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں  

۔ ہے نہيں حرج کوئی تو وہ بلند سے جگہ کی امام جگہ کی نے ہو کھڑے کے مقتدی اگر ميں جماعت نماز۔ ۱۶۱۲مسئلہ  



 باطل نماز کی بچہ اس اور ئے جا ہو کھڑا بچہ سمجھدار اگر درميان کے ان ، ں ہو کھڑے ميں صف ايک لوگ جو۔ ۱۶۱۳مسئلہ

۔ ہے سکتی جا کی اقتدا ميں صورت ايسی تو ہو نہ علم کا نے ہو  

 جو تو ہوں چاہتے ہی کہنا تکبير اور ں ہو آمادہ لئے کے نماز والے صف پہلی اگر بعد کے االحرام تکبيرۃ کی امام۔ ۱۶۱۴ مسئلہ

 صف پہلی کہ تک جب کريں انتظار کہ ہے نہيں ضروری يہ اور ہيں سکتے کہہ تکبير بھی وہ ہيں کھڑے ميں سف والی بعد لوگ

۔ ئے جا ہو تمام تکبير کی والوں  

 سکتے کر نہيں اقتدا لوگ کے صفوں والی بعد تو ہو علم کا ہونے باطل نماز کی صف ايک سے ميں صفوں اگلی اگر۔ ۱۶۱۵ مسئلہ

۔ ہے سکتی جا کی اقتدا تو نہيں يا ہے صحيح نماز کی لوگوں کے صفوں پہلی کہ ہو نہ معلوم يہ اگر ليکن  

 بے امام کہ ہو معلوم يہ مثلا  سکتی جا کی نہيں اقتدا کی اس تو ہے باطل نماز کی امام کہ ئے جا ہو معلوم يہ جب۔ ۱۶۱۶ مسئلہ

۔ ہو نہ متوجہ طرف کی بات اس امام خواہ ہے وضو  

 باطل نماز کی اس سے وجہ اور کسی يا تھا فر کا يا تھا نہيں عادل امام کہ ہو معلوم يہ بعد کے لينے پڑھ نماز اگر۔ ۱۶۱۷ مسئلہ

۔ہے صحيح نماز کی ماموم تو تھی پڑھی نماز وضو بغير نے امامؐا  مثل تھی  

 مخصو لئے کے ماموم حالت جو کہ ہو ميں حالت ايسی اور نہيں يا ہے لی کر اقتدا کہ ہو شک ميں ےپڑھن نماز اگر۔  ۱۶۱۸ مسئلہ

 نماز کہ ہے يہ مستحب احتياط چہ اگر ہے صحيح نماز کی تواس ہو رہا سن کو سورہ و حمد کے امام کے وقت جس مثل ہے ص

 سجدہ يا رکوع مثل ہو مشترک ميں دونوں ماموم اور ماما جو ہو مشغول ميں فعل ايسے اگر اور پڑھے نہ سے نيت کی جماعت کو

۔ کرے نہ تمام سے نيت کی کوجماعت نماز تو ہو ميں  

 ہاں کرے نہ نيت کی فرادی   ئے جا ہو نہ مجبور انسان تک جب درميان کے جماعت نماز پر بنا کی مستحب احتياط۔۱۶۱۹ مسئلہ

۔ رکھے نہ قصد کا ہونے جدا سے اعتجم نماز درميان سے شروع کہ ہے يہ احتياط بلکہ بہتر  

 ہو چکا پڑھ سورہ و حمد امام جب کرے نيت کی فرادی   وقت اس ماموم کے عذر بغير يا سے وجہ کی عذر کسی اگر۔ ۱۶۲۱ مسئلہ

 ہو لی کر نيت کی فرادی   پہلے سے نے ہو تمام وسورہ حمد نے ماموم اگر ليکن ہے نہيں ضروری پڑھنا کا حمدوسورہ پر ماموم تو

۔ چاہئيے لينا پڑھ اتنا ہے پڑھا نہيں نے امام جتنا تو  

 جا ہو تردد اسے اگر البتہ سکتا کر نہيں نيت کی جماعت دوبارہ تو لے کر نيت کی فرادی   پڑھتے پڑھتے جماعت اگر۔۱۶۲۱ مسئلہ

 ہو صحيح نماز کی سا تب ، گا پڑھے سے جماعت کو نماز کہ لے کر طے ميں بعد اور کرے نہ يا کرے نيت کی فرادی   کہ ئے

۔ گی  

۔ہے کی نہيں نيت کی فرادی   کہ چاہئيے سمجھنا يہ اسے تو ہو شک ميں نے کر نہ نيت کی فرادی   اگر۔ ۱۶۲۲ مسئلہ  

 چکا کر تمام رکوع ذکر امام چہ اگر ملے مينجا رکوع سے امام کے کر اقتدا شخص کوئی اور ہو ميں رکوع امام اگر۔۱۶۲۳ مسئلہ

 امام مگر جھکا تو رکوع بمقدار اگر ليکن گی ئے جا لی کر شمار رکعت ايک يہ اور ہے صحيح جماعت ازنم کی شخص اس تو ہو

 سے ابتدا اسے چاہے سکتا دے نہيں ادامہ کو نماز ساتھ کے جامعت وہ ليکن ہے صحيح تو نماز اسکی سکاتو پا نہ ميں رکوع کو

 کرنا اعادہ کا نماز ميں صورت اس تھا نہيں يقين جب ہاں ہو نہ يقين يہ يا گا جائے پہونچ ميں رکوع ساتھ کے امام کہ ہو يقين يہ

۔ہے بہتر و اولی    

 کو امام کہ ہو شک اور ئے جا جھک رکوع بمقدار کر ہو جماعت شريک وقت اس کوئی اگر ہو ميں رکوع امام جب۔ ۱۶۲۴مسئلہ

 جب ہے حکم يہی اور سکتا دے نہيں ادامہ ساتھ کے عتکوجما نماز وہ ليکن توہے نمازصحيح کی اس نہينتو يا ہے يا پا ميں رکوع

۔ پڑھے دوبارہ ميں صورتوں نمازدونوں کہ ہے يہ استحبابی احتياط چہ اگر سکتا پا ميننہيں کورکوع امام کہ ہو يقين  

 وہ تو ئے اج اٹھ پہلے سے رکوع امام پہلے سے جھکنے بھر رکوع اور کرے اقتدا کوئی اور ہو ميں رکوع امام اگر۔ ۱۶۲۵ مسئلہ

 اس اور ئے جا ہو جماعت شريک ساتھ کے امام اسميں اور ہو کھڑا لئے کے رکعت والی بعد امام کہ ہے کرسکتا انتظار دير اتنی

 لئے کے شخص اس کہ ئے جا ہو دير اتنی ميں اٹھنے کے امام اگر ہانليکن کرلے نيت کی فرادی   يا کرے شمار رکعت پہلی اپنی کو

۔چاہئيے نا کر نيت کی فرادی   اسے تو ہے رہا پڑھ نماز سے جماعت ہي سکے جا کہا نہ يہ  

 رکوع امام پہلے سے جانے ميں رکوع اور کرے اقتداء کی امام ميں درميان کے سورہ و حمد يا سے نماز شروع اگر۔ ۱۶۲۶ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز اسکی تو لے اٹھا سر سے  

 کرنا حاصل ثواب کا جماعت شخص يہ اور ہو رہا پڑھ تشہد آخری امام جب کہ ہو شريک وقت اس ميں جماعت اگر۔۱۶۲۷ مسئلہ

 صبر دير اتنی اور پھيرے نہ سلم ليکن پڑھے کيساتھ امام کو تشہد اور جائے بيٹھ بعد کے کہنے االحرام ۃ تکبير نيت وہ تو چاہے



 االحرام ۃ تکبير و نيت بغير کر ہو کھڑے راو جائے ہو کھڑا اور کرے نہ صبر کہ ہے جائز بھی يہ اور لے پڑھ سلم امام کہ کرے

۔ کرے شمار رکعت پہلی اپنی اسکو اور پڑھے سورہ و حمد ئے ہو کہتے  

 ليکن ہے نہيں حرج کوئی تو جائے ہو کھڑا برابر کے امام اگر البتہ چاہيئے نا ہو کھڑا نہيں آگے کے امام کو ماموم۔۱۶۲۸ مسئلہ

 طرح اس استحبابی احتياط بر بنا تو ہو تا جا بڑھ آگے سے امام سر کا اس ميں وسجدہ کوعر کہ ہو اتنابلند سے امام قد سکا ا اگر

۔ بڑھے نہ آگے سے امام سر کا اس کہ ہو کھڑا  

 دکھائی نہ پشت کی امام سے وجہ کی جس کہ چيز ايسی کوئی يا پردہ درميان کے ماموم و امام ميں جماعت نماز۔ ۱۶۲۹ مسئلہ

 سے امام يہ سے وجہ کی جس کہ درميان کے مامومين دوسرے اور شخص اس طرح اسی اور چاہيئے نا ہو نہيں حائل ہو ديتی

 مر و عورت اس يا درميان انکے تو ہوں عورت ماموم مرداور امام اگر ہاں چاہيئے نا ہو نہيں فاصلہ کا چيز ايسی کسی ہو متصل

۔ ہے نہيں اشکال کوئی تو ہو وغيرہ پردہ ہے تی ہو متصل سے امام سے وجہ کی مرد اسی عورت جو کہ درميان کے  

 دوسرے ماموم ايک ميں جن کہ درميان کے ماموم ايسے دو يا ميں درميان کے ماموم اور امام دوران کے نماز اگر۔۱۶۳۱ مسئلہ

 رادی  ف نماز اگر گی جائے ہو فرادی   نماز اسکی تو جائے ہو حائل وغيرہ پردہ ہو رہا ہو متصل سے امام سے واسطے کے ماموم

۔ گا رہے صحيح تو کرے عمل پر طريقے کے  

 ہو نہ فاصلہ زيادہ سے قدم ايک ميں جگہ کی ہونے کھڑے کے مام اورا جگہ کی سجدہ کے ماموم کہ ہے مستحب۔۱۶۳۱ مسئلہ

 ميں جگہ کی ہونے کھڑ اور جگہ کی سجدہ کے ان کہ ہے يہ مستحب ہيں پيچھے کے دوسرے ايک جو ماموم ايسے دو طرح اسی

۔ ہو نہ فاصلہ کا زيادہ سے قدم کاي  

 يہ مستحب تو ہو نہ اتصال سے سامنے اور ہو متصل سے امام ذريعہ کے شخص والے بائيں يا دائيں اپنے ماموم اگر۔۱۶۳۲مسئلہ

۔ ہو نہ فاصلہ زيادہ سے قدم ايک درميان کے ن ا ہيں ہوئے کھڑے بائيں يا دائيں کے اس جو کہ ہے  

 امام سے واسطے کے دوسرے ايک ميں جن درميان کے ماموم دو ان يا درميان کے مام اورا ازمامومنم درميان اگر۔۱۶۳۳ مسئلہ

 تو کيا عمل پر طريقہ کے فرادی   نے ی نماز اگر۔  گی جائے ہو فرادی   نماز اسکی تو جائے ہو فاصلہ زيادہ بہت اگر ہو متصل سے

۔گی رہے صحيح نماز کی اس  

 والوں صف دوسری تو ليں کر نيت کی فرادی   سب کے سب يا جائے ہو تمام نماز کی گوں لو م تما کے صف پہلی اگر۔۱۶۳۴ مسئلہ

۔گی رہے صحيح نماز انکی تو کريں عمل پر طريقے والے فرادی   نمازی اگر ، گی جائے ہو فرادی   نماز کی  

 وتشہد قنوت ليکن پڑھے ورہس و حمد کہ ہے نہيں ضروری تو ہو شريک ميں جماعت کوئی ميں رکعت دوسری اگر۔ ۱۶۳۵ مسئلہ

 زمين زانو ہوناور پر زمين پشت کی پيروں اور انگلياں کی ہاتھوں وقت پڑھتے تشہد کہ ہے يہ احتياط اور پڑھے ساتھ کے امام

 سورہ اگر ، پڑھے( خود)سورہ و حمد کر ہو کھڑا ساتھ کے امام بعد کے تشہد کہ چاہيئے بھی يہ اسکو اور ہوں ئے ہو اٹھے سے

 تواسے ہو نہ وقت بھی کا حمد اگر اور دے پہنچا ساتھ کے امام ميں سجدہ يا رکوع کو خود کر پڑھ حمد صرف تو ہو نہ وقت کا

۔ لے پڑھ نماز عليحدہ کے کر نيت فرادی   کہ يايہ پہونچائے تک امام کو خود اور کرے کامل کو حمد کہ چاہيئے  

 امام جو)  رکعت دوسری اپنی تو ہو شريک ميں جماعت کوئی ميں کعتر دوسری کی امام ميں نماز رکعتی چار اگر۔ ۱۶۳۶ مسئلہ

 کہ ہے جائز لئے اسکے اور جائے ہو کھڑا اور پڑھے تشہد واجبی کر بيٹھ بعد کے سجدوں دونوں ميں(  ہے رکعت تيسری کی

 کے امام کو خود کر پڑھ بہمرت ہی ايک تو ہے نہيں موقع کا پڑھنے کے اربعہ ت تسبيحا مرتبہ تين اگر اب۔  پڑھے تشھد مستحبی

۔ دے پہنچا ميں رکوع ساتھ  

 ساتھ کے امام کر پڑھ حمد سورۂ بعد کے اقتداء کہ ہو معلوم کو ماموم اور ہو رکعت چوتھی يا تيسری کی امام اگر۔۱۶۳۷ مسئلہ

۔ ہو شريک ميں تجماع تب جائے ميں رکوع امام جب اور کرے انتظار پر بنا کی واجب احتياط تو سکا پہنچ نہيں ميں رکوع  

 لئے کے سورہ اگر ليکن چاہيئے پڑھنا دونوں سورہ و حمد تو ہو شريک ميں جماعت ميں رکعت چوتھی يا تيسری اگر۔۱۶۳۸ مسئلہ

۔ چاہيئے نا پہنچا ساتھ کے امام ميں رکوع کو خود کر پڑھ حمد صرف تو ہو نہ گنجائش  

 کو امام تو گا پڑھے ت قنو يا سورہ اگر کہ ہو معلوم اور کرے اقتدا ميں چوتھيرکعت يا تيسری کی امام شخص کوئی۔ ۱۶۳۹ مسئلہ

 فرادی   نماز کی اس تو سکا پہنچ نہ تک رکوع کے امام ليااور پڑھ قنوت يا سورہ کر بوجھ جان نے اس اگر گا پائے ميننہيں رکوع

۔ گی رہے زصحيح نما تو کيا عمل پر طريقہ کے فرادی   نے اس اگر ، گی جائے ہو  

 يا کرے شروع سورہ اگر کہ ہو ن اطمينا کو اوراس کرے اقتدا ميں رکعت چوتھی يا تيسری کی امام شخص کوئی۔۱۶۴۱ ہمسئل

 کرے م تما تو ہو چکا کر شروع اگر کرے شروع سورہ کہ ہے يہ واجب احتياط تو گا پالے ميں رکوع کو امام بھی تب پڑھے پورا

 ۔



 رکوع سے امام بھی کر پڑھ سورہ کہ ہو يقين اوراسے کرے اقتدا ميں رکعت تھیچو يا تيسری کی امام شخص کوئی۔۱۶۴۱ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز کی اس تو سکا ہو نہ ملحق سے امام ميں رکوع ليکن ليا پڑھ سورہ نے اس اگر ، گا جائے مل ميں  

 و حمد ليکن ہے سکتا کر اقتدا وہ یبھ تب ہے رکعت سی کون کہ ہو نہ معلوم کو ماموم اور ہو ميں قيام حالت امام اگر۔۱۶۴۲ مسئلہ

۔ گی ہو صحيح نماز کی اس تو ہے رکعت پہلی يا دوسری کی امام کہ چلے پتہ ميں بعد اگر ،اب لے پڑھ قربت بقصد کو سورہ  

 کے رکوع اور نہينکی تلوت کی سورہ و حمد ہے ميں رکعت دوسری يا پہلی امام کہ سے خيال اس نے ماموم اگر۔۱۶۴۳ مسئلہ

 تو جائے ہو معلوم پہلے سے رکوع اگر البتہ ہے صحيح نماز کی ماموم تو تھی رکعت چوتھی يا تيسری کی امام کہ ہو لوممع بعد

۔ چاہيئے جانا ہو ملحق سے امام ميں رکوع کر ھ پڑ حمد صرف تو ہو نہ وقت اگر اور چاہيئے لينا پڑھ سورہ و حمد  

 پہلے سے رکوع پھر لے کر تلوت کی سورہ و حمد ہے ميں رکعت چوتھی يا تيسری امام کے کر خيال يہ ماموم اگر۔ ۱۶۴۴ مسئلہ

 کہ سمجھے درميان کے سورہ و حمد اوراگر ہے صحيح نماز تو ہے رکعت دوسری يا پہلی کی امام کہ ہو معلوم بعد کے رکوع يا

۔ کرے تمام کو اس کہ ہے نہيں الزم تو تھی رکعت يادوسری پہلی کی امام  

 کر مکمل نماز مستحبی ميں اگر کہ ہو خطرہ اسکو اور جائے ہو شروع جماعت نماز اگر وقت پڑھتے نماز حبیمست۔ ۱۶۴۵ مسئلہ

 شريک ميں جماعت کر توڑ کو نمازوں مستحبی کہ ہے مستحب ميں صورت ايسی تو گا ہوسکوں نہ شريک ساتھ کے جماعت لونتو

۔ ہوجائے شريک ميں جماعت کر توڑ کو نماز کہ ہے مستحب بھی تب گی سکے مل ميں رکعت پہلی کہ ہو نہ اطمينان اگر بلکہ ہو  

 کے رکعت تيسری ابھی شخص يہ اور ئے جا ہو شروع جماعت وقت پڑھتے نماز رکعتی چار يا رکعتی تين اگر۔ ۱۶۴۶ مسئلہ

 ميں صورت ايسی وت گی ئے جا مل جماعت تو لوں کر مکمل نماز ميں اگر کہ ہو نہ اطمينان بھی يہ اور ہو پہنچا نہ ميں رکوع

۔ ئے جا ہو شريک ميں جماعت اور دے کر ختم رکعتی دو کو نماز کہ ہے مستحب  

 کہ ہے نہيں ضروری لئے کے ماموم تو ہو رہا پڑھ ہی سلم يا تشہد ابھی ماموم اور ئے جا ہو تمام نماز کی امام اگر۔ ۱۶۴۷مسئلہ

۔کرے نيت کی فرادی    

 تو لگے پڑھنے تشہد کا رکعت آخری امام وقت جس ہوتو گيا رہ پيچھے رکعت کاي سے امام شخص کوئی اگر۔ ۱۶۴۸ مسئلہ

 اورتشھد رہے بيٹھا کر اٹھا سے زمين کو زانوؤں اور کر رکھ پر زمين کو پشت کی پيروں اور انگليوں کی تھوں ہا کہ ہے مستحب

۔ کرے مکمل نماز اپنی اورہو کھڑا پھر اور کہے ذکر وقت اس ہو رہا کہہ سلم امام جب پڑھے کيساتھ امام کو  

 

شرائط کی جماعت امام  

 اگر چاہئيے، نا ہو واال پڑھنے صحيح نماز اور زادہ حلل عادل، ، عشری اثنا شيعہ ، عاقل ، بالغ کو جماعت امام۔۱۶۴۹ مسئلہ

۔ ہے سکتا کر بچہ سمجھدار امامت کی بچوں سمجھدار ، چاہئيے نا ہو مرد بھی کو امام تو ہو مرد ماموم  

 يا ہے عادل بھی اب امام پيش يہ کہ ئے جا ہو شک ميں بعد اور سمجھتاہو عادل کو امام پيش کسی شخص کوئی اگر۔ ۱۶۵۱ سئلہم

۔ ہے سکتا کر اقتدا کی اس تو نہيں  

 نماز کر ليٹ يا کر بيٹھ کہ جو سکتا پڑھ نہيں نماز پيچھے کے شخص اس وہ ہو پڑھتا کر ہو کھڑے نماز شخص جو۔ ۱۶۵۱ مسئلہ

۔ سکتا کر نہيں اقتدا کی شخص والے پڑھنے نماز کر ليٹ وہ ہو پڑھتا کر بيٹھ شخص جو اور ہو رہا ڑھاپ  

 جو اور ہے سکتا کر اقتدا کی والے پڑھنے کر ہو کھڑے يا کر بيٹھ وہ ہو پڑھتا نماز کر بيٹھ يا کر ليٹ شخص جو۔ ۱۶۵۲ مسئلہ

۔ ہے سکتا کر اقتدا کی والے پڑھنے زنما کر بيٹھ يا کر ليٹ وہ ہو پڑھتا نماز کر ليٹ شخص  

 کر اقتدا کی اس لوگ دوسرے تو ہو رہا پڑھ نماز سے جبيرہ وضو يا تيمم يا لباس پرنجس بنا کی عذر امام پيش اگر۔ ۱۶۵۳ مسئلہ

۔ ہيں سکتے  

 بار بار ميں نماز حالت کو خانہ پا يا پيشاب سے وجہ کی مرض کسی جو ہے سکتی جا کی اقتدا کی نماز پيش ايسے۔ ۱۶۵۴ مسئلہ

۔ ہے سکتی کر اقتدا کی مستحاضہ ، مستحاضہ غير طرح اسی ہو سکتا روک نہيں سے آنے  

۔ کرے نہ ی نماز پيش وہ ہو مرض کا برص يا کوجذام کسی جب پر بنا کی احتياط۔ ۱۶۵۵ مسئلہ  

 

احکام کے جماعت نماز  



 امام کوئی اگر مثل ہے نہيں ضروری جاننا نام کا نماز پيش بتہال چاہئيے لينا کر معين کو نماز پيش وقت کرتے نيت۔ ۱۶۵۶ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز تو لے کر اقتدا بھی سے نيت کی موجود  

 چوتھی يا تيسری کی امام اگر اور چاہئيے پڑھنی خود نماز پوری علوہ کے سورہ دوسرے اور حمد سورہ کو امام۔ ۱۶۵۷ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنا بھی سورہ دوسرا اور حمد سورہ کو ماموم ميں صورت ايسی تو ہو کعتر دوسری يا پہلی کی ماموم اور ہو رکعت  

 آوازسن کی پڑھنے حمد سورہ کے امام ، ماموم اگر ميں رکعت دوسری اور پہلی کی صبح اور عشاء و مغرب نماز۔ ۱۶۵۸ مسئلہ

 تو ہو رہی دے نہ سنائی آواز کی امام اگر اور ہئيےچا پڑھنا نہيں حمد و سورہ اسے تو ہو سکتا کر نہ فرق ميں لفظوں چاہے ہو رہا

۔ ہے نہيں اشکال کوئی تو پڑھے سے زور کر بھول اگر اور ہے مستحب پڑھنا آہستہ آہستہ کا سورہ و حمد  

 نہيں سورہ و حمد اسے پر بنا کی واجب احتياط تو ہو رہا سن ماموم اگر بھی کلمات بعض کے سورہ و حمد کے امام۔ ۱۶۵۹ مسئلہ

۔ چاہئيے ھناپڑ  

 پڑھے رہ وسو حمد ہے نہيں کی امام آواز والی آنے کہ ہوئے سمجھتے يہ يا لے حمدپڑھ سورہ سے بھولے ماموم۔ ۱۶۶۱ مسئلہ

۔ہے صحيح نماز کی اس تو تھی آواز کی ہی امام کہ ئے جا ہو معلوم بعد اور  

 کی امام يہ کہ ہورہاہو معلوم نہ يہ ليکن ہے رہا سن آواز يا نہيں يا ہے رہا سن آواز کی امام کہ ہو شک کو ماموم اگر۔ ۱۶۶۱ مسئلہ

۔ ہے سکتا پڑھ سورہ و حمد تو کی، اور کسی يا ہے آواز  

 اس اور چاہئيے پڑھنی نہيں وسورہ حمد کو ماموم ميں رکعت دوسری اور پہلی کی ظہرين کہ ہے يہ مستحب احتياط۔ ۱۶۶۲ مسئلہ

۔ ہے مستحب نا کر ذکر اور کوئی بجائے کے  

 کی امام تک جب کہ ہے يہ مستحب احتياط ، سکتا کہہ نہيں االحرام تکبيرۃ ماموم پہلے سے االحرام تکبيرۃ کی امام۔ ۱۶۶۳ مسئلہ

۔ کہے نہ تکبير تک وقت اس ماموم ، جائے ہو نہ تمام تکبير  

 کی اس تو دے کہہ م سل پہلے سے امام بھیؐا  عمدا اگر کہے نہ سلم پہلے سے امام ، ماموم کہ ہے نہيں واجب۔ ۱۶۶۴ مسئلہ

 ہو کم ضرور ثواب کا نماز سے کہنے سلم پہلے البتہ کہے م سل دوبارہ ساتھ کے امام کہ ہے نہيں ضروری اور ہے صحيح نماز

۔ہے تا جا  

 ان اگر البتہ ، ہے سکتا پڑھ پہلے سے امام ماموم کو چيزوں دوسری کی نماز علوہ کے سلم اور االحرام تکبيرۃ۔ ۱۶۶۵ مسئلہ

۔ چاہئيے کہنا نہيں پہلے سے امام پر بنا کی مستحب احتياط تو گا کہے وقت کس امام کہ ہو معلوم يا سنے کو چيزوں  

 تھوڑی بالکل سے امام يا ساتھ کے امام کو سجود و رکوع جيسے کام دوسے علوہ کے چيزوں والی نے جا پڑھی۔ ۱۶۶۶ مسئلہ

 ہے صحيح نماز ليکن ہے گنہگار تو ئے ال بجا بعد کے دير کچھ يا پہلے سے نماز پيش داعم اگر ، چاہئيے نا ال بجا بعد کے دير

۔گی جائے ہو باطل جماعت اسکی اور  

 امام اور ئے جا چل ميں رکوع دوبارہ تو ہو ميں ہی رکوع امام ابھی اور لے اٹھا کو سر پہلے سے امام کر بھول اگر۔ ۱۶۶۷ مسئلہ

 اور ہو رہا جا ميں رکوع دوبارہ جب ليکن گی ہو نہ باطل نماز سے زيادتی کی رکن ميں تصور اس تو اٹھائے سر ساتھ کے

 کرے تمام کو نماز کہ ہے يہ واجب احتياط اور ہے مشکل نا ہو صحيح نماز تو لے اٹھا سر امام پہلے سے پہنچنے ميں رکوع

۔پڑھے ہ دوبار نماز بعد اسکے  

 نا جا پلٹ ميں سجدہ بھی اسے تو ہے ميں ہی سجدہ ابھی امام کہ ديکھے اور لے ااٹھ سر سے سجدہ سے اگربھولے۔  ۱۶۶۸ مسئلہ

۔ گی ہو نہيں باطل نماز سے وجہ کی زيادتی کی رکن تو ئے جا ہو اتفاق يہی ميں سجدے دونوں اگر اور چاہئيے  

 سجدہ امام پہلے سے پہنچنے يںم سجدہ دوبارہ اور لے اٹھا سر ماموم پہلے سے اٹھانے سر کے امام سے اگربھولے۔ ۱۶۶۹ مسئلہ

 ہے نہيں بعيد نا ہو صحيح کا نماز تو ئے جا ہو اتفاق يہی سجدونميں دونوں اگر ليکن ہے زصحيح نما کی ماموم تو لے اٹھا سر سے

 ۔

 يا رکوع ، گا سکے پا نہ کو امام کہ سے خيال اس کريا بھول اور اٹھائے سر سے سجدہ يا رکوع سے اگرغلطی۔ ۱۶۷۱ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز تو گيا نہيں ميں جدہس  

 سجدہ پہل کا امام کہ ہوئے کرتے خيال يہ اور ہے ميں ہی سجدہ امام کہ ديکھے بعد کے اٹھانے سر سے سجدہ اگر۔ ۱۶۷۱ مسئلہ

 کا اس يہ تو تھا سجدہ دوسرا کا امام کہ ہو معلوم ميں بعد اور ئے جا چل ميں سجدہ سے نيت کی نے ہو شريک ساتھ کے امام۔  ہے

 سجدہ پہل کا امام کہ ہو معلوم ميں بعد اور گيا ميں سجدہ ، ہے سجدہ دوسرا کا امام کہ ہو خيال اگريہ اور گا ہو شمار سجدہ دوسرا

۔ کرے تمام کو سجدہ اس اور ہوں رہا کر سجدہ ساتھ کے امام کے ے کر قصد کہ چاہئيے اسے تو تھا  



 سی تھوڑی کی امام تو لے اٹھا سر اگر کہ ہو يہ حال صورت اور ئے جا چل ميں رکوع پہلے سے امام کر بھول اگر۔ ۱۶۷۲ مسئلہ

 دوبارہ کو نماز کہ ہے نہيں ضروری اور ئے ال بجا رکوع ساتھ کے امام اور ئے جا لوٹ کہ چاہئيے اسے تو گا لے پا قرائت

 بھی دوبارہ بعد کے نے کر مکمل سے جماعت وک نماز کہ ہے يہ مستحب احتياط تو گيا نہيں واپس کر بوجھ جان اگر اور پڑھے

۔ پڑھے  

 کا قرائت کی امام تو اٹھاتاہے سر اگر کہ ہو يہ حال صورت اور ئے جا چل ميں رکوع پہلے سے امام کر بھول اگر۔ ۱۶۷۳ مسئلہ

 طرح اسی گی رہے صحيح نماز ميں صورت اس ، آملے سے امام کہ تا چاہئيے نا کر صبر اسے تو گا سکے پا نہيں حصہ کوئی

 بھی تب ئے جا چل ميں رکوع ساتھ کے امام کر اٹھا سر ، گا پڑھے نماز ساتھ کے امام کہ ہو پلٹا سے رکوع سے قصد اس اگر

۔ گی ہو صحيح نماز کی اس  

 زنما کی اس تو آملے ميں سجدہ اسے امام کہ کرے صبر اتنا تو ئے جا چل ميں سجدہ پہلے سے امام کر بھول اگر۔ ۱۶۷۴ مسئلہ

۔ ہے صحيح نماز تو ئے جا ميں سجدہ ساتھ کے اس اور پڑھے نماز ساتھ کے امام کہ پلٹے سے قصد س اگرا اور ہے صحيح  

 تشہد ہے نہيں تشہد ميں رکعت جس يا لگے پڑھنے قنوت ميں اس ہے نہيں قنوت ميں رکعت جسؐا  اشتباہا امام اگر۔ ۱۶۷۵ مسئلہ

 ہی اورنہ سکتا جا نہيں ميں رکوع پہلے سے امام ليکن چاہئيے پڑھنا نہيں قنوت و تشہد ساتھ کے امام کو ماموم تو لگے پڑھنے

 امام نماز بقيہ اور چاہئيے نا کر صبر وقت پڑھتے قنوت و تشہد کے امام بلکہ ہے سکتا ہو کھڑا پہلے سے نے ہو کھڑے کے امام

۔ کرے ادا ساتھ کے  

مستحبات کے جماعت نماز  

 اسے تو ہو عورت ايک ماموم اگر اور ہے مستحب نا ہو کھڑا طرف داہنی کے امام ہوتواسے ردم ايک ماموم اگر۔ ۱۶۷۶ مسئلہ

 اگر اور ہو برابر کے قدم يا زانوں کے امام جگہ کی سجدہ کی امام کہ ہے مستحب ہونا کھڑی سے طرح اس طرف داہنی کے امام

 اور چاہئيے نا ہو کھڑا طرف داہنی کی امام کو مرد تو ہوں عورتيں چند اور مرد ايک يا ں ہو عورت ايک اور مرد ايک موم ما

 مستحب نا ہو کھڑا پيچھے کے امام تو ہوں عورتيں صرف يا مرد چند اگر اور ہے مستحب نا اہو کھڑ پيچھے کے امام کا عورتوں

 کے کومردوں توںعور اور پيچھے کے امام کو مردوں پر بنا کی مستحب احتياط تو ہوں عورتيں چند اور مرد چند اگر اور ہے

۔ چاہيئے نا کھڑاہو پيچھے  

 عورتوں دوسری کو عورت نماز ،پيش چاہئيے نا ہو کھڑا کوبرابر دونوں تو ں ہو عورتيں دونوں ماموم و امام اگر۔ ۱۶۷۷ مسئلہ

۔ناچاہئيے ہو کھڑا نہيں آگے کے  

۔ ہے مستحب نا ہو کھڑا ميں صف پہلی اک تقوی   و وکمال علم اہل اور ہوں مينکھڑا بيچ کے صف لئے کے امام۔ ۱۶۷۸ مسئلہ  

 ہو نہيں فاصلہ درميان کے ان ہوں کھڑے ميں صف ايک لوگ جو اور ہے رکھنامستحب منظم کا صفوں کی جماعت۔ ۱۶۷۹ مسئلہ

۔چاہيئے نا ہو برابر کے شانے کے دوسرے شانہ ايک اور چاہئيے نا  

۔ ہے مستحب نا ہو ھڑاک کا مومنين بعد کے کہنے‘‘الصلوۃ   قامت قد’’۔ ۱۶۸۱ مسئلہ  

 طرح اسی رکھے لحاظ کا حالت کی اس کہ ہے مستحب لئے کے نماز پيش ہو کمزور زيادہ سے سب جو ميں مقتديوں۔۱۶۸۱ مسئلہ

۔ہے نہيں حرج کوئی تو ہوں مائل طرف کی دينے طول مومنين تمام اگر البتہ ہے مستحب دينا نہ ل طو ميں سجود و ورکوع قنوت  

 سے زور اتنی کہ ہے مستحب لئے کے جماعت امام ميں ان چاہئيے پڑھنا سے آواز بلند اذکارکو جن اور حمد سورہ۔ ۱۶۸۲ مسئلہ

۔ چاہئيے پڑھنا نہيں بھی سے زور بہت البتہ ليں سن دوسرے کہ پڑھے  

 رکوع سے عادت کی توہميشہ ہے چاہتا نا جا ہو شريک ميں جماعت نيا کوئی کہ ئے جا ہو معلوم کو نماز پيش اگر۔ ۱۶۸۳ مسئلہ

۔ ہے آپہنچا لئے کے کرنے اقتدا بھی دوسرا کہ ہو معلوم يہ چاہے جائے ہو کھڑا بعد کے اس ہے مستحب نا کر کودگنا  

ہيں مکروہ ميں جماعت نماز جوچيزيں  

۔ ہے مکروہ نا کھڑاہو تنہا عليحدہ تو ہو موجود جگہ ميں صفوں کی جماعتوں اگر۔ ۱۶۸۴ مسئلہ  

۔ لے سن امام کہ ہے مکروہ نا کر ادا کو ذکر کے نماز سے ور ز اتنی کا ماموم۔ ۱۶۸۵ مسئلہ  

 جو طرح اسی ہو، نہ مسافر جو ہے مکروہ کرنا اقتدا پيچھے کے شخص ايسے کو مسافر ميں عشاء و ظہرين نماز۔ ۱۶۸۶ مسئلہ

۔کرے اقتدا کی مسافر ميں نمازوں ان کہ ہے مکروہ لئے کے ہواس نہ مسافر  

احکام کے روزہ  



 کو روزے جو رہے باز سے چيزوں ان تک مغرب سے اذان کی صبح لئے کے النے بجا احکام کے خدا انسان کہ ہے يہ ہروز

۔ گی ئے جا کی بيان آگے تفصيل کی ان۔  ہيں کرتی باطل  

 نيت

 گا ھوںرک روزہ کل کہ کہے طرح اس مثلا  گزارے ميں دل اپنے نيت کی روزہ کہ ہے نہيں ضروری کيلئے انسان۔ ۱۶۸۷ مسئلہ

 جس کريگا نہيں کام ايسا کوئی تک مغرب سے اذان کی صبح لئے کے دينے کوانجام احکام کے عالم وند خدا کہ ہے کافی اتنا بلکہ

 کہ چاہئيے اسے تو تھا سے روزہ ميں مدت پوری اس کہ لئے کے کرنے حاصل يقين کا بات س ا اور ہے تا جا ہو باطل روزہ سے

 ہيں کرتے باطل کو روزہ جو زرہے با سے موں کا ان بھی بعد دير کچھ کے اذان کی اورمغرب لےپہ دير کچھ سے اذان کی صبح

 ۔

 رمضان ماہ کہ ہے بہتر اور ہے سکتا کر نيت لئے کے رکھنے روزہ کا دن دوسرے انسان رات ہر کی رمضان ماہ۔ ۱۶۸۸ مسئلہ

۔ لے کر نيت کی روزے کے مہينہ پورے رات پہلی کی  

۔ ہے سکتا کر نيت کی روزہ تک ہونے اذان کی صبح سے شب اول کی رمضان ماہ۔ ۱۶۸۹ مسئلہ  

 وقت کا کرنے نيت صرف ميں مغرب کہ تک جب ہے تک وقت اس سے شب اول وقت کا نيت کی روزہ مستحبی۔ ۱۶۹۱ مسئلہ

 کی رکھنے روزہ یمستحب نيت اور ہے تا جا ہو باطل روزہ سے جس ہو کيا نہ کام ايسا کوئی تک وقت اس اگر ئے جا رہ باقی

۔ ہے صحيح روزہ کا اس تو کرے  

 کر نيت اور جاگے پہلے سے ظہر وہ اگر ہے سويا بغير کئے نيت کی روزہ پہلے سے اذان کی صبح جو شخص وہ۔ ۱۶۹۱ مسئلہ

 ہيںن نيت کی روزہ واجبی تو جاگے بعد کے ظہر اگر اور مستحبی يا ہو واجبی روزہ کا اس خواہ ہے صحيح روزہ کا اس تو لے

۔ سکتا کر  

 قضا کہ کرے نيتؐا  مثل چاہئيے نا کر معين کو اس تو ہے چاہتا رکھنا روزہ علوہ کے رمضان شخص کوئی اگر۔ ۱۶۹۲ مسئلہ

 ماہ کہ ہو نتا جا نہ اگر بلکہ ہے نہيں ناالزم کر نيت کی روزہ کے رمضان ميں رمضان ماہ ليکن ں ہو رکھتا روزہ کا نذر يا روزہ

۔ گا ہو شمار ہی روزہ کا ن رمضا ماہ وہ تو لے کر نيت کی روزہ دوسرے اور ئے جا بھول يا ہے رمضان  

 کا رمضان تو نہ روزہ وہ تو تو لے کر نيت کی روزہ دوسرے کر بوجھ جان اور ہے رمضان ماہ کہ ہو جانتا اگر۔ ۱۶۹۳ مسئلہ

۔ ہے کيا ارادہ کا جس ہوگا روزہ وہ ہی نہ اور گا ہو شمار  

 تھا تيسرا يا دوسرا کہ ہوا معلوم ميں بعد اور رکھا روزہ سے نيت کی روزہ پہلے کے رمضان ماہ مثلا  نے کسی اگر۔ ۱۶۹۴ مسئلہ

۔ ہے صحيح روزہ کا اس تو  

 کی مستحب احتياط تو ئے آجا ہوش درميان کے دن اور ئے جا ہو بيہوش اور لے کر نيت پہلے سے صبح اذان اگر۔ ۱۶۹۵ مسئلہ

۔الئے بجا بھی قضا کی اس اور کرے را وپ روزہ کا دن اس پر بنا  

 کہ ہے يہ واجب احتياط تو ئے آجا ش ہو ميں دن اور ئے جا ہو مست اور ے کر نيت پہلے سے اذان کی صبح اگر۔ ۱۶۹۶ مسئلہ

۔ ئے ال بجا بھی قضا کی روزہ اس اور کرے پورا کو روزہ  

۔ ہے صحيح روزہ سکا ا تو جاگے بعد کے نماز کی مغرب اور ئے جا سو کے کر نيت پہلے سے اذان کی صبح اگر۔ ۱۶۹۷ مسئلہ  

 ہو کيا نہ کو کام ايسے کسی اور ئے جا ہو متوجہ پہلے سے ظہر اور ئے جا بھول کو رمضان ماہ يا ہو نہ معلوم اگر۔ ۱۶۹۸ مسئلہ

 ہو کيا کو کام يسےا کسی اگر اور ہے صحيح روزہ کا اس اور کرے نيت کہ چاہيئے اسکو تو ہے تا جا ہو باطل روزہ سے جس

 کہ ہے ضروری گاليکن ہو باطل روزہ کا اس تو ہے رمضان ماہ کہ ہوا متوجہ بعد کے ظہر يا ہے تا جا ہو باطل روزہ سے جس

۔ ئے ال بجا بھی قضا کی روزہ اس بعد کے رمضان اور ہے تا جا ہو باطل روزہ سے جس کرے نہ کام ايسا کوئی تک مغرب  

 کے اذان اگر اور ہے الزم رکھنا روزہ پر اس تو ئے جا ہو بالغ پہلے سے اذان کی صبح کی رمضان ماہ بچہ اگر۔ ۱۶۹۹ مسئلہ

 افطار پہلے سے ظہر چاہے اور نہ يا ہو کيا سے پہلے نيت کی روزہ چاہے ہے نہيں واجب پر اس کاروزہ اس تو ہے ہوا بالغ بعد

 دن اس تو ہو کيا نہ افطار پہلے سے اورظہر ہو کيا پہلے سے فجر نيت کی روزہ اگر کہ ہے يہ مستحب احتياط نہينليکن يا ہو کيا

۔ رکھے روزہ کا  

 حرج کوئی تو رکھے روزہ مستحبی وہ اگر اور ہو لی اجرت کی رکھنے روزہ سے جانب کی ميت نے شخص جس۔ ۱۷۱۱ مسئلہ

 رکھ روزہ مستحبی نے اس کر لبھو چنانچہ سکتا رکھ نہيں روزہ مستحبی تو ہيں روزے قضا ذمہ کے شخص جس ليکن ہے نہيں



 لوٹا طرف کی روزہ قضا کو نيت اپنی وہ اور گا ئے جا ہو ختم مستحبی روزہ سکا توا آيا د يا پہلے سے ظہر کو اگراس اور ليا

۔ ہے صحيح کاروزہ اس تو آئے ياد بعد کے مغرب اگر اور ہے باطل روزہ کا اس تو ہو متوجہ بعد کے ظہر اگر اور ہے سکتا  

 روزہ روز ں فل کہ ہو کی نذر مثل ہو واجب پر شخص کسی روزہ معين دوسرا کوئی علوہ کے رمضان ماہ اگر۔ ۱۷۱۱ مسئلہ

 روز اس کہ ہو معلوم نہ اگر اور ہے باطل روزہ کا اس تو کی نہيں نيت تک اذان کی صبح کر بوجھ جان نے اس چنانچہ گا رکھوں

 باطل روزہ سے جس ہو کيا نہ م کا ايسا کوئی نے اس اور دآئے يا پہلے سے ہرظ اور ئے جا بھول يا ہے واجب پر اس روزہ کا

۔ ہے باطل ورنہ ہے صحيح روزہ کا اس لے کر نيت تو ہے تا جا ہو  

 کرے نہ نيت تک قريب کے ظہر کر بوجھ جان لئے کے روزہ کے کفارہؐا  مثل لئے کے روزہ واجب معين غير اگر۔۱۷۱۲ مسئلہ

 نہ يا رکھے روزہ کہ ہو متردد يا ہو ارادہ پکا کا رکھنے نہ روزہ کا اس پہلے سے نيت اگر بلکہ ہے يںنہ حرج کوئی ميں اس تو

 صحيح روزہ سکا ا تو لے کر نيت پہلے سے ظہر اور ہے تا جا ہو باطل روزہ سے جس ہو کيا نہ م کا ايسا کوئی چنانچہ رکھے

۔ ہے  

 س توا ہو کھائی بھی نہ چيز کوئی نے اس چہ اگر ئے جا ہو مسلمان خصش کافر پہلے سے ظہر ميں رمضان ماہ اگر۔ ۱۷۱۳مسئلہ

۔ ہو لی بھی کر پہلے سے ظہر نيت کی روزہ نے اس چاہے ہے نہيں صحيح روزہ کا  

 نہ کو کام ايسے کسی تک وقت اس سے ذان ا کی صبح اور جائے پا شفا پہلے سے ظہر ميں رمضان ماہ بيمار اگر۔ ۱۷۱۴ مسئلہ

 روزہ کا روز اس اور چاہئيے لينی کر نيت کی روزہ کو اس پر بنا کی مستحب احتياط ، ہے تا جا ہو باطل روزہ سے جس ہو کيا

۔ ہے نہيں واجب پر اس کاروزہ روز اس تو ئے پا شفا بعد کے ظہر اگر اور رکھے  

 ہے نہيں واجب رکھنا روزہ تو ہے پہلی کی رمضان ماہ يا ہے تاريخ آخری کی شعبان کہ ہو شک کو انسان دن جس۔ ۱۷۱۵ مسئلہ

 اگر کہ کرے نہ نيت يہ پر بنا کی مستحب احتياط اور ، سکتا کر نہيں نيت کی روزہ کے رمضان تو ہو چاہتا رکھنا اگرروزہ اور

 اس مثل يا نيت کی روزہ قضا اگر ليکن وغيرہ قضا تو ہے نہيں رمضان ماہ اگر اور گا ہو روزہ کا رمضان ماہ تو ہے رمضان ماہ

۔ گا ئے ہوجا منسوب سے رمضان تو تھا رمضان کہ ئے جا ہو معلوم ميں بعد اور کرے کے  

 کے قسم اس يا مستحبی يا سے نيت کی قضا تو رمضان اول يا ہے شعبان ماہ آخر کہ ہو شک کہ جب دن اس اگر۔ ۱۷۱۶ مسئلہ

۔ لے کر نيت کی روزہ کے ضانرم ماہ نيت تو ہے رمضان ماہ کہ ہو معلوم ميں دن اور رکھے روزہ سے نيت کی روزہ  

 قصد کا نے کر باطل کو ورزہ يا ئے جا پلٹ سے نيت کی رکھنے روزہ کے رمضان مثل ميں روزہ معين واجب اگر۔ ۱۷۱۷ مسئلہ

 کو روزہ جو کرے نہ بھی کام ايسا اور لے کر بھی توبہ سے مقصد اپنے اس کہ چہ اگر گا ئے جا ہو باطل روزہ کا اس تو لے کر

 ہے تا کر کوباطل روزہ کہ جانتا نہيں يہ متعلق کے جس ئے جا پڑ ميں تردد سے وجہ کی کام ايسے کہ جب ليکن ہے ديتا کر باطل

 ہو نہ تردد ميں نيت کی اس کہ جب ہے صحيح روزہ کا اس تو ہو ديا نہ انجام بھی کام واال نے کر باطل کو روزہ کوئی اور نہيں يا

 ۔

 باطل کا روزہ جو م کا ايسا کہ کرے ارادہ اگر ، روزہ کا کفارہ جيسے ہے نہيں معين وقت کا جس ميں روزہ واجبی۔ ۱۷۱۸ مسئلہ

 کا اس تو لے کر نيت دوبارہ پہلے سے ظہر اور ئے ال نہ بجا چنانچہ ، نہيں يا ئے ال بجا کہ ہو متردد يا دے انجام ہے ديتا کر

۔ ہے صحيح تو لے کر نيت پہلے سے مغرب اگر ميں روزہ مستحب اور ہے صحيح روزہ  

 

چيزيں والی نے کر باطل کو روزہ  

۔ ہيں ديتی کر باطل کو روزہ چيزيں نو۔۱۷۱۹ مسئلہ  

(۱)  ، خدا(۴) نکلے باہر منی سے جس کرے کام ايسا ساتھ اپنے انسان کہ ہے يہ استمناء۔ استمناء(۳) مباشرت(۲) پينا اور کھانا

 دينا نسبت کی جھوٹ طرف کی ، السلم عليہا زہرا حضرت اور السلم عليہم معصومين ائمہ ، وسلم وآلہ عليہ هللا صلی پيغمبر

 پر حالت کی نفاس و حيض اور جنابت تک اذان کی صبح(۷) ڈبونا ميں پانی کو سر پورے(۶) پہنچانا ميں حلق کا غبار و گرد(۵)

۔ گے ئيں جا کئے بيان ميں ئلمسا آئندہ احکام کے ،ان نا کر قے(۹) لينا انيما سے چيزوں والی بہنے(۸) رہنا باقی  

پينا کھانا۔ ۱  

 سے طور عام وہ خواہ ہے تا جا ہو باطل روزہ کا اس تو لے پی يا کھائے چيز کوئی کر بوجھ جان دار اگرروزہ۔ ۱۷۱۱ مسئلہ

 يا کم شيرہ واال نکلنے سے درخت يا مٹی ہومثل تی جا نہ پی اور کھائی پر طور عام يا پانی اور روٹی مثل ہو جاتی پی اور کھائی

 ہو باطل روزہ تو ئے جا نگل کو رطوبت کی اس اور کرے داخل دوبارہ اور نکالے باہر سے منھ کو مسواک اگر کہ تک يہاں زيادہ

۔ سکے جا کہا نہ رطوبت کی باہر اسے کہ ہو گئی مل ساتھ کے تھوک رطوبت کی مسواک کہ يہ مگر گا ئے جا  



 باہر سے منھ کو لقمہ تو ہے گئی ہو صبح کہ ئے جا ہو معلوم ہو مشغول انسان ميں کھانے غذا کہ جب قوت س ا اگر۔۱۷۱۱ مسئلہ

 کفارہ گا ئے جا کيا بيان قاعدہ اس ميں بعد کہ جيسا اور ہے باطل روزہ کا اس تو لے نگل لقمہ وہ کر بوجھ جان اور چاہئيے نکالنا

۔ گا ہو پرواجب اس بھی  

۔ گا ہو نہيں باطل روزہ کا اس تو لے پی کھا چيز وئیک کر بھول دار روزہ اگر۔ ۱۷۱۲ مسئلہ  

 دوسرے ليکن کرے نہ استعمال ہو آتا کام جگہ کی غذا جو( ٹيکہ) انجيکشن ايسا دار ہ روز کہ ہے يہ مستحب احتياط۔ ۱۷۱۳ مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں استعمال کے انجيکشن  

 ئے جا ہو باطل روزہ کا اس تو ئے جا نگل کر جھ بو جان ہے باقی رمياند کے دانتوں جو کو چيز اس دار روزہ اگر۔ ۱۷۱۴ مسئلہ

۔ گا  

 يہ اگر ليکن کرے خلل ميں دانتوں پہلے سے اذان کہ ہے نہيں ضروری يہ ہے چاہتا رکھنا روزہ کے شخص جو۔ ۱۷۱۵ مسئلہ

 خلل نے اس چناچہ گی ئے جا چلی ندرا کے حلق وہ وقت کے دن ہے گئی رہ درميان کے نتوں دا غذا جو کہ ہو اطمينان يا معلوم

۔ گا ئے جا ہو باطل پر بنا کی احتياط ہ روز کا اس تو گئی چلی ندر ا چيز کوئی اور کيا نہيں  

 نے کر خيال کا چيز ہی ايسی اور کسی يا چيز کھٹی کسی کہ چہ اگر تا ہو نہيں باطل روزہ سے نگلنے دہن لعاب۔ ۱۷۱۶ مسئلہ

۔ ہو گيا ہو جمع ميں منھ دہن لعاب سے  

 منھ بلغم اگر ليکن ہے نہيں حرج کوئی تو پہنچے نہ کہ تک فضا کی منھ کہ تک جب نگلنا کا بلغم کے سينہ اور سر۔ ۱۷۱۷ مسئلہ

۔ نگلے نہ کو اس کہ ہے يہ احتياط تو ئے جا ہو داخل ميں فضا کی  

 ہے سکتا پی پانی وہ ميں مقدار اتنی تو گا ئے جا مر سے س پيا کہ ہو خوف اسے کہ ہو سا پيا قدر اس دار روزہ اگر۔ ۱۷۱۸ مسئلہ

 بعد کے پينے پانی وہ تو ہو رمضان ماہ اگر اور گا ئے جا ہو باطل روزہ کا اس ليکن جائے پا نجات سے مرنے وہ کہ سے جس کہ

۔کرے قضا کی اس پھر اور ہے تا کر باطل کو روزہ کہ جو رہے باز سے نے کر کام ايسا ميں دن پورے تک وقت کے افطار  

 نہيں تک حلقؐا  عموما کہ جو چکھنا کو چيز کسی کی قسم اس يا کھانے اور چبانا کا غذا لئے کے پرندے يا بچہ۔ ۱۷۱۹مسئلہ

 پہنچ ميں حلق چيز وہ کہ ہو معلوم سے پہلے اگر ليکن کرتی نہيں باطل کو روزہ تو ئے جا چلی ميں حلقؐا  اتفاقا اگرچہ ، پہنچتی

 کفارہ اور ہے واجب رکھنا قضا کی روزہ اس اور گا ئے جا ہو باطل روزہ کا اس تو ئے جا چلی اندر کے حلق چنانچہ ہے تی جا

۔ ہے واجب پر اس بھی  

 س ا سے طور عام کہ ہو تک حد اس کمزوری کی اس ليکن سکتا کر نہيں روزترک سے وجہ کی کمزوری انسان۔ ۱۷۲۱ مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں توڑنے زہرو تو سکتا جا کيا نہيں برداشت کو کمزوری قدر  

 

مباشرت۔ ۲  

۔ نکلے نہ بھی منی اور ہو داخل گاہ ختنہ بقدر چہ اگر ، ہے کرتی باطل کو روزہ مباشرت۔ ۱۷۲۱ مسئلہ  

۔گا ہو نہيں باطل روزہ تو نکلے نہ بھی منی اور ہو داخل مقدار کمتر سے گاہ ختنہ اگر۔ ۱۷۲۲ مسئلہ  

۔ ہے صحيح روزہ کا اس تو نہيں يا اہے ہو داخل گاہ ختنہ دربق کہ کرے شک اگر۔ ۱۷۲۳ مسئلہ  

 سے طرح اس جائے کيا مجبور پر کرنے مباشرت کو اس يا کرے مباشرت اور ہے سے روزہ کہ ئے جا بھول اگر۔ ۱۷۲۴ مسئلہ

 تو ہو نہ مجبور اب اي ئے آجا ياد کو اس ميں درميان کے مباشرت اگر ليکن گا ہو نہيں باطل روزہ کا اس تو ہو نہ اختياری کہ

۔ ہے باطل روزہ کا تواس ہو نہ خارج حالت کی مباشرت اگر اور ئے جا ہو عليحدہ سے حالت کی مباشرتؐا  فورا  

استمناء۔ ۳  

۔ گا ئے جا ہو باطل روزہ سکا ا تو نکلے باہر منی کی اس سے جس کرے کام ايسا يعنی نکالے منی دار روزہ اگر۔ ۱۷۲۵ مسئلہ  

 کی اس سے جس کرے کام ايسا کوئی اگر ليکن ہے نہيں باطل روزہ کا اس تو نکلے باہر منی کی اس اختيار بے اگر۔ ۱۷۲۶ مسئلہ

۔ گا ئے جا ہو باطل روزہ کا اس تو آئے نکل باہر اختيار بے منی  



 حالت کی سونے يعنی گا ئے جا ہو محتلم وہ تو گا ئے جا سو ميں دن وہ اگر کہ ہو معلوم يہ کو دار روزہ کہ جب۔ ۱۷۲۷ مسئلہ

 کاروزہ اس تو ئے جا ہو بھی محتلم وہ اورپھر سوجائے اوراگر سوئے نہ کہ ہے نہيں توواجب گی ئے آجا باہر منی کی اس ميں

۔ ہے صحيح  

۔ روکے سے نکلنے باہر کو منی کہ ہے نہيں واجب تو ئے جا جاگ ميں حالت کی نکلنے منی دار روزہ اگر۔ ۱۷۲۸ مسئلہ  

 مطابق کے اس ہے گيا کيا بيان قاعدہ جو ميں۷۷ مسئلہ اور کرے پيشاب وہ ہو گيا ہو محتلم کہ جو دار ہروز وہ۔ ۱۷۲۹ مسئلہ

۔گی آجائے باہر سے عضو منی ئی ہو بچی باقی سے وجہ کی کرنے استبراء کہ يا پيشاب ہو معلوم اسے چہ اگر ے کر استبراء  

 پيشاب پہلے سے غسل اگر اور ہے گئی رہ ميں عضو منی کہ ہو لوممع اسے اور ہو گيا ہو محتلم جو دار روزہ وہ۔ ۱۷۳۱ مسئلہ

۔ کرے پيشاب پہلے سے غسل کہ ہے يہ مستحب احتياط تو گی آئے نکل باہر منی بعد کے نے کر غسل تو گا کرے نہيں  

 گا ئے جا ہو باطل پر بنا کی احتياط روزہ کا اس تو نکلے نہ منی اور کرے کام کوئی سے قصد کے نکالنے منی اگر۔ ۱۷۳۱ مسئلہ

 ۔

 منی کہ ہو اطمينان اسے اور کرے( شوخی) کنار و بوس سے بغيرکسی کئے قصد کا نکالنے کے منی دار روزہ اگر۔ ۱۷۳۲ مسئلہ

 وکنار س بو اور ہو نہ اطمينان کا نکلنے منی اسے اگر ليکن ہے صحيح روزہ کا اس تو آئے نکل منی اتفاقا اور گی ہو نہيں خارج

 اور روکے نہ سے فعل اس کو اوراپنے ئے جا ہو خارج منی کہ ئے جا ہو قريب کے حالت ايسی کہ تک يہاں رکھے جاری کو

۔ ہے باطل روزہ تو آئے نکل منی  

 

اور خدا،۔ ۴ دينا نسبت کی جھوٹ طرف کی السلم عليھم معصومين آئمہ پيغمبر   

 وآلہ عليہ هللا صلی پيغمبر اور خدا سے طريقہ اور کسی کے اس مثل يا سے يااشارہ لکھنے يا کہنے دار روزہ اگر۔۱۷۳۳ مسئلہ

 کہا جھوٹ نے ميں کہ دے کہہ فورا چہ اگر ، دے نسبت کی جھوٹ کر بوجھ جان جانب کی السلم عليھم معصومين آئمہ اور وسلم

۔ ہے حکم يہی بھی لقمتع کے السلم زہراعليہا حضرت پر بنا کی واجب احتياط اور ہے باطل روزہ کا اس پھربھی لے کر توبہ يا  

 کہ ہے يہ واجب احتياط تو کرے بيان جھوٹ يا ہے سچ جانتاکہ نہيں وہ کو خبر جس کہ چاہے يہ شخص کوئی اگر۔ ۱۷۳۴ مسئلہ

 ہوئی روايت طرح اس کہ کہے يہ يا دے حوالہ کا اس ہو، پڑھا نے اس سے کتاب جس يا ہے کيا بيان کو خبر اس نے شخص جس

۔ ہے  

 نقل سے قول کے وسلم وآلہ عليہ هللا صلی پيغمبر يا خدا ہے سچ چيز يہ کہ ساتھ کے اعتقاد اس کو چيز کسی اگر۔ ۱۷۳۵ مسئلہ

۔ گا ہو نہيں باطل روزہ کا اس تو تھا جھوٹ کے سمجھے ميں بعد اور کرے  

 تا جا ہو باطل روزہ سے ينےد جانب کی وسلم وآلہ عليہ هللا صلی پيغمبر اور خدا نسبت کی جھوٹ کہ ہو جانتا يہ اگر۔ ۱۷۳۶ مسئلہ

 بھی کچھ جو کہ سمجھے ميں بعد اور دے نسبت طرف کی السلم عليھم حضرات ان ہے جھوٹ کہ ہے جانتا کو چيز جس اور ہے

۔ کرے قضا کی روزے کے روز اس پر بنا کی واجب احتياط تو تھا سچ وہ ہے کہا  

 اور وسلم وآلہ عليہ هللا صلی پيغمبر اور خدا کے بوجھ انج ہے اڑايا نے شخص دوسرے جسے کو جھوٹ اس اگر۔ ۱۷۳۷ مسئلہ

 ہو گڑھے اس سے حوالہ کے شخص س ا ليکن ہے تا جا ہو باطل روزہ کا اس تو دے نسبت جانب کی السلم عليھم معصومين آئمہ

۔گا ہو نہيں باطل روزہ اسکا تو کرے بيان کو جھوٹ ئے  

 بجا وہ اور ہے فرمائی ارشاد بات کوئی ں يہا نے وسلم وآلہ عليہ هللا صلی يغمبرپ کيا کہ پوچھيں سے دار روزہ اگر۔ ۱۷۳۸ مسئلہ

 يا دے کہہ نہ عمدا چاہئيے کہنا ہاں کو اس پر موقع جس دے کہہ‘‘  ہاں’’ کے بوجھ جان کہے‘‘  نہ’’ ميں جواب کہ کے اس ئے

۔ گا ئے جا ہو باطل روزہ کا اس تو کرے اشارہ  

 جھوٹ نے ميں کہ کہے ميں بعد اور کہے بات سچ کوئی سے ل قو کے وسلم وآلہ عليہ هللا صلی غمبرپي اور خدا اگر۔ ۱۷۳۹ مسئلہ

 يہ ہو سے روزہ دن جس دوسرے اور دے طرف کی السلم عليھم حضرات ان نسبت کی جھوٹ وقت کے رات کوئی يا تھا کہا

۔ گا ئے جا ہو باطل کاروزہ اس تو ہے سچ وہ تھا کہا نے ميں جو رات گذشتہ کہ کہے  

 

پہنچانا ميں حلق کا غبار و گرد۔ ۵  



 يا آٹا جيسے ہو حلل کھانا کا جس ہو کا چيز اس غبار خواہ ، ہے تا کر باطل کو روزہ پہنچانا تک حلق کا وغبار د گر۔۱۷۴۱ مسئلہ

 گاڑھا جو پہنچائے نہ تک حلق بھی کو غبار اس پر بنا کی احتياط وغيرہ خاک جيسے ہو حرام کھانا کا جس ہو کا چيز اس غبار

۔ ہے نہيں  

 وہ اور کرے نہ خيال بھی پھر ہو جانتا کہ سکے ا وجود با انسان اور ئے جا ہو پيدا وغبار گرد ذريعہ کے ہوا اگر۔ ۱۷۴۱ مسئلہ

۔ گا ئے جا ہو باطل روزہ کا اس تو ئے جا پہنچ تک حلق  

 کا چيزوں کی قسم اس دھواناور کا حقہ اور دھواں کا يٹسگر اور پ بھا گاڑھی دار روزہ کہ ہے يہ واجب احتياط۔ ۱۷۴۲ مسئلہ

۔رکھتی نہيں اشکال ہے ہوتی ميں حمام معموالا  جو بھاپ وہ ليکن پہنچائے نہ تک حلق بھی دھواں  

 يا يقين اسے کہ جب ئے جا ہو داخل اندر کے حلق چيز کی قسم اس يا دھواں يا بھاپ يا غبار اور کرے نہ توجہ اگر۔ ۱۷۴۳ مسئلہ

 تو گی پہنچے تک حلق چيز يہ کہ ہو گمان اگر اور ہے صحيح روزہ کا اس تو گی پہنچے نہيں ميں حلق چيز يہ کہ ہو يناناطم

۔ ئے ال بجا قضا کی روزہ اس بناپر کی مستحب ط احتيا  

 ميں حلق کے چيزاس اور کوئی کی قسم اس يا غبار اختيار بے يا کرے نہ توجہ اور ہے روزہ کہ ئے جا بھول اگر۔ ۱۷۴۴ مسئلہ

۔ گا ہو نہيں باطل روزہ کا اس تو پہنچے  

ڈبونا ميں پانی کا سر۔ ۶  

 کاروزہ اس ہوتو باہر کے پانی بدن باقی کا اس چہ اگر دے ڈبو ميں پانی کو سر رے پو کر بوجھ جان دار روزہ اگر۔ ۱۷۴۵ مسئلہ

 روزہ تو ہو باہر سے پانی حصہ کچھ کا سر اور دے ڈبو ميں پانی کو بدن پورے اگر ليکن گا ئے جا ہو باطل پر بنا کی احتياط

۔ گا ہو نہيں باطل  

 نہيں باطل ورزہ کا اس تو ڈبوئے ميں پانی دفعہ ے دوسر حصہ نصف دوسرا اور دفعہ ايک حصہ نصف کا سر اگر۔۱۷۴۶ مسئلہ

۔ گا ہو  

۔ ہے صحيح کاروزہ اس تو نہيں يا ہے ڈوبا ميں پانی سر را پو کہ کرے شک اگر۔ ۱۷۴۷ مسئلہ  

۔ گا ئے جا ہو باطل روزہ تو ئے جا رہ باہر حصہ کچھ کا بالوں ليکن ئے جا چل اندر کے پانی سر پورا اگر۔ ۱۷۴۸ مسئلہ  

۔ ڈبوئے نہ ميں پانی مضاف کو سر کہ ہے يہ واجب احتياط۔ ۱۷۴۹ مسئلہ  

 روزہ وہ کہ ئے جا بھول يا ئے جا چل ںمي پانی سر را پو کا اس اور پڑے گر ميں پانی اختيار بے دار روزہ اگر۔ ۱۷۵۱مسئلہ

۔گا ہو نہيں باطل روزہ کا اس تو دے ڈبو ميں پانی سر اور ہے سے  

 ميں پانی سر اور گرادے ميں پانی کو آپ اپنے گا ے ڈبو نہيں ميں پانی سر کہ کرے اطمينان يہ شخص کوئی اگر۔ ۱۷۵۱ مسئلہ

 پورا اور دے گرا ميں پانی کو اپنے اور ہو نہ اطمينان اسے اگر ليکن ہے نہيں اشکال ئی کو ميں روزہ کے اس تو ئے جا چل

۔ کرے قضا کی روزہ اس کہ ہے يہ واجب احتياط تو ئے جا ڈوب ميں سرپانی  

 ميں پانی کو سر کے اس دستی زبر شخص دوسرا يا دے ڈبو ميں پانی سر اور ہے سے روزہ کہ ئے جا ل بھو اگر۔ ۱۷۵۲ مسئلہ

 اسے تو لے ہٹا ہاتھ اپنا ہے ڈبويا نے جس شخص وہ يا ہے سے روزے وہ کہ ئے آجا د يا سکو ا اندر کے پانی اگر تو دے ڈبو

۔ گا ئے جا ہو باطل روزہ کا اس تو نکاال نہ باہر سر نے اس اگر اور نکالے باہر سے پانی سر فوراا  کہ چاہئيے  

 دو غسل اور روزہ کا اس تو دے ڈبو سر ميں نیپا سے نيت کی غسل اور ہے سے روزہ کہ ئے جا بھول اگر۔ ۱۷۵۳ مسئلہ

۔ہے نونصحيح  

 کا اس روزہ اگر تو ڈبوئے ميں پانی کو سر واسطے کے غسل کے بوجھ جان اور ہے سے روزہ کہ ہو جانتا يہ اگر۔ ۱۷۵۴ مسئلہ

 کا روزہ واجبی يا روزہ مستحبی اگر اور ہيں باطل دونوں غسل اور روزہ تو ہو معين قت و ہوکے جيسا روزے کے رمضان ماہ

۔ گا ئے جا ہو باطل روزہ اور ہے صحيح غسل تو ہے نہيں معين وقت کا جس ہو وغيرہ کفارہ  

 روزہ کا اس ليکن ہو واجب بچانا کا اس چہ اگر جائے مينچل پانی سر کا اس اور بچائے سے ڈوبنے کو کسی اگر۔۱۷۵۵ مسئلہ

۔ گا ئے جا ہو باطل  

 

رہنا باقی پر ونفاس حيض اور جنابت تک اذان کی صبح۔ ۷  



 سکا ا تو کرے نہ بھی تيمم اور ہو تيمم وظيفہ اسکا اگر يا کرے نہ غسل تک اذان کی کرصبح بوجھ جان مجنب اگر۔ ۱۷۵۶ مسئلہ

 تو ہو روزہ مستحبی ہويا وسيع وقت کا جس ہو روزہ واجبی ايسا اگر ليکن ہے باطل تو ہو کا قضا اسکی يا رمضان ماہ گر روزہ

 واجب ومعين کر خاص کرے نہ ترک کو تيمم يا غسل پہلے سے اذان کی صبح کہ ہے يہ مستحب احتياط اگرچہ۔  گا ہو يںنہ باطل

۔ دن اس ہو کی نذر کی روزے کے دن خاص کسی جيسے ميں روزے  

 اپنے وہ ہومثلا  کرنہ بوجھ جان ليکن کرے نہ تيمم يا غسل تک صبح اذان لئے کے روزے کے رمضان ماہ اگر۔ ۱۷۵۷ مسئلہ

۔ ہے صحيح روزہ اسک تو سکے کر نہ ليکن کرے ياغسل تيمم کہ کرے شش کو پوری سے اعتبار  

 يہاں کرے نہ غسل کر بوجھ جان وہ اور ہو چاہتا رکھنا روزہ کا رمضان ماہ وہ اور ہو واال جنابت جو کہ شخص وہ۔ ۱۷۵۸مسئلہ

 النی بجا بھی قضا کی روزہ اسے اور ہے صحيح روزہ کا ساورا ہے سکتا رکھ روزہ سے تيمم تو ئے جا ہو تنگ وقت کہ تک

۔ چاہيئے  

 کے روز اس تو آئے ياد کو س ا بعد کے روز ايک اور ئے جا بھول نا کر غسل ميں رمضان ماہ شخص اگرمجنب۔ ۱۷۵۹مسئلہ

 تھا مجنب کہ ہو يقين کو اس کا جس ورزہ کا دن چند تو آئے ياد کو اس بعد کے روز چند اگر اور چاہئيے نی کر قضا کی روزے

 نا کر قضا کی روزے روز تين کم از کم سکو ا تو تھا مجنب سے ورز چار يا روز تين کہ معلوم نہيں يہ اگر مثل کرے قضا

۔ چاہئيے  

 مجنب کو اپنے اور ہو رکھتا نہ وقت بھی لئے کے ايک کسی تيمم يا غسل ميں رات کی رمضان ماہ جو کہ شخص وہ۔ ۱۷۶۱ مسئلہ

 کر مجنب کو اپنے اور ہو رکھتا وقت لئے کے تيمم اگر ليکن ہے واجب پر اس کفارہ و قضا اور ہے باطل روزہ کا اس وت لے کر

۔ ئے ال بجا بھی قضا کی اس کہ ہے يہ بہتر اور ہے صحيح کاروزہ اس ساتھ کے تيمم تو لے  

 اور لے کر مجنب کو اپنے اور ہے رکھتا توق غسل بقدر کہ کرے گمان اور کرے جستجو لئے کے جاننے وقت اگر۔ ۱۷۶۱ مسئلہ

 وقت کے کرے گمان کئے جستجو بغير اگر اور ہے صحيح روزہ اسکا تو لے کر تيمم اور تھا تنگ وقت کے سمجھے ميں بعد

 مستحب احتياط تو لے رکھ روزہ ساتھ کے تيمم اور تھا تنگ وقت کے سمجھے ميں بعد اور کرے جنب کو آپ اپنے اور ہے رکھتا

۔ ئے ال بجا قضا کی روزہ اس کہ ےہ يہ  

 گے جا نہ تک صبح تو گا ئے جا سو وہ اگر کہ ہو معلوم يہ اور ہو مجنب کو رات کی رمضان ماہ کہ جو شخص وہ۔ ۱۷۶۲ مسئلہ

 پر اس کفار و قضا اور ہے باطل روزہ کا اس تو گے جا نہ تک صبح اور ئے جا سو اگر اور چاہئيے نا سو نہيں کو اس تو گا

۔ گا ہو واجب  

 بيدار پہلے سے صبح اذان کہ ہو عادت اسکی يا ہو جانتا وہپ ہواور مجنب ميں رات کی رمضان ماہ شخص کوئی اگر۔۱۷۶۳ مسئلہ

 اسکا تو رہے سوتا تک اذان اور جائے سو سے ارادے اسی اور گا کرے غسل بعد کے جاگنے کہ ہو رکھتا ارادہ يہ گااور ہوجائے

۔ ہے صحيح روزہ  

 تو گا ئے جا سو اگر کہ ہے عادت کی اس يا ہے جانتا اور اہے ہو مجنب ميں شب کی رمضان ماہ کہ جو شخص وہ۔ ۱۷۶۴ مسئلہ

 وہ ميں صورت اس اور ہے نا کر غسل اسے بعد کے جاگنے کہ ہو غافل اگر وہ چنانچہ گا ئے جا جاگ پہلے سے اذان کی صبح

 کی روزہ کے روز اس ہے يہ واجب احتياط تو ہے کی کوتاہی نے اسمين غفلت اگر رہے سوتا تک اذان کی صبح اور ئے جا سو

۔ کرے قضا کی روزے کہ ہے يہ استحبابی احوط تو ہے کی نہيں کوتاہی اگر کرے قضا  

 ئے جا سو اگر کہ ہے تا ہو احتمال کو اس يا ہے جانتا اور اہے ہو مجنب ميں شب کی رمضان ماہ کہ جو شخص وہ۔ ۱۷۶۵ مسئلہ

 يا کرے غسل کہ ہو تردد يااسے چاہے نہ نا کر غسل بعد کے جاگنے وہ اگر چنانچہ گا ئے جا جاگ پہلے سے اذان کی صبح تو گا

۔ ہے بھی کفارہ اور قضا اور ہے باطل روزہ کا اس تو ہو نہ بيدار اور سوجائے وہ اگر ميں صورت س توا کرے نہ  

 بارہ دو اگر کہ ہے عادت سکی ا يا ہو معلوم اسے جاگياور رپھ اور ئے جا سو ميں شب کی رمضان ماہ مجنب اگر۔ ۱۷۶۶ مسئلہ

 چنانچہ گا کرے غسل تو گا ئے جا جاگ اگر کہ ہو ارادہ پکا کا اس اور گا ئے جا جاگ پہلے سے اذان کی صبح تو گا ئے جا سو

 سے طرح اسی اور يےچاہئ نی کر قضا کی روزے کے روز اس اسے تو جاگا نہ تک ذان ا کی صبح ہواور سوگيا دوبارہ وہ اگر

 اوراحتياط گی ہوجائے واجب پر اس قضا تو رہے تا سو تک صبح اذان اور ئے جا سو مرتبہ اورتيسری جاگے مرتبہ دوسری اگر

۔ دے بھی کفارہ پر بنا کی مستحب  

 اگرا پس ہے تربہ يہی بہتر چہ اگر کرے شمار نيند پہلی اسے ہے ہوا محتلم وہ ميں نيند جس کہ ہے نہيں ضروری۔ ۱۷۶۷ مسئلہ

 کا اس اور گا ئے جا ہو بيدا کہ ہو عادت کی اس يا ہو جانتا اور ئے جا سو اوردوبارہ ہے مجنب کہ ديکھے جاگياور سے نيند س

 کی روزہ اس کہ ہے يہ مستحب احتياط تو رہے سوتا تک صبح اذان اگر گا کرے غسل بعد کے نے ہو بيدار کہ ہو بھی ارادہ پختہ

 کہ ہو بھی ارادہ پختہ کا اس گااور ئے جا ہو بيدار کہ ہو يہ عادت کی اس يا ہو جانتا اور ہوجائے بيدار دوبارہ اگر اور کرے قضا



 قضا کی روزہ کے دن اس تو رہے سويا تک اذان اور ئے سوجا وہ پھر ميں صورت ايسی گا کرے بھی غسل بعد کے نے ہو بيدار

۔ گا ہو واجب پر اس بھی کفارہ مستحب احتياط بر بنا اور کرے  

۔ ہے بہتر چہ ،اگر ہے نہيں واجب نا کر غسل فورا تو ئے جا ہو محتلم ميں دن دار روزہ اگر۔ ۱۷۶۸مسئلہ  

 سو پہلے سے غسل کہ ہے جائز تو جاگے پھر اور سوجائے اور جائے ہو مجنب ميں رات کی رمضان ماہ کوئی جب۔۱۷۶۹ مسئلہ

 اگر کہ ہو احتمال اسے کہ جب ميں صورت اس ہے سوسکتا بھی تب ہو بھی نہ يا ہو عادت کی جاگنے دوبارہ اگراسے البتہ جائے

۔لے کر غسل تاکہ سوئے نہ بارہ دو کہ ہے يہ احتياط چہ اگر گا جائے جاگ پہلے سے صبح اذان تو گا سوئے بارہ دو  

 ذان ا کہ ہو معلوم يہ چہ اگر ہے گيا ہو محتلم کہ ديکھے اور ہو بيدار بعد کے اذان کی صبح ميں رمضان ماہ اگر۔ ۱۷۷۱ مسئلہ

۔ ہے صحيح روزہ سکا ا بھی تھاپھر ا ہو محتلم پہلے سے  

 ہے چاہتا رکھنا قضا کی روزہ کے رمضان ماہ اوروہ رہے باقی پر حالت کی جنابت تک اذان کی صبح جو شخص وہ۔ ۱۷۷۱مسئلہ

۔سکتا رکھ نہيں روزہ کا دن س ا تو ہو بھی نہ کر بوجھ جان کہ چہ اگر تو  

 کہ ديکھے اور جاگے بعد کے اذان کی صبح وہ اگر ہے چاہتا رکھنا قضا کی روزہ کے رمضان ماہ جو شخص وہ۔ ۱۷۷۲ مسئلہ

 کے رمضان دن پانچ مثل ہے تنگ وقت کا قضاروزہ چنانچہ اہے ہو محتلم پہلے سے اذان کہ ہو معلوم بھی يہ اور ہے گيا ہو محتلم

 رمضان ماہ اور رکھے روزہ دن اس کہ ہے توبہتر ہيں باقی ميں نے ہو شروع کو رمضان ند ہی پانچ اور ہيں کے قضا کی روزہ

۔ ہے باطل روزہ کا اس تو ہے نہيں تنگ وقت کا قضا کی روزہ اگر کرے بھی قضا کی اس پر بنا کی واجب احتياط بعد کے  

 حالت کی جنابت تک اذان کی صبح لئے کے رکھنے قضا کی اس يا روزہ واجبی علوہ کے روزے کے رمضان اگر۔ ۱۷۷۳ مسئلہ

 ا تو گا رکھے روزہ کا دن فلں کرے نيت وہ کہ جيسے ہو بھی مقرر وقت کا روزہ اس اور ہو نہؐا  عمدا اگر ليکن رہے باقی پر

 کر چھوڑ کو دن اس کہ ہے يہ مستحب احتياط تو کاروزہ کفارہ جيسے ہو مقررنہ وقت سکا ا اگر اور ہے صحيح روزہ سکا

۔ رکھے روزہ دن دوسرے  

 نہ غسل کر بوجھ جان اور ئے جا ہو پاک سے نفاس يا حيض پہلے سے اذان کی مينصبح رمضان ماہ عورت اگر۔ ۱۷۷۴ مسئلہ

 ہر روزياور قضا کے رمضان ماہ ،ليکن ہے باطل روزہ کا اس تو کرے نہ تيممؐا  عمدا ہو نا کر تيمم فريضہ کا اس اگر يا کرے

۔ کرے قضا کی روز اس پر بنا کی مستحب احتياط بھی ميں روزے مستحب طرح اسی اور ےروز واجب معين غير يا معين  

 کيلئے رکھنے روزہ ہوتو نہ وقت کا غسل اور جائے ہو پاک سے س نفا يا حيض پہلے سے صبح اذان عورت اگر۔ ۱۷۷۵ مسئلہ

 يا معين واجب ليکن قضا کی يااس ہو روزہ کا رمضان ماہ وہ چاہے ہے صحيح اقوی   بر بنا روزہ کا اس اور چاہيئے کرنا تيمم اسے

۔ہے حکم کا رمضان ماہ خود حکم کا قضا کے شخص مجنب ،ليکن کرے قضا کی روز اس ميں روزہ مستحب يا معين غير  

 کے اذان يا ہو رکھتی نہ وقت کا وتيمم غسل اور جائے ہو پاک سے نفاس يا حيض قريب کے صبح اذان عورت اگر۔۱۷۷۶مسئلہ

 سی اورا ہے صحيح توروزہ ہے قضا اسکی يا رمضان ماہ روزہ وہ اگر تو تھی گئی ہو پاک پہلے سے اذان کہ چلے تہپ يہ بعد

 يہ اقوی   بر بنا ہے معين وقت جسکا کہ روزہ کا کفارہ وہ جيسے ہو روزہ معين غير يا معين ياواجب مستحبی اگر ہے ميں حکم

۔ ہيں صحيح بھی روزے  

 مغرب چہ اگر ديکھے خون کا نفاس يا حيض ميں دن يا ہو پاک سے س نفا يا حيض بعد کے صبح ناذا عورت اگر۔۱۷۷۷ مسئلہ

۔ ہے باطل روزہ کا اس ہو نزديک کے  

 جو ميں درميان تو آئے ياد بعد کے دن کئی يا ايک اسے اور جائے بھول کو غسل کے نفاس يا حيض عورت اگر۔ ۱۷۷۸ مسئلہ

۔ہيں صحيح وہ ہيں رکھے روزہ  

 صبح اذان اور کرے کوتاہی ميں کرنے غسل اور جائے ہو پاک سے نفاس يا حيض پہلے سے صبح اذان عورت اگر۔۱۷۷۹ مسئلہ

 تين درميان اس چہ اگر کھلے حمام زنانہ کہ ہو منتظر مثلا  کرے نہ تاہی کو اگر ليکن ہے باطل روزہ کا اس تو کرے نہ غسل تک

 اميد کی کرنے غسل جب کہ ہے ميں صورت اس يہ ،البتہ ہے صحيح روزہ کا اس تو کرے نہ غسل تک اذان اور جائے سو مرتبہ

۔ ہے باطل روزہ اسکا تو کرے نہ تيمم اگر اور کرے تيمم کہ ہے واجب ورنہ ہو رکھتی  

 ميں استحاضہ احکام تفصيل جنکی) الئے بجا کو غسلوں واجب اپنے اگر ہے ميں حالت کی ضہ استحا عورت جو۔ ۱۷۸۱ مسئلہ

۔ ہے صحيح روزہ کا اس تو (چکی گذر  

 مليا سے حصے کسی کے بدن کے ميت کو حصے کسی کے بدن اپنے يعنی ہو کيا مس کو ميت نے شخص جس۔ ۱۷۸۱ مسئلہ

 اسکا تو لے چھو کو ميت ميں حالت کی روزے اگر طرح اسی اور ہے سکتا رکھ روزہ کے ميت مس غسل بغير شخص ايسا تو ہے

۔ گا ہو نہيں باطل روزہ  



لينا انيما سے چيزوں والی نےبہ۔۸  

 وہ اگر ، ہے ديتا کر باطل کو روزہ يہ تو ہو لئے کے ہی علج اورؐا  مجبورا چہ لينااگر انيما سے چيزوں والی بہنے۔۱۷۸۲ مسئلہ

۔ جائے کی ب اجتنا سے اس کہ ہے يہی بہتر ليکن ہے نہيں اشکال تو ہو نہ چيز والی بہنے  

کرنا قے۔۹  

 تو ہو مجبور پر نے کر قے سے وجہ اور کسی يا سے وجہ کی بيماری چاہے کرے قے کر بوجھ جان ارد روزہ اگر۔۱۷۸۳ مسئلہ

 اختيار بے يا کرے قے کر بھول اگر ہے،ليکن نہيں واجب کفارہ ليکن گی ہو کرنی قضا اسکو جسکی گا جائے ہو باطل روزہ اسکا

۔ ہے نہيں اشکال تو ئے آجا قے  

 تو گی ئے آجا قے اختيار بے ميں دن اسے سے وجہ اسکی کہ کھالے کے جان يہ چيز سیاي کوئی کو رات اگر۔۱۷۸۴ مسئلہ

۔کرے قضا کی روزہ کے دن اس کہ ہے يہ واجب احتياط  

 اسے تو ہو نہ باعث کا مشقت يا نقصان کرنا ايسا کيلئے اس اور ہو سکتا روک سے کرنے قے کو خود درا روزہ اگر۔۱۷۸۵ مسئلہ

۔ چاہيئے روکنا سے کرنے قے کو خودپر بنا کی مستحب احتياط  

 باطل روزہ سے اس چاہيئياور نکالنا اسے تو ہو ممکن نکالنا اسکا اور کيڑاچلجائے کوئی ميں حلق کے دار روزہ اگر۔۱۷۸۶ مسئلہ

۔ ہے صحيح روزہ اسکا اور ہے نہيں واجب نکالنا اسکا تو ہو خطرہ کا آجانے کے قے ميں نکالنے اسے اگر ليکن تا ہو نہيں  

 باہر اسکا اگر ہے سے روزے کہ آجائے ياد اسے پہلے سی پہنچنے ميں پيٹ اور لے نگل کو چيز کسی کر بھول اگر۔۱۷۸۷ مسئلہ

۔ہے صحيح روزہ اسکا اور نکالے تو ہو ممکن نکالنا  

 چاہيئے لينا ہيںن ڈکار اسکو تو گی آجائے باہر سے حلق چيز کوئی سے وجہ کی لينے ڈکار کہ ہو رکھتا يقين اگر۔۱۷۸۸ مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی تو ہو نہ يقين اگر ليکن  

 اندر اختيار بے اگر اور چاہئے دينا پھينک باہر اسے تو آجائے ميں منہ يا حلق کے اس چيز کوئی اور لے ڈکار اگر۔۱۷۸۹مسئلہ

۔ ہے صحيح روزہ اسکا تو جائے چلی  

 

 

 

 

 

 

احکام کے چيزوں والی کرنے باطل کو روزہ  

 روزہ تواسکا ہے کرتا باطل کو روزہ کہ جو دے انجام کام ايسا کوئی سے اختيار اپنے اور کر بوجھ جان انسان اگر۔ ۱۷۹۱مسئلہ

 بيان مين۱۷۶۷ مسئلہ جو کہ سے تفصيل اس مجنب اگر ليکن ہے نہيں حرج کوئی تو ہو نہ کو بوجھ جان اگر اور گا جائے ہو باطل

۔ ہے باطل روزہ اسکا تو کرے نہ بھی سلغ تک اذان کی صبح اور سوجائے ہے گئی کی  

 سے خيال اس اور ہے کرتا باطل کو روزہ جو ے د انجام سے ميں کاموں ان کام ايک کوئی کر بھول دار روزہ اگر۔۱۷۹۱ مسئلہ

۔ گا جائے ہو باطل روزہ اسکا تو الئے بجا سے ميں انہی کام اور ايک کر بوجھ جان ہے گيا ہو باطل روزہ کا اس کہ  

 جائے ديا ڈبو ميں پانی دستی زبر کو سر کے اس يا جائے دی ڈال ميں حلق کے دار روزہ دستی زبر چيز کوئی اگر۔۱۷۹۲ ہمسئل

 تم اگر کہ جائے کہا سے اس مثلا  کرے باطل کو روزہ اپنے وہ کہ جائے کيا مجبور اسکو اگر ليکن گا ہو نہيں باطل روزہ اسکا تو

 ہو باطل روزہ اسکا تو کھالے چيز کوئی واسطے کے روکنے کو نقصان وہ اور گے اٹھاؤ قصانن مالی يا جانی تو گے کھاؤ نہ غذا

۔ گا جائے  

 روزہ اپنا خود وہ کہ گا جائے کيا مجبور کو اس کہ ہو معلوم اسے جہاں چاہيئے نا جا نہيں جگہ ايسی کو دار روزہ۔۱۷۹۳ مسئلہ

۔گا جائے ہو باطل روزہ کا اس تو ہو کرتا باطل کو روزہ جو ےد انجام کام ايسا پر بنا کی مجبوری اگر ، دے کر باطل  



 

چيزيں مکروہ لئے کے دار روزہ  

۔ ہے ذيل مندرجہ تفصيل انکی ہيں مکروہ لئے کے دار روزہ چيزيں چند۔ ۱۷۹۴ مسئلہ  

(۱) ڈالنا دوا ميں آنکھوں  

(۲) پہنچے ميں حلق بو يا ذائقہ کا اس جبکہ ميں صورت اس نا لگا سرمہ  

(۳) نا جا حمام اور نکالنا خون جيسے ہو باعث کا کمزوری جو دينا انجام کا کام سا ہر  

(۴) ۔ ہے نہيں جائز پر بنا کی واجب احتياط تو ہو جانتا اگر اور گی پہنچے ميں حلق کہ ہو جانتا نہ يہ جبکہ لينا ناس  

(۵) سونگھنا گھاس دار خوشبو  

(۶) بيٹھنا ميں پانی کا عورت  

(۷) کرنا مالاستع کا( بتی)  شياف  

(۸) کرنا گيل کو اس ہے لباس جو پر بدن  

(۹) آئے نکل خون سے منھ سے وجہ کی جس کام وہ ہر يا نکلوانا دانت  

(۱۱) کرنا مسواک سے لکڑی تر  

(۱۱) ڈالنا ميں منھ چيز کوئی مثل کے پانی يا پانی وجہ بل  

(۱۲)  کے آنے باہر منی ،اگر ہو ابھرتی شہوت سے جس کرنا مکا ايسا يا ہو نہ احتمال کا نکلنے منی جبکہ لينا بوسہ کا زوجہ اپنی

۔ گا جائے ہو باطل روزہ کا اس احتياطاا  تو کرے ايسا سے قصد  

 

ہيں واجب دونوں کفارہ اور قضا پر مقامات جن  

 ميں رات يا لے انيما سے چيز والی بہنے ڈبوئے،يا مينسر ياپانی کرے قے کر بوجھ جان ميں روزہ کے رمضان اگر۔۱۷۹۵ مسئلہ

 تو ہوا بيان ميں(۱۷۶۷) مسئلہ کہ جيسا پائے ہو بيدارنہ تک اذان کی صبح اور سوجائے پھر ہو بيدار پھر اور جائے ہو مجنب

 اس تو ہے کرتا باطل کو روزہ جو دے انجام ايسا عمداا  کام کوئی دوسرا اگر ليکن چاہيئے کرنا قضا کی روز کے روز اس صرف

 صورتوں بعض ليکن ہے واجب دونوں کفارہ و قضا پر اس تو ہے کرتا باطل کو روزہ کام وہ کہ تھا جانتا وہ جبکہ ميں صورت

۔ہے تا جا ہو ضروری پر بنا کی واجب احتياط ميں صورت کی باندھنے بہتان پر السلم عليھم ائمہ يا پيغمبر يا خدا مثلا  کفارہ ميں  

 تھا سکتا سيکھ مسئلہ وہ اگر تو ہے کرتا باطل کو روزہ جو دے نجاما کام ايسا کوئی سے وجہ کی جاننے نہ مسئلہ اگر۔۱۷۹۶ مسئلہ

 واجب کفارہ پر س ا تو تھا نہيں ہی متوجہ طرف کی مسئلہ اصلا  يا تھا سکتا سيکھ نہيں مسئلہ اگر اور گا ہو واجب کفارہ پر س ا تو

۔ ہے حکم يہی بھی کا انسان غافل پر بنا کی واجب احتياط ہے،اور نہيں  

 

کفارہ کا روزہ  

 جو مطابق کے قاعدہ اس يا چاہيئے کرنا آزاد غلم ايک کو اس ہے واجب کفارہ کا روزہ کے رمضان پر شخص جس۔۱۷۹۷ مسئلہ

 سو سات تقريباا  کہ جو) مد ايک کو ايک ياہر کھلئے کھانا کو فقيروں ۶۱ يا رکھے روزہ مہينے دو گا جائے کيا بيان ميں بعد

 پے روزے اٹھارہ يا کہ ہے اختيار اسے تو ہو ممکن نا سب يہ لئے کے اس اگر اور دے چيز ہی يسیا يا جو يا گيہوں( گرام پچاس

 چہ اگر چاہئيے کرنا استغفار تو سکتا دے نہيں اگر اور دے ہے سکتا کودے( محتاجوں) فقيروں کہ جو مد چند يا رکھے پے در

۔دے کفارہ ہو قدرت پر دينے کفارہ ھیب جب کہ ہے يہ واجب احتياط اور کہے هللا استغفر مرتبہ ہی ايک  

 رکھنا روزہ مسلسل دن(۳۱) اکتيس اسے تو ہو چاہتا رکھنا روزہ مہينے دو کفارہ کا روزہ کے رمضان شخص جو۔ ۱۷۹۸مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی تو رکھے نہ تار لگا روزے ماندہ باقی اگر اور چاہيئے  



 رکھنا روزہ سے وقت ايسے اسے تو ہو چاہتا رکھنا روزہ مہينے ود کفارہ کا روزے کے رمضان جو شخص وہ۔۱۷۹۹ مسئلہ

 و الفطر عيد جيسے ہو حرام رکھنا روزہ ميں جس ہو واقع دن ايسا کوئی ميں درميان کے روز ۳۱ اس کہ چاہيئے کرنا نہيں شروع

۔االضحی عيد  

 ايسے ياعمداا  رکھے نہ روزہ ايک کے رعذ بغير ميں درميان کے ان اگر ہے چاہتا رکھنا روزہ مسلسل شخص جو۔ ۱۸۱۱ مسئلہ

 دن اس مثلا  ہو واجب پر اس روزہ کا روز اس کہ ہو روز ايسا کوئی ميں درميان کے ان کہ کرے شروع رکھنا روزے سے وقت

۔ کرے شروع سے پھر کو روزوں کے کفارہ کہ چاہيئے سکو ا تو گا رکھے روزہ کہ ہو کی نذر  

 وہ لئے کے جانے ميں جس ايساسفرؐا  مثل عذر کوئی ہے چاہتا رکھنا مسلسل کو جن ندرميا کے روزوں ان اگر۔۱۸۱۱ مسئلہ

 شروع سے پہلے روزونکو وہ کہ ہے نہيں واجب بعد کے ہوجانے ختم عذر تو آجائے پيش نفاس يا حيض يا آجائے پيش ہو مجبور

۔ کرے پورا بعد کے جانے ہو حتم عذر کو روزوں باقی بلکہ کرے  

 کسی يا زنا اور شراب جيسے ہو حرام ميں اصل چيز وہ خواہ کرے باطل کو روزہ اپنے سے چيز حرام سیک اگر۔۱۸۱۲ مسئلہ

 مباشرت سے زوجہ اپنی ميں حالت کی حيض يا ہو مضر لئے کے انسان اگر کھانا کا غذا حلل جيسے ہو ہوئی حرام سے وجہ

 ساٹھ اور رکھے روزہ مہينے دو اور کرے آزاد غلم ايک يعنی گے ہوں واجب پر اس کفارہ تينوں پر بنا کی احتياط تو کرنا

 دے کھجور يا کشمش يا روٹی يا جو يا گيہوں(گرام پچاس سو سات) مد ايک سے ميں ان کو ايک ہر يا ، کھلئے کھانا کو مسکينوں

۔دے انجام ہو ممکن سے ميں ان بھی جو تو ہو نہ ممکن لئے کے اس کفارہ تينوں اگر۔  

 

 باطل سے چيز حرام کو روزہ نے اس چہ اگر دے نسبت جانب کیؐ   پيغمبر اور خدا کو جھوٹ کسی دار روزہ اگر۔۱۸۱۳ مسئلہ

۔ گے ں ہو نہيں واجب پر اس ہے گيا کيا بيان ميں مسئلہ سابقہ پر طور تفصيلی کہ جيسا کفارے تينوں ليکن ہے کيا  

 لئے کے مرتبہ پر اسے پر بنا کی مستحب احتياط تو کرے جماع مرتبہ چند روز ايک ميں رمضان ماہ دار روزہ اگر۔۱۸۱۴ مسئلہ

 غلم) گا ہو واجب جماع کفارۂ پر اس لئے کے دفعہ ہر پر بنا کی مستحب ہوتواحتياط حرام کرنا جماع کا اس اگر ليکن ے د رہ کفا

رکھنا ،روزہ نا کھل کھانا ، کرنا آزاد  ) 

 باطل کو روزہ کہ جو کرے کام دوسرا کوئی علوہ کے کرنے جماع تبہمر چند رمضان ماہ روز ايک دار روزہ اگر۔۱۸۱۵ مسئلہ

۔ ہے کافی کفارہ ايک بدلے کے سب تو ہے کرتا  

 جماع سے بيوی اپنی ميں بعد اور کردے باطل کو روزے سے ذريعہ دوسرے کسی علوہ کے جماع دار روزہ اگر۔ ۱۸۱۶ مسئلہ

۔ گا ہو واجب کفارہ ايک لئے کے ايک ہر کہ ہے يہ مستحب احتياط تو کرے  

 اور لے پی پانی مثلا  دے انجام ہے کرتا باطل کو روزہ اور ہے حلل کہ جو کام اور علوہ کے جماع دار روزہ اگر۔۱۸۱۷ مسئلہ

۔ہے کافی کفارہ ايک تو کھالے غذا حرامؐا  مثل دے انجام ہے حرام جو کہ کام کا طرح اس علوہ کے جماع  

 روزہ سکا ا تو جائے نگل کر بوجھ جان وہ اسے اور آجائے چيز کوئی ميں منھ کے اس اور لے ڈکار دار روزہ اگر۔۱۸۱۸ مسئلہ

ؐا  مثل ہو حرام کھانا کا چيز اس اگر اور ہے واجب پر بھياس کفارہ اور ہے واجب بھی رکھنا قضا کی روزہ س ا اور ہے باطل

 اور چاہيئے رکھنا کو اس قضا کی روزہ اس تو جائے گلن کو اس کر بوجھ جان اور آجائے ميں منھ کے اس خون وقت ليتے ڈکار

۔ہے واجب پر اس جمع کفارۂ پر بنا کی احتياط  

 ايک کو اس تو لے کر باطل روزہ اپنا کر بوجھ جان وہ دن اس اور گا رکھے روزہ دن ہ مقرر کسی کے کر نذر اگر۔۱۸۱۹ مسئلہ

۔ رکھے روزے تين تو ہو نہ ممکن اگر اور ئے پہنا کپڑا يا کھلئے کھانا کو محتاجوں يادس چاہيئے کرنا آزاد غلم  

 ہو مغرب کہ کہا ہے نہيں اطمينان قابل جو کہ نے شخص کسی اگر ،اور ہو سکتا پہچان کو وقت کہ جو شخص وہ۔۱۸۱۱ مسئلہ

 ہوں واجب دونوں ارہکف و قضا پر اس تو تھی ہوئی نہيں مغرب کہ ہو معلوم ميں بعد اور ليا کر افطار کر بوجھ جان سنے اورا گئی

۔ ہے کافی قضا فقط تو تھا اطمينان قابل اگر ليکن گے  

 سے کفارہ پہلے سے ظہر يا کرے سفر بعد کے ظہر اگر ہے ليا کر باطل روزہ اپنا کر بوجھ جان نے شخص جس۔۱۸۱۱ مسئلہ

 ا تو کرے سفر وہ اور آجائے شپي در سفر کو اس پہلے سے ظہر اگر گا ہو نہيں ساقط کفارہ سکا ا تو کرے سفر لئے کے بچنے

۔ ہے واجب کفارہ پر س  

 ہو الحق اسے ی بيمار کوئی يا نفاس حيض مثلا  عذر کوئی ميں بعد اور کرے باطل روزہ اپنا کوئی کر بوجھ جان اگر۔۱۸۱۲ مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب کفارہ پر اس تو جائے  



 شعبان کہ ہو معلوم ميں بعد کرے باطل روزہ اپنا کر بوجھ جان اور ہے دن پہل کا رمضان ماہ آج کہ کرے يقين اگر۔۱۸۱۳ مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب کفارہ پر اس تو تھی تاريخ آخری کی  

 ميں بعد اور دے کر باطل کو روزہ اپنے کر بوجھ جان اور شوال پہلی يا ہے رمضان ی آخر کہ کرے شک انسان اگر۔۱۸۱۴ مسئلہ

۔ہے نہيں واجب کفارہ پر سا تو تھی تاريخ پہلی کی شوال کہ ہو معلوم  

 تو ہو کيا مجبور کو بيوی اگر چنانچہ کرے جماع ہے دار روزہ جو کہ سے زوجہ اپنی ميں رمضان ماہ دار روزہ اگر۔۱۸۱۵ مسئلہ

 اپنا پر ايک ہر تو تھی مند رضا پر کرنے مباشرت بيوی اگر اور ہے واجب کفارہ کا دونوں بيوی اپنی اور روزے اپنے کو اس

۔ ہے اجبو کفارہ  

 ہے کرتا باطل کو روزہ کہ جو کام دوسرا يا کرے مجبور پر کرنے جماع کو شوہر دار روزہ اپنے بيوی کوئی اگر۔۱۸۱۶ مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب پر اس شوہرکاکفارہ تو دے انجام  

 تو جائے ہو ضیرا زوجہ ميں درميان کے جماع اور کرے مباشرت سے زوجہ اپنی ميں رمضان ماہ دار روزہ اگر۔۱۸۱۷ مسئلہ

۔ چاہيئے دينا کفارہ کوايک زوجہ اور کفارہ دو کو پرشوہر بنا کی مستحب احتياط اور چاہيئے دينا کفارہ ايک کو ايک ہر  

 واجب پر اس کفارہ ايک تو کرے جماع ہو ہوئی سوئی جو کہ سے بيوی دار روزہ ميناپنی رمضان ماہ دار روزہ اگر۔۱۸۱۸ مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب بھی کفارہ پر اوراس ہے صحيح روزہ کا زوجہ گااور ہو  

 ہو باطل روزہ سے جس کہ دے انجام کام ايسا دوسرا کوئی علوہ کے جماع کہ کرے مجبور کو بيوی اپنی مرد اگر۔۱۸۱ ۹مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب کفارہ بھی پر زوجہ خود اور چاہيئے دينا نہيں کفارہ کا زوجہ تو ہو جاتا  

 پر کرنے مباشرت کو زوجہ دار روزہ اپنی وہ تو سکتا رکھ نہيں روزہ سے وجہ کی بيماری يا کرنے رسف شخص جو۔۱۸۲۱ مسئلہ

۔پر بيوی ہی نہ اور ہے نہيں واجب کفارہ پر مرد تو ہو کيا مجبور کو اس اگر ليکن کرسکتا نہيں مجبور  

۔ دے انجام فوراا  کو اس کہ ہے نہيں مالز ليکن چاہيئے کرنی نہيں کوتاہی ميں ادائيگی کی کفارہ کو انسان۔۱۸۲۱ مسئلہ  

۔ تا ہو نہيں اضافہ کا چيز کسی پر اس تو کرے نہ ادا کو اس تک سال چند اور ہو واجب کفارہ پر انسان اگر۔۱۸۲۲ مسئلہ  

 سے ميں ان کو ايک ہر تو مليں محتاج ساٹھ اگر ہو کھلنا کھانا کو محتاجوں ساٹھ کفارہ کا روزہ ايک کو شخص جس۔۱۸۲۳ مسئلہ

 ليکن چاہيئے کرنا نہيں سير زيادہ سے مرتبہ ايک کو محتاج ايک يا چاہيئے نہيندينا زيادہ سے(گرام پچاس سو سات)  مد ايک

۔ہے سکتا دے کو محتاج اس مد ايک ہوں کمسن وہ چہ اگر لئے کے ايک ہر سے ميں عيال و اہل کے محتاج  

 کو روزہ جو کرے کام ايسا کر بوجھ جان بعد کے ظہر اگر ہے رکھی قضا کی روزہ کے رمضان کہ نے شخص جس۔۱۸۲۴ مسئلہ

 واجب احتياط تو ہو سکتا دے نہ اگر اور دے طعام مد ايک ايک کو ايک ہر کو محتاجوں دس کہ چاہيئے اسے تو ہے کرتا باطل

۔ رکھے روزہ دن تين پر بنا کی  

ہے واجب قضا کی روزہ صرف جہاں  

ہے نہيں واجب کفارہ اور ہے واجب قضا کی روزہ صرف پر انسان ميں صورتوں چند۔۱۸۲۵ مسئلہ  

(۱) کرنا قے کر بوجھ جان کا دار روزہ ميں رمضان ماہ  

(۲) ۱۷۶۷مسئلہ تفصيلی) جاگے نہ سے نيند دوسری تک اذان کی صبح اور ہو مجنب ميں رمضان ماہ ) 

(۳)  روزے کی کرے ،ياقصد ہو نيت کی کاری ريا اي کرے نہ نيت کی روزہ ليکن الئے نہ بجا ہے ديتا کر باطل کو روزہ جو کام وہ

احتياطاا ) کرے قصد کا چيز کسی والی دينے کر باطل کو روزہ يا ہے نہيں سے ) 

(۴) رکھے روزروزہ چند يا روزہ ايک ميں حالت سی اورا جائے بھول کرنا جنابت غسل ميں رمضان ماہ  

(۵)  ميں بعد اور ہے کرديتا باطل کو روزے جو کرے کام ايسا ںنہي يا ہے ہوئی صبح کہ ہوئے کئے تحقيق بغير ميں رمضان ماہ

 کرے کام ايسا وہ ہے ہوگئی صبح کہ باوجود کے جانے ہو گمان يہ بعد کے کرنے تحقيق اگر نيز تھی صبح وقت اس کہ ہو معلوم

 اگر بلکہ ہے واجب پر اس کرنا قضا کی روزہ اس تو تھی صبح وقت اس کہ ہو معلوم ميں بعد اور ہے کرتا باطل کو روزہ جو

 بعد اور دے انجام ہے ديتا کر باطل کو روزہ جو کام ايسا کوئی اور نہينہوئی يا ہے گئی ہو صبح کہ کرے شک يہ بعد کے تحقيق

۔ہے واجب قضا تو تھی ہوگئی صبح وقت اس کہ ہو م معلو ميں  



(۶)  کہ ہو معلوم ميں بعد ہے کرتا باطل کو روزہ جو ے کر کام ايسا وہ پر کہنے کے اس اور ہوئی نہيں صبح کہ کہے شخص کوئی

۔تھی صبح وقت اس  

(۷)  کام ايسا اور ہے رہا کر مذاق وہ کہ کرے خيال يا کرے نہ يقين پر کہنے کے اس انسان اور گئی ہو صبح کہ کہے شخص کوئی

۔ تھی صبح وقت اس کہ ہو معلوم ميں بعد ہے کرتا باطل کو روزہ کہ جو کرے  

(۸) ۔ تھی نہيں مغرب وقت اس کہ ہو معلوم ميں بعد اور لے کر افطار پر کہنے کے کسی شخص کوئی جيسا اس يا اندھا  

(۹)  ميں بعد اور لے کر افطار اور گئی ہو مغرب کہ لے کر يقين يہ سے وجہ کی اندھيرے ميں صورت کی ہونے صاف آسمان

 گمان يہ اگر ميں صورت کی ہونے بادل پر آسمان کنلي ہے واجب قجا پر بنا کی احتياط تو تھا نہيں وقت کا مغرب کہ ہو معلوم

۔ ہے نہيں الزم قضا تو تھی نہيں مغرب وقت اس کہ ہو معلوم ميں بعد لے کر افطار اور ہے گيا ہو وقت کا مغرب کہ کرے  

(۱۱)  اور ہے سے روزہ کہ جائے بھول اگر ليکن جائے چل ميں حلق پانی وہ اور کرے کلی سبب بے يا لئے کے پہنچانے ٹھنڈک

۔ ہے نہيں واجب قضا سپر ا تو جائے چل ميں حلق پانی اختيار بے اور کرے کلی لئے کے وضو يا دے اتار نيچے کو پانی  

 او ڈالے ميں ناک پانی يا جائے چلی اندر وہ اختيار بے اور جائے لے ميں منھ چيز دوسری کوئی علوہ کے پانی اگر۔۱۸۲۶ مسئلہ

۔ہے نہيں واجب قضا پر س ا تو جائے اندرچل اختيار بے وہ ر  

 تو جائے نگل کو(تھوک) دہن لعاب کہ ہے چاہتا بعد کے کلی اگر اور ہے مکروہ کرنا کلی زيادہ لئے کے دار روزہ۔۱۸۲۷ مسئلہ

۔ نگلے کو دہن لعاب ميں بعد پھينکے باہر کو تھوک مرتبہ تين کہ ہے بہتر  

 کر نہيں کلی کو اس تو جائے چل ميں حلق پانی سے بھولے يا اختيار بے تو کرے کلی اگر کہ ہو معلوم کو انسان اگر۔۱۸۲۸ مسئلہ

۔ چاہيئے نا  

 باطل کو روزہ کہ جو کرے کام ايسا اور ہوئی نہيں صبح کہ کرے يقين بعد کے تحقيق ميں رمضان ماہ دار روزہ اگر۔۱۸۲۹ مسئلہ

۔ ہے احوط چہ اگر ہے ںنہي الزم قضا تو تھی گئی ہو صبح کہ ہو معلوم ميں بعد اور ہے کرتا  

 ہوئی صبح کہ کرے شک اگر ليکن ، سکتا کر نہيں افطار تو ہوئی نہيں يا ہے ہوئی مغرب کہ کرے شک انسان اگر۔۱۸۳۱ مسئلہ

۔ہے کرتا باطل کو روزہ کہ جو ہے سکتا کر کام ايسا تو ہو پرباقی شک اپنے اگر بعدبھی کے کرنے تحقيق تو نہيں يا ہے  

احکام کے روزہ قضا  

۔ہے نہيں واجب تھا ديوانہ وہ کہ جب قضا کی زمانہ اس تو جائے ہو عاقل ديوانہ اگر۔۱۸۳۱ مسئلہ  

 ہوجائے کافر مسلمان اگر تھاہاں کافر وہ جب ہے نہيں واجب پر اس قضا کی زمانہ اس تو جائے ہو مسلمان کافر اگر۔۱۸۳۲ مسئلہ

۔ تھا کافر وہ جبکہ ہے واجب قضا کی روزوں ان تو جائے ہو مسلمان دوبارہ اور  

 سے وجہ کی چيز جس اگرچہ ہے واجب قضا کی ان تو ں ہو گئے ہو ترک سے وجہ کی مستی روزہ جو سے انسان۔۱۸۳۳ مسئلہ

۔ تھا کھايا سے غرض کی علج نے اس اسے ہے ہوا مست وہ  

 ہے ا ہو ختم وقت کس رعذ کا اس کہ ہو شک ميں بعد اور رکھے نہ روزہ روز چند سے وجہ کی عذر کسی اگر۔۱۸۳۴ مسئلہ

 کہ ہے احتمال اسے کا مقدار جتنی يعنی ہے مقدار زيادہ پرجو بنا کی واجب احتياط تو ہے کی تاہی کو نے اس ميں بھول اوراس

 کی کوتاہی کی خود معلوم نہيں اسے اور کرے سفر پہلے سے رمضان ماہ شخص جوؐا  مثل کرے قضا قدر اسی رکھا نہيں روزہ

 جو اور رکھے روزہ دن چھ پر بنا کی احتياط تووہ ہے لوٹا واپس سے سفر کو رمضان ماہ چھٹی يا ہے لوٹا کو يںپانچو کہ پر بنا

 کی دن پانچ يعنی مقدار تر کم وہ تو ہو نہ مقصر ميں بھول اس وہ ہياور ہوا الحق عذر کو اس وقت کس کہ جانتا نہيں يہ شخص

۔ کرے قضا کی دن چھ يعنی ادہزي کہ ہے مستحب احتياط چہ اگر ہے سکتا کر قضا  

 نہيں حرج کوئی رکھے پہلے قضا بھی کی رمضان جس تو ہوں ذمہ کے کسی روزے قضا کے رمضان ماہ چند اگر۔۱۸۳۵ مسئلہ

 کے رمضان دن ہی پانچ اور ہو باقی قضا کی رمضان آخری دن پانچؐا  مثل ہو تنگ وقت کا قضا کی رمضان ی آخر اگر ليکن ہے

۔ کرے قضا کی رمضان آخری پہلے کہ ہے يہ احتياط تو ہوں ميں آنے  

 کی رمضان کس کہ کرے نہ معين يہ ميں کرنے نيت اور ہو واجب قضا کی روزوں کے رمضان ماہ چند پر کسی اگر۔۱۸۳۶ مسئلہ

۔ گی ہو شمار قضا کی سال پہلے تو ہے قضا  

 اپنے پہلے سے ظہر تو ہو نہ تنگ وقت کا روزہ قضا کے اس اگر ہے رکھا روزہ قضا کا رمضان نے شخص جس۔۱۸۳۷ مسئلہ

۔ ہے سکتا توڑ کو روزہ  



۔ کرے نہ باطل کو روزہ بعد کے ظہر کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہے رکھی قضا کی روزہ کے ميت کسی اگر۔۱۸۳۸ مسئلہ  

 مر پہلے سے ہونے ختم رمضان اور سکے رکھ نہ روزہ کا رمضان سے وجہ کی نفاس يا حيض يا ، مرض اگر۔۱۸۳۹ مسئلہ

۔ نہينہے الزم نا رکھوا قضا کی ان ہيں رکھے نہيں نے اس جو روزے وہ تو جائے  

 يا بيماری کی اس اور رکھے نہ روزہ کا پررمضان بنا کی مسافرت مثلا  عذر کسی يا سے وجہ کی بيماری کسی اگر۔۱۸۴۱ مسئلہ

 ہر اور نہيں واجب پر اس قضا کی ان تھے ےرکھ نہيں نے اس جو روزے وہ تو رہے باقی تک رمضان سال عذردوسرے اسکا

 احتياط بر بنا ليکن دے کو محتاج کھجور يا کشمش يا روٹی يااسکی جو يا روٹی يااسکی گيہوں يعنی طعام مد ايک لئے کے روز

۔ دے کو محتاج بھی طعام مد ايک لئے کے روز اور کرے قضا کی ان مستحب  

 دوسرا ليکن جائے ہو دور مرض اسکا بعد کے رمضان اور رکھے نہ کاروزہ رمضان سے وجہ کی مرض کسی اگر۔ ۱۸۴۱ مسئلہ

 تو ہيں رکھے نہيں نے اس جو روزے وہ تو سکے رکھ نہ قضا کی روزہ تک رمضان دوسرے سے وجہ کی نے ہو حق ال عذر

 اگر کہ يہ نيز دے بھی طعام مد ايک کو فقير بدلے کے روزے ہر کہ ہے واجب اور کرے قضا کی ان کہ ہے يہ مستحب احتياط

 تک رمضان دوسرے اور ہو گيا ہو دور عذر کا اس بعد کے رمضان اور ہو گيا ہو عذر دوسرا علوہ کے بيماری ميں رمضان ماہ

 اور سکا رکھ نہيں وہ جسے چاہيئے کرنا قضا کی روزوں ان مستحب احتياط بر بنا تو ہو سکتا رکھ نہ روزہ سے وجہ کی بيماری

۔ دے بھی طعام مد يکا بدلے کے روزے ہر  

 اور جائے ہو دور عذر کا اس بعد کے رمضان اور سکے رکھ نہ روزہ سے وجہ کی عذر کسی ميں رمضان ماہ اگر۔۱۸۴۲ مسئلہ

 گيہوں مد ايک لئے کے روزہ ہر اور چاہيئے کرنی قضا کی روزہ تو کرے قضانہ کی ہ روز کر بوجھ جان تک رمضان دوسرے

۔ دے کو محتاج کھجور يا کشمش يا روٹی يااسکی جو يا روٹی يااسکی  

 الحق عذر ايک ميں تنگی کی وقت اور جائے ہو تنگ وقت کہ تک يہاں کرے تاہی کو ميں رکھنے قضا کی روزہ اگر۔۱۸۴۳ مسئلہ

 محتاج کھجور يا کشمش يا روٹی انکی يا جو يا گيہوں مد ايک بدلے کے روزے ہر اور ہے واجب رکھنا قضا کو اس تو جائے ہو

 قبل اور گا رکھے قضا کی روزوں اپنے بعد کے ہونے دور عذر کہ ہو ارادہ پکا وقت اس تھا رکھتا عذر وقت جس ليکن دے وک

 طعام مد ايک اور کرے قضا کہ ہے يہ واجب احتياط تو جائے ہو الحق عذر کوئی ميں تنگی کی وقت رکھے قضا کہ کے اس

۔دے فقيرکو  

 آخری تو جائے ہو حاصل صحت اسے جب بعد کے اس رہے باقی مسلسل تک سال ندچ مرض کا انسان کسی اگر۔۱۸۴۴ مسئلہ

 ان يا جو يا گيہوں يعنی طعام(گرام۷۵۱) مد ايک لئے کے روز ہر کے برسوں پہلے کے اس اور چاہيئے کرنی قضا کی رمضان

۔ دے کو محتاج خرما يا کشمش يا روٹی کی  

 سکتا دے کو محتاج ايک کاکفارہ دن چند وہ چاہيئے دينا کو محتاج امطع مد ايک عوض کے روز ہر کو شخص جس۔۱۸۴۵ مسئلہ

۔ ہے  

 ايک لئے کے روز ہر اور چاہيئے کرنی قضا تو کرے تاخير کی سال چند لئے کے قضا کی روزے کے رمضان اگر۔۱۸۴۶ مسئلہ

۔ دے کو محتاج طعام مد  

 مہينہ دو لئے کے روزہ ہر اور چاہيئے کرنی قضا کی اس تو رکھے نہ کر بوجھ جان کو روزہ کے رمضان اگر۔۱۸۴۷ مسئلہ

 توقضا کرے نہ قضا کی روزہ اس تک رمضان آئندہ اگر اور کرے آزاد غلم ايک يا دے طعام کو محتاجوں ۶۱ يا رکھے روزہ

۔ ہے الزم طعام مد ايک لئے کے روزہ ہر علوہ کے  

 بر بنا گا جائے بڑھتا بھی کفارہ تو کرے جماع مرتبہ کئی ميں دن اور رکھے نہ کر بوجھ جان روزہ کا رمضان اگر۔۱۸۴۸ مسئلہ

۔ ہے فی کا کفارہ ايک تو لے کھا کھانا دفعہ کئی مثل ہے کرتا باطل کو روزہ جو کرے کام ايسا دفعہ کئی اگر ليکن واجب احتياط  

 ميں( ۱۵۱۱ مسئلہ) جو تھسا کے تفصيل اس قضا کی روزہ اور نماز کی باپ کو لڑکے بڑے بعد کے مرنے کے باپ۔۱۸۴۹ مسئلہ

۔ بھی بعد کے مرنے کے ماں پر بنا کی مستحب احتياط طرح اسی چاہيئے نا ال بجا ہے گيا کيا بيان  

 احتياط تو رکھا نہيں روزہ کا نذر جيسے کو روزہ واجب دوسرے علوہ کے روزہ کے رمضان ماہ نے باپ اگر۔۱۸۵۱ مسئلہ

 پر بنا کی مستحب احتياط تو رکھا نہيں روزہ نے ماں اگر طرح اسی اور ہے الزم نا ال بجا قضا پر لڑکے پربڑے بنا کی واجب

۔ ہے الزم رکھنا قضا پر لڑکے بڑے  

 

ہے نہيں واجب روزہ پر گوں لو جن  



 ہے نہيں واجب روزہ پر اس تو ہو مشقت باعث لئے کے اس يا سکتا رکھ نہيں روزہ سے وجہ کی بڑھاپے شخص جو۔۱۸۵۱ مسئلہ

۔ دے کو محتاج خرما يا کشمش يا روٹی کی ان يا جو يا گيہوں مد ايک بدلے کے روز پرہر بنا کی احتياط ليکن  

 کی احتياط تو سکے رکھ روزہ بعد کے رمضان ماہ وہ اگر ، سکتا رکھ نہيں روزہ سے وجہ کی بڑھاپے شخص جو۔۱۸۵۲ مسئلہ

۔ الئے بجا قضا کی ان ہے رکھا نہيں کو روزوں جن پر بنا  

 باعث لئے کے اس يا ہو سکتا کر نہ برداشت پياس وہ اور ہو لگتی زيادہ پياس ميں جس ہو مرض ايسا کو انسان اگر۔۱۸۵۳ مسئلہ

 سو سات) مد ايک بدلے کے روزہ ہر اور لے پی پانی صرف کہ ہے جائز لئے کے ليکناس ہے واجب پر اس روزہ تو ہو مشقت

 مقدار زيادہ سے مجبوری کہ ہے يہ مستحب احتياط اور دے کو محتاج رماخ يا کشمش يا روٹی انکی يا جو يا گيہوں( گرام پچاس

 استحبابی احتياط تو ہے رکھا نہيں کو روزوں جن تو ہے سکتا رکھ روزہ ميں بعد اگر اور( ضرورت بقدر صرف) پئے نہ پانی ميں

۔ کرے قضا کی ان کہ ہے يہ  

 پر اس تو ہو دہ نقصان لئے کے بچے کے اس يا لئے اسکے وزہر اور ہو والی ہونے والدت يہاں کے جس عورت وہ۔۱۸۵۴ مسئلہ

 اور۔  دے کو محتاج خرما يا کشمش يا روٹی کی ان يا جو يا گندم يعنی طعام مد ايک عوض کے روزہ ہر اور ہے نہيں واجب روزہ

 رہاتب نہ باقی تک رمضان ائندہ عذر يہ اسکا اگر کرے قضا انکی ہے رکھا نہيں کو روزہ توجن ہے سکتی رکھ روزہ وہ سال اسی

۔دے بھی طعام مد ايک لئے کے ترک کے قضا اور کرے قضا کہ ہے مستحب ليکن ہے نہيں قضا تو رہا باقی اگر ليکن  

 ہو پلتی دودھ يا ، ہو دايہ اسکی يا ہو ماں کی بچہ خواہ ہو کم دودھ اسکا اور ہو پلتی دودھ کو بچہ جو عورت وہ۔۱۸۵۵ مسئلہ

 ہو دہ نقصان ہے تی پل دودھ وہ جسے واسطے کے بچہ اس يا لئے اسکے روزہ اگر ہو ليتی اھرت ہويا ليتی نہ اجرت اسکی اور

 تو ہو سکتی رکھ روزہ وہ سال اسی اوراگر دے کو محتاج طعام مد ايک بدلے کے روزہ ہر اور ہے نہيں واجب روزہ پر اس تو

 بچہ اس لئے کے پلنے دودھ کو بچہ يا پلئے دودھ اجرت بل کو بچہ جو جائے مل عورت دوسری کوئی اگر ليکن رکھے روزہ

 د سپر کے اس کو مانبچہ کی بچہ کہ ہے نہيں الزم يہ تو لے لے اجرت وہ اور دے اجرت کو اس دوسرا کوئی يا ماں يا باپ کا

۔ رکھے روزہ خود اور کرے  

 سکے رکھ نہ روزہ سے وجہ کی پلنے دودھ کو بچہ يا سے وجہ کی ہونے حاملہ دوران کے سال کہ جو عورت وہ۔۱۵۵۶ مسئلہ

 دے کو محتاج طعام(سوگرام پندرہ)مد دو بدلے کے روزے ہر کہ چاہيئے اسے ہے نہيں واجب پر اس قضا کی س اورا روزے وہ

۔ پہلے سے آنے رمضان اگل مد دوسرا اور بعد کے ہونے ختم رمضان ماہ مد ،ايک  

احکام کے روزہ کے مسافر  

 ز نما کہ جو مسافر وہ اور چاہيئے رکھا نہيں روزہ کو اس پڑھے رکعت دو کو نماز رکعتی چار ميں سفر مسافر جو۔۱۸۵۷ مسئلہ

 رکھنا روزہ ميں سفر کو اس تو ہے سفر کا گناہ سفر اسکا يا ہے کرنا سفر ہی کام کا جس شخص وہ جيسے ہے پڑھتا را پو کو

۔چاہيئے  

 مکروہ تو کرے سفر لئے کے بچنے سے رکھنے روزہ اگر ليکن ہے نہيں حرج ئیکو ميں کرنے سفر ميں رمضان ماہ۔۱۸۵۸مسئلہ

۔ ہے  

 جب گا رکھے روزہ معين فلں کہ ہو کی نذر مثلا  ہو واجب پر انسان روزہ معين کوئی دوسرا علوہ کے رمضان اگر۔۱۸۵۹ مسئلہ

 دس جگہ اس تو ہو ميں سفر اگر اور چاہيئے کرنا نہيں سفر روز اس کو اس تک وقت اس کہ ہے يہ واجب ہواحتياط نہ مجبور تک

۔ چاہيئے رکھنا روزہ روز اس اور چاہيئے لينا کر ارادہ کا کرنے قيام تک دن  

 کرے نذر اگر اور السکتا بجا نہيں ميں سفر اسکو تو کرے نہ معين دن کا اس اور گا رکھے روزہ کہ کرے نذر اگر۔۱۸۶۱ مسئلہ

۔ رکھے ہوروزہ نہ کيوں مينہی سفر کو روز اس تو رہے نہ يا رہے ميں سفر چاہے گا رکھے روزہ دن فلں کہ  

۔ ہے سکتا رکھ روزہ مستحبی ميں طيبہ مدينہ دن تين لئے کے حاجت طلب مسافر۔۱۸۶۱ مسئلہ  

 کو مسئلہ ميں درميان کے دن اور رکھے روزہ ميں سفر اگر وہ ہے باطل روزہ کا مسافر کہ جانتا نہيں شخص جو۔۱۸۶۲ مسئلہ

۔ ہے صحيح روزہ کا اس تو سکے جان نہ تک مغرب اگر اور گا جائے ہو باطل روزہ کا اس تو لے جان  

 تو رکھے روزہ ميں سفر اور ہے باطل مسافرکاروزہ کہ جائے يابھول ہے مسافر کہ جائے بھول يہ شخص کوئی اگر۔۱۸۶۳ مسئلہ

۔ ہے باطل روزہ سکا ا  

 وہ اور کرے سفر پہلے سے ظہر اگر اور چاہيئے کرنا پورا روزہ اپنا اسکو تو ےکر سفر بعد کے ظہر دار روزہ اگر۔۱۸۶۴ مسئلہ

 يعنی پہنچے تک ترخص حد وہ وقت جس تو( گيا گذر ميں نماز کی مسافر کہ جيسا)ہو رکھتا ارادہ کا کرنے طے کو شرعی مسافت



 توڑ کو روزے اپنے اسے تو دی سنائی نہ آواز کی اذان يا ہو ديتی دکھائی نہ ديوار کی شہر اسکو سے جہاں جائے پہنچ جگہ ايسی

۔ ہے واجب کفارہ پر اس پر بنا کی احتياط تو کردے باطل کو روزہ اپنے پہلے اس اگر اور چاہيئے دينا  

 ايسا اگر تو ہے رکنا دن دس کو اس جہاں جائے پہنچ جگہ ايسی يا جائے پہنچ وطن اپنے پہلے سے ظہر مسافر اگر۔۱۸۶۵ مسئلہ

 ہے چکا کر کام ايسا کوئی اگر اور چاہيئے رکھنا روزہ کا روز اس کو اس تو ہے جاتا ہو باطل روزہ سے جس ہو اکرچک نہ کام

۔ نہينہے واجب روزہ کا روز اس پر اس تو ہے جاتا ہو باطل روزہ سے جس  

 کا روزہ اس کو اس تو ہے چاہتا رکنا دن دس وہ جہاں پہنچے جگہ ايسی يا پہنچے وطن اپنے بعد کے ظہر مسافر اگر۔۱۸۶۶ مسئلہ

۔ چاہيئے رکھنا نہيں روزہ  

 پيٹ اور ہے مکروہ کرنا جماع ميں رمضان ماہ کو افراد ان تو ہو معذور سے رکھنے روزہ کہ شخص جو اور مسافر۔۱۸۶۷ مسئلہ

۔ ہے مکروہ بھی پينا کھانا کر بھر  

 

طريقہ کا ہونے ثابت کے تاريخ پہلی کی مہينہ  

۔ ہے ہوتی ثابت تاريخ پہلی کی مہينہ ذريعہ کے ں چيزو پانچ۔۱۸۶۸ مسئلہ  

(۱) ديکھے چاند انسان خود  

(۲) ۔ ہے ديکھا چاند نے لوگوں ہم کہ کہيں يہ وہ جائے ہو يقين سے کہنے کے جن کہ گروہ وہ  

(۳)  پہلی کی چاند تو کريں بيان خلف دوسرے ايک تاريخ کی چاند اگر ليکن ہے ديکھا چاند نے ہم رات کہينکہ يہ شخص عادل دو

۔ ہوگی نہيں ثابت تاريخ  

(۴)  تاريخ پہلی کی رمضان ماہ سے ذريعہ کے ہونے پورے کے دونوں ان کہ جائيں ہو پورے سے تاريخ پہلی کی شعبان ماہ دن۳۱

۔ ہوگی ثابت تاريخ پہلی کی شوال ماہ سے ذريعہ کے ان تو ہوجائيں پورے سے تاريخ پہلی کی رمضان ماہ دن تيس اور ہوگی ثابت  

(۵) ۔ہے تاريخ پہلی آج کہ دے حکم شرع حاکم  

 عمل پر حکم بھی اسے ہو کرتا بھی نہ تقليد کی اس شخص جو تو ہے تاريخ پہلی کی مہينہ کہ دے حکم شرع حاکم اگر۔۱۸۶۹مسئلہ

 حاکم کہ ہو معلوم کو شخص جس ليکن کرے نہ حکم خلف کے اس شرع حاکم دوسرا کہ جب ميں صورت اس البتہ چاہيئے کرنا

۔ سکتا نہينکر عمل پر حکم کے اس وہ تو ہے کيا اشتباہ نے شرع  

 ذريعے کے نگاہوں فقط بلکہ گی ہو نہيں ثابت سے وغيرہ يادوربين گوئی پيشن کی نجوميوں تاريخ پہلی کی مہينے۔۱۸۷۱ مسئلہ

۔ گی ہو ثابت سے(آنکھ مسلح غير)  

۔ تھی تاريخ پہلی کی چاند رات گذشتہ کہ ہے نہيں دليل کی بات اس ڈوبنا ميں دير يا ہونا بلند کا چاند۔۱۸۷۱ مسئلہ  

 کہ کہيں يہ شخص عادل دو اگر تو رکھے نہ روزہ وہ اور ہو نہ ثابت لئے کے کسی تاريخ پہلی کی رمضان ماہ اگر۔ ۱۸۷۲ مسئلہ

۔ ہے واجب قضا کی روزہ کے روز اس تو ديکھا چاند نے ہم رات گذشتہ  

 شہر دونوں کہ يہ مگر ہے نہيں فائدہ لئے کے والوں شہر دوسرے تو جائے ہو ثابت تاريخ لیپہ ميں شہر کسی اگر۔ ۱۸۷۳ مسئلہ

۔ ہے ہی ايک افق کا ان ہوکہ علم يہ کو انسان يا ہوں قريب ميں آپس  

 ان ہے ديا ٹيليگرام کو دوسرے نے ايک سے جہاں شہر دو وہ مگر گی ہو نہيں ثابت تاريخ ذريعہ کے( تار) ٹيليگرام۔ ۱۸۷۴ مسئلہ

 گواہی کی شخص عادل دو يا ہے گيا کيا ٹيليگرام سے حکم کے شرع حاکم کہ ہو علم بھی يہ کو انسان ہو نزديک ميں آپس افق کا

۔ہو جارہی دی  

 کا دن اس تو ہے تاريخ پہلی کی شوال يا ہے رمضان آخر وہ کہ ہے نہيں معلوم کو انسان ميں بارے کے دن جس۔۱۸۷۵ مسئلہ

۔ چاہيئے لينا کر افطار تو ہے تاريخ پہلی کی شوال کہ جائے ہو علم پہلے سے مغرب اگر ليکن چاہيئے رکھنا روزہ  

 کے شخص آزاد اور قيدی ميں سلسلے کے قربان عيد اور فطر عيد ، رمضان ماہ اول اور مغرب تحقق ، فجر طلوع۔۱۸۷۶ مسئلہ

۔ ہے حکم ہی ايک لئے  

روزے حرام  



 تاريخ آخری کی شعبان کہ ہو نہ معلوم کو انسان جبکہ کا دن اس نيز اور ہے حرام روزہ کا قربان عيد اور فطر عيد۔۱۸۷۷ مسئلہ

۔ ہے حرام تو رکھے روزہ سے نيت کی تاريخ پہلی کی رمضان اگر پہلی کی رمضان يا ہے  

 شوہر اگر بلکہ ہے حرام رکھنا روزہ تو ہو ہوتا پامال حق کا شوہر کے اس سے رکھنے روزہ مستحبی کے زوجہ اگر۔۱۸۷۸ مسئلہ

 نہيں روزہ بغير کے اجازت کی کواس زوجہ تو ہو رہا کر منع سے رکھنے روزہ مستحبی کو زوجہ وہ اور ہو بھی نہ پامال حق کا

۔ چاہيئے رکھنا  

۔ ہے حرام تو ہو سبب کا تکليف کی دادا يا ياباپ ماں اگر رکھنا روزہ مستحبی کا اوالد۔۱۸۷۹ مسئلہ  

 چاہيئے لينا کر افطار تو کرے منع کو اس باپ ميں دن اور رکھے روزہ مستحبی کے اجازت کی باپ ربغي لڑکا اگر۔۱۸۸۱ مسئلہ

۔ ہے نہيں ضروری کرنا افطار تو بنے نہ سبب کا تکليف گر اورا ہو سبب کا تکليف کی باپ رکھنا روزہ بشرطيکہ  

 کو اسکو تو ہے دہ نقصان کہ کہے ڈاکٹر چہ اگر ہے نہيں دہ نقصان لئے کے اس روزہ کہ ہو معلوم کو شخص جس۔۱۸۸۱ مسئلہ

 نہيں دہ نقصان کہ کہے ڈاکٹر چہ اگر ہے دہ نقصان لئے کے اس روزہ کہ ہو گمان يا يقين کو شخص جس اور چاہيئے رکھنا روزہ

۔ گا ہو نہ صحيح تو گا رکھے روزہ اگر اور چاہيئے رکھنا نہيں روزہ کو اس تو ہے  

 جائے ہو پيدا خوف اسے سے احتمال اس اور ہے ضرر باعث لئے کے اس رکھنا روزہ کہ ہو لاحتما کو انسان اگر۔۱۸۸۲ مسئلہ

۔گا ہو نہ صحيح تو رکھے روزہ اگر چاہيئے رکھنا نہيں روزہ کو اس تو ہو درست ميں نظر کی لوگوں احتمال کا اس اگر تو  

 پتہ بعد کے مغرب اور لے رکھ روزہ اگر ہے نہيں دہ نقصان لئے کے اس روزہ کہ ہو يہ ہو خيال کا شخص جس۔ ۱۸۸۳ مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب النا بجا قضا کی اس تو تھا دہ نقصان کے اس روزہ کہ چلے  

 سے طريقہ مفصل ميں کتابوں بڑی جو ہيں حرام روزے بھی دوسرے ہيں گئے کئے بيان جو علوہ کے روزوں ان۔ ۱۸۸۴ مسئلہ

۔ ہيں گئے کئے بيان  

روزے مکروہ اور مستحب  

 ہيناور مکروہ يا حرام رکھنا روزہ ميں جن کے دنوں ان سوائے ہے مستحب رکھنا روزہ ميں دنوں تمام کے سال۔۱۸۸۵ لہمسئ

۔ ہے ذيل حسب تفصيل کی جن ہے گئی کی تاکيد زيادہ بہت کی روزوں بعض  

(۱)  روزوں ان شخص کوئی اگر راو ہے آتا بعد کے تاريخ دس کہ جو بدھ پہل اور جمعرات آخری اور جمعرات پہلی کی مہينہ ہر

 ايک بدلے کے روزے ہر لئے اسکے تو سکے رکھ نہ روزہ بالکل جو اور کرے قضا کی ان کہ ہے مستحب تو سکے رکھ نہ کو

دے کو محتاج چاندی برابر کے چنے معمولی بارہ ساڑھے يا ہے مستحب دينا کو محتاج طعام مد  

(۲) کو تاريخ ۱۴،۱۵ ،۱۳ کی مہينہ ہر  

(۳) ہوں نہ کيوں ہی دن ايک چہ اگر دن کچھ سے ميں مہينوں دو ان يا مہينہ پورا کا شعبان اور رجب ماہ  

(۴) دن کے روز نو عيد  

(۵) تک تاريخ نويں سے تاريخ چوتھی کی شوال  

(۶) کو تاريخ انتيسويں اور پچيسويں کی القعدہ ذی  

(۷)  ہو پيدا ضعف سے وجہ کی رکھنے روزہ عرفہ وزر اگر( تک عرفہ روز يعنی) تک تاريخ نويں سے تاريخ پہلی کی الحجہ ذی

۔ ہے مکروہ روزہ کا دن اس لئے اسکے پھر تو سکے پڑھ نہ کو دعاؤں کی عرفہ کہ جائے  

(۸) الحجہ ذی۱۸) روزہ کا غدير عيد ) 

روزہ کا الحجہ ذی( ۲۴)مباہلہ عيد (۹)  

(۱۱) روزہ کا تاريخ ساتويں ، تيسری ، پہلی کی محرم  

(۱۱) االول ربيع!۱۷) روزہ کا دن کےؐ   النبی ميلد عيد ) 

(۱۲) کے رسول المرجب رجب!۲۷) روزہ کا دن کے ہونے مبعوث اللہ  ) 



 مومن برادر کوئی اگر بلکہ ، ہے نہيں واجب کرنا پورا تک دن آخری کو روزہ اس تو رکھے روزہ مستحب کوئی اگر۔۱۸۸۶ مسئلہ

۔ لے کر افطار ميں دن اور لے کر قبول کو دعوت کی اس کہ ہے مستحب تو دے دعوت کی کھانے کو اس  

 دن کا ن قربا عيد يا ہے دن کا عرفہ کہ ہو شک ميں بارے کے دن جس روزہ کا دن اس اور روزہ کا دن کے عاشورا۔۱۸۸۷ مسئلہ

۔دے کر ترک کو روزے کے دن کے عاشور کہ ہے يہ احتياط بلکہ ہے مکروہ رکھنا روزہ دن اس تو  

ہے مستحب بچنا سے چيزوں والی دينے کر باطل کو روزہ جہاں مقامات وہ  

 ديتے کر باطل کو روزہ جو بچيں سے کاموں ان کہ ہے مستحب ہوں بھی نہ دار روزہ وہ چہ اگر لئے کے آدميوں چھ۔۱۸۸۸مسئلہ

 ہيں

(۱)  دس جہاں جگہ اس يا وطن پہلے سے ظہر اور ہو ديا انجام کام واال کرنے باطل کو روزہ دوران کے سفر نے جس مسافر وہ

۔جائے پہنچ ہے ارادہ کا رہنے روز  

(۲) ۔ميں صورت کی فرض مذکورہ جائے پہنچ ہے رہنا دن دس کو اس جہاں جگہ اس يا وطن اپنے بعد کے ظہر جو مسافر وہ  

(۳) ۔ ہو ديا دے انجام کام واال کرنے باطل کو روزہ نے اس ليکن جائے ہو ٹھيک پہلے سے ظہر جو بيمار وہ  

(۴) ۔ جائے ہو ٹھيک دبع کے ظہر جو مريض وہ  

(۵) ۔ جائے ہو پاک سے نفاس يا حيض خون ميں حصہ کسی کے دن جو عورت وہ  

(۶) ۔جائے ہو مسلمان بعد کے ظہر ميں رمضان جوماہ کافر وہ  

 اسکا شخص کوئی اگر اور لے پڑھ پہلے سے افطار عشاء اور مغرب نماز کہ ہے مستحب لئے کے انسان دار روزہ۔۱۸۸۹ مسئلہ

 اسکے تو کرسکتا نہيں ادا نماز سے قلب حضور وہ سے وجہ کی جس ہو شوق زيادہ کا کھانے کو اس د خو يا ہو رہا کر انتظار

۔ الئے بجا وقت کے فضيلت کو نماز ہو ممکن جتنا ليکن کرے افطار پہلے کہ ہے بہتر لئے  

 

احکام کے اعتکاف  

 کا عمل اس ہيں کہتے کو کرنے قيام ميں مسجد جامع لئے کے کرنے حاصل قرب اسکا اور عبادت کی هللا‘‘ اعتکاف’’۔۱۸۹۱ مسئلہ

۔ہے مستحب اور ہے ثواب حد بے  

 ہوئی توسيع کی مسجد اگر طرح اسی ہے ہوتا شمار حصہ مسجدکا محراب مسجدکا ، خانہ تہ چھت،مسجدکا کی مسجد۔۱۸۹۱ مسئلہ

 يا ہو بيٹھا يا ہو کھڑا انسان کہ پڑتا نہيں فرق یکوئ سے اس ميں اعتکاف حالت ، گا ہو شمار ہی مسجد بھی حصہ شدہ توسيع تو ہے

۔ہو رہا سو يا ہو رہا جاگ يا ہو کھڑا  

۔ ہے رمضان ماہ وقت بہترين کا اعتکاف اور ہے صحيح بھی اعتکاف تو ہے صحيح رکھنا روزہ وقت ہر اگر۔۱۸۹۲ مسئلہ  

ہو نہ کم سے روز تين(۵) رکھنا روزہ( ۴)نيت کی قربت(۳) عقل(۲) ايمان(۱) ہيں شرطيں چند لئے کے اعتکاف۔۱۸۹۳ مسئلہ  

 مستحب يا ہو واجب روزہ وہ چاہے چاہيئے نا ہو دن تين کم از کم وہ اور ہے شرط رکھنا روزہ لئے کے اعتکاف۔۱۸۹۴ مسئلہ

۔ ہے صحيح اعتکاف بھی پر روزہ کے اجارہ يا روزہ قضا کہ تک ،يہاں  

 باعث لئے کے بيٹھناوالدين ميں اعتکاف کا بچہ کہ ميں صورت اس جازتا کی باپ ماں کيلئے بيٹھنے ميں اعتکاف۔۱۸۹۵ مسئلہ

۔ ہے ضروی لينی اجازت سے آقا اپنے کو م غل اور سے شوہر اپنے کو بيوی طرح اسی ، ہو تکليف  

 ،مگر ہے باطل اعتکاف تو کرے نيت کی روز دو يا روز ايک صرف اگر ہے لئے کے روز تين کم از کم اعتکاف۔۱۸۹۶ مسئلہ

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں کرنے نيت کی زيادہ سے روز نتي  

 واجب يا لئے کے کاموں ضروری ليکن چاہيئے رہنا سے ارادہ کے اعتکاف ميں مسجد دوران کے مدت کی اعتکاف۔۱۸۹۷ مسئلہ

 کام کا بھلئی کوئی ساتھ کے داروں رشتہ يا کرنا شرکت ميں جنازہ تشيع کی مومن کسی يا دينا گواہی کوئیؐا  مثل لئے کامونکے

نہينہے حرج کوئی ميں آنے باہر سے مسجد تو ہو چکا بھول يا ہو جانتا نہ کو مسئلہ ،اگر کرنا  

۔ہيں بصرہ مسجد اور کوفہ مسجد ،ؐ   نبوی مسجد ، الحرام مسجد جگہ ين بہتر سے سب لئے کے اعتکاف۔۱۸۹۸مسئلہ  



ہيں ديتی کر باطل کو اعتکاف اور ہيں حرام پر شخص والے رہنے ميں اعتکاف چيزيں چند۔۱۸۹۹ مسئلہ  : 

 اور ہيں سکتے لے بوسہ نہ اور ہيں سکتے چھو کو دوسرے ايک نہ عورت اور مرد پر بنا کی احتياط کہ ،حتی   کرنا جماع (۱)

۔ہے ديتا کر باطل کو اعتکاف پر بنا کی احتياط اور ہے حرام بھی استمنا طرح اسی  

لئے کے لذت ہے حرام بھی سونگھنا کو پھولوں اور لگانا خوشبو (۲)  

(۳) ۔ نہيں حرج کوئی تو ہو خاطر کی حق اگر اور ہے، حرام بھی کرنا ثابت برتری کی فضيلت علمی اپنی اور کرنا مباحثہ و بحث  

(۴)  کا چيزوں کی پينے اور کھانے اپنے ليکن چاہيئے کرنا اجتناب سے کيتجارت قسم ہر پر بنا کی واجب ،احتياط فروش و خريد

۔ ہے نہيں حرام خريدنا  

 احکام جو چيزيں وہ اور پڑتا نہيں فرق سے اس رات يا ہو دن چاہے ہيں حرام پر والے کرنے اعتکاف جو چيزيں وہ۔۱۹۱۱مسئلہ

۔ دے انجام ميں دن وہ اگر ہيں کرتی باطل بھی کو اعتکاف چيزيں وہ ہيں کرتی باطل کو روزہ اور ہيں گئی کی بيان ميں روزہ  

 ہو واجب اعتکاف روز تيسرے تو جائيں گذر روز دو اگر ليکن ، ہے سکتا توڑ دن دو پہلے کو اعتکاف مستحب انسان۔۱۹۱۱ مسئلہ

۔ گا جائے  

 اگر گا دے کر ختم کو اعتکاف گا چاہے وہ جب کہ کرے شرط وقت کرتے نيت کی ،اعتکاف ہے جائز لئے کے انسان۔۱۹۱۲ مسئلہ

۔ ہو نہ کيوں ہی دن تيسرا وہ چہ  

۔ ہے الزم کرنا غسل کر جا باہر سے مسجد پر اس تو جائے ہو مجنب ميں حالت کی اعتکاف ميں مسجد انسان اگر ۔۱۹۱۳ مسئلہ  

 

احکام کے خمس  

۔ہے تا ہو واجب پر چيزوں سات خمس۔ ۱۹۱ ۴ مسئلہ  

(۱) فائدہ کا کمائی)منفعت کسب ) 

(۲) معدنيات)کانيں ) 

(۳) خزانہ) دفينہ ) 

(۴) جائے مل سے حرام جو مال حلل  

(۵) جائيں کئے حاصل سے سمندر کر لگا غوطہ جو جواہرات  

(۶) غنيمت مال  

(۷) ۔ خريدے سے مسلمان کسی ذمی کافر جسے زمين ايسی  

 

فائدہ کا کمائی)منفعت کی کسب۔۱ ) 

 روزہ يا نماز کی ميت کسیؐا  مثل کرے حاصل مال ذريعہ کے پيشوں دوسرے يا صنعت ، تجارت شخص کوئی جب۔۱۹۱۵ مسئلہ

 سے اخراجات کے بھر سال کے عيال اپنے اور اپنے کے اس اگر ، ہو حاصل مال جو سے ذريعوں تمام ان تو ہو اليا بجا پر اجرت

 جائے کيا بيان ميں صفحات والے آنے قاعدہ کا جس نکالے حصہ پانچواں يعنی خمس ميں بچت اس تو ہو جاتا بچ ميں اس فائدہ کچھ

۔ گا  

 يا ہے ديتا بخش چيز کوئی اسے شخص کوئیؐا  مثل ہے کرتا حاصل کے کمائی بغير مال کوئی شخص کوئی اگر۔۱۹۱۶ مسئلہ

 کے اس سے يامال رقم س ا ،اگر ہو ملی ديت يا ہو مل انعام اسے سے کہيں يا ہو ا ہو حاصل مال کوئی اسے ذريعے کے وصيت

۔الےنک خمس بھی سے ميں اس کہ ہے يہ اقوی   تو ہے جاتی بچ رقم کچھ سے اخراجات کے بھر سال  



 سے موروث اپنے وارث کوئی اگر ليکن ہے کا ميراث حکم ہے،يہی نہيں واجب خمس پر اس ملے مہر جو کو عورت۔۱۹۱۷ مسئلہ

 خمس ميں اس ملے سے اس ميراث جو کہ ہے واجب احتياط تو ہو رہا نہ علم کا رشتہ اس اسے اور ہو رکھتا رشتہ کا دور کوئی

۔ نکالے  

 نہيں خمس ميں مال اپنے نے مورث کے اس کہ ہو علم اسے اور ملے ميں ميراث کو شخص کسی مال کوئی اگر۔۱۹۱۸ مسئلہ

 اس ہے مل ميں ميراث اسے مال جو کہ ہے يہ ميں علم کے اس اگر اور چاہيئے نکالنا خمس سے مال اس کو وارث تو تھا نکاال

۔ کرے ادا کو خمس سے مال کے اس وہ تو تھا االدا واجب خمس اور کچھ ذمہ کے مورث کے اس مگر ہے نہيں واجب خمس پر  

 ہو گيا بچ مال کچھ بعد کے کرنے پورا اخراجات کے بھر سال اپنے ذريعہ کے شعاری کفايت بھر سال نے کسی اگر۔۱۹۱۹ مسئلہ

۔نکالے خمس سے بچت اس تو  

 ہے واجب خمس چيزوں ان خريدے سے مال کے فائدے درميان کے سال مکلف جسے قبر وہ اور يمانی ،چادر کفن۔۱۹۱۱ مسئلہ

 لے نے پہنا ميں انگليوں کی ميت جو انگوٹھی وہ يا ہے تا جا رکھا پہلے سے دفن نيچے کے زبان کی ميت جو عقيق وہ طرح اسی

 پہلے سے لنے نکا خمس کو چيزوں ان چاہے ہے واجب خمس پر سب ان چيزيں دوسری مثل اسکے يا ہے جاتی کی مہيا لئے

 سال کئی چاہے گا ہو نہيں واجب خمس دوبارہ تو گيا ديا نکال خمس کا مال ان دفعہ ايک اگر بعدہاں کے نکالنے خمس يا ہو ا خريد

 چاہے گا ہو ديان خمس کا اس ہے ہوا فہ اضا ميں قيمت جتنا تو گيا ہو فہ اضا ميں قيمت اسکی اگر ہاں رہے رکھا کئے استفادہ بغير

۔ مرے ميں بعد يا جائے مر انسان سال اسی  

 گا ہو نکالنا خمس سے مال م تما والے ہونے حاصل اسے تو دے شخص دوسرا کوئی اخراجات کے جس شخص ايسا۔۱۹۱۱ مسئلہ

۔رہے باقی تک ہونے شروع سال دوسرے کہ جب  

 کھيتی پر جائيداد اس لوگ وہ پھر اور کرے وقف کيلئے اوالد اپنی مثلا  افراد مخصوص جائيداد اپنی شخص کوئی اگر۔۱۹۱۲ مسئلہ

 ميں اخراجات کے بھر سال کے افراد ان سے ميں س ا اگر تو کريں حاصل مال کچھ طرح اس اور لگائيں وغيرہ درخت يا ںکري

 اسؐا  مثل کريں حاصل مال سے ذرائع دوسرے سے جائيداد اس اگر بلکہ ہے واجب نکالنا خمس کا اس تو ہوجائے بچت کچھ سے

۔چاہيئے دينا پرخمس بچت بعد کے اخراجات ےک بھر سال بھی ميں صورت اس ہيں ليتے اجارہ کا  

 زکات مال وہ اگر ، جائے بچ کچھ بعد کے اخراجات کے بھر سال کے اس سے ميں اس اور لے محتاج کوئی مال جو۔۱۹۱۳ مسئلہ

 ںنہي واجب خمس پر اس تو ہے خمس ہے مل کو جوفقير مال وہ اگر ليکن ہے واجب نکالنا خمس کا اس تو تھا مستحبی صدقۂ يا

 کوئی ميں خمس کہ يہ مثلا  ہے کرتا حاصل نفع بھی کوئی کا خمس غير يا ہو کا خمس چاہے سے مال شدہ حاصل اس اگر ہاں ہے

 چاہيئے نکالنا خمس سے مال يا رقم والی جانے بچ سے اخراجات کے بھر سال تو ہے ہوتا حاصل پھل سے اس اور ہے مل درخت

 ۔

 و خريد اس شرع حاکم اگر تو خريدے مال کوئی ہو گيا نکاال نہ خمس کا جس سے رقم ايسی کسی شخص کوئی اگر۔۱۹۱۴ مسئلہ

 کا اس ہے خريدا مال جو کہ چاہيئے کو شخص اس اور ہے صحيح معاملہ تو دے دے اجازت کی حصہ پانچويں کے فروخت

 رقم وہ اور ہوگا باطل معاملہ دربق کے حصہ پانچويں تو دے نہ اجازت شرع حاکم اگر اور دے پہنچا کو شرع حاکم حصہ پانچواں

 رقم وہ اگر اور گا لے کر وصول حصہ پانچواں سے رقم اس شرع حاکم تو رہے باقی اگر ہے کی وصول نے والے بيچنے جو

۔ گا کرے مطالبہ کا خمس ادائيگی بھی سے ايک کسی والے نے ياخريد والے بيچنے شرع حاکم تو رہی نہيں باقی  

 کا جس کرے ادا سے رقم ايسی قيمت کی مال اس بعد کے جانے ہو معاملہ اور خريدے مال کوئی شخص کوئی اگر۔۱۹۱۵ مسئلہ

 پر جس ہے ہوئی سے رقم ايسی ادائيگی کی قيمت چونکہ ليکن گا ہو صحيح معاملہ ميں صورت ايسی تو ہے کيا نہيں ادا خمس

ذا تھا واجب خمس  اس حصہ پانچواں وہ چونکہ گا رہے مقروض کا ےوال بيچنے بقدر کے حصہ پانچويں کے رقم اس شخص يہ لہ 

 شرع حاکم تو ہے باقی اگر ہے کی ادا کو والے بيچنے خريدارنے جو رقم وہ اور ہے مال کا خمس مستحقين بلکہ ہو نہيں مال کا

 کی مسخ بھی سے کسی والے خريدنے يا والے بيچنے شرع حاکم تو ہے نہيں باقی رقم اور گا کرے وصول حصہ پانچواں کا اس

۔ ہے سکتا کر مطالبہ کا ادائيگی  

 ميں حصہ پانچويں کے مال اس شرع حاکم اگر تو ہے گيا کيا نہيں ادا خمس جسکا خريدے مال ايسا شخص کوئی اگر۔۱۹۱۶ مسئلہ

 اس ہک گا ہو اختيار کو شرع حاکم اور گا ہو باطل معاملہ کا فروخت و خريد کے حصہ پانچويں تو دے نہ اجازت کی خريد معاملہ

 کے مال اور ہے صحيح فروخت و خريد معاملہ تو دے دے اجازت شرع حاکم اگر اور لے کر وصول حصہ پانچواں کا مال

 چکا کر حوالے کے والے بيچنے رقم خريدار اگر اور ہوگی دينی کو شرع حاکم قيمت کی حصہ پانچويں کے مال اس کو خريدار

۔ ہے سکتا لے واپس سے اس تو ہے  

 کا رقم يا مال اس تو جائے ديا بخش کو شخص کسی ہے گيا کيا نہيں ادا خمس کا جس مال ايسا يا رقم ايسی کوئی گرا۔۱۹۱۷ مسئلہ

۔ گا ہو نہيں ملکيت کی شخص اس حصہ پانچواں  



 پر لينے مال خمس کا مال اس تو جائے ہو حاصل مال کوئی سے مسلمان والے رکھنے نہ عقيدہ کا خمس يا کافر اگر۔۱۹۱۸ مسئلہ

۔ ہے نہيں اجبو  

 سال ايک سے وقت اس اور کريں شروع سلسلہ کا بار کارو اپنے جب افراد جيسے ان اور صنعت اہل ور پيشہ تاجر۔۱۹۱۹ مسئلہ

 شخص ايسا ليکن چاہيئے کرنا ادا خمس پر بچت والی ہونے بعد کے اخراجات کے بھر سال اپنے انہيں تو جائے گذر عرصہ کا

 تو جائے مل انعام يا دے دے ھديہ اسے کوئی مثل جائے ہو حاصل فائدہ کوئی پر طور اتفاقی اور ےہ نہيں بار کارو کام کا جس

۔ کرے ادا خمس پر بچت اس تو جائے بھی بچ مال کچھ سے اخراجات کے اس سرسال  

 کردے داا خمس کا اس وقت اسی چاہے تو کرے حاصل نفع کوئی جب سال دوران کہ ہے حاصل اختيار کو شخص ہر۔۱۹۲۱ مسئلہ

 احتياط تو ہو نکل نہ خمس کوئی سال سر کا شخص کسی ،اگر کرے تاخير ميں خمس ادائيگی تک سال اختتام تو چاہے اگر اور

 نہ موخر لئے کے تک سال آئندہ کو ،خمس دے نکال خمس سے ميں مال اس ہو فائدہ کوئی اسکو بھی وقت پرجس بنا کی واجب

 کرے

 جائے مر وہ دوران اسی اور مقررکرے سال لئے کے ادائيگی کی خمس اپنے کاسب يا تاجرؐا  مثل شخص بھی کوئی۔۱۹۲۱ مسئلہ

 بقيہ بعد کے کرنے الگ اخراجات کے تک وقت کے موت کی اس سے منافع شدہ حاصل اس تو ہو ہوا حاصل بھی فائدہ اسے اور

۔ جائے کيا ادا خمس ميں مال  

 پھر اور بيچے نہ اسے مالک اور جائے بڑھ قيمت کی اس اور ہو گيا اخريد سے غرض کی تجارت مال کوئی اگر۔۱۹۲۲ مسئلہ

۔ہے نہيں واجب خمس کا قيمت مقدار ئی ہو بڑھی پر مالک تو جائے ہو کم قيمت کی مال اس ہی سال دوران  

 قيمت کی مال کہ ميں اميد اس مگر جائے بڑھ قيمت اسکی اور ہو گيا خريدا سے غرض کی تجارت مال کوئی اگر۔۱۹۲۳ مسئلہ

 کم قيمت جتنی تو جائے ہو کم قيمت کی اس پھر اور جائے کيا نہ فروخت بھی پر نے ہو م تما کے سال گی جائے ہو زيادہ اور

 کی سے اجازت کی شرع حاکم وہ ہے کی تاخير جو ميں ناکلنے خمس کہ يہ مگر گا ہو شخص وہ ضامن کا خمس اسکے ہے ہوئی

۔ہو  

 نہ ہی واجب خمس پر مال س ا کہ يہ يا ہو گيا ديا کر ادا خمس کا جس ہو مال اور کوئی لوہع کے ت تجار مال اگر۔۱۹۲۴ مسئلہ

 ہے واجب کرنا ادا خمس پر قيمت مقدار ہوئی بڑھی اس تو جائے ديا بھی بيچ اسے اور جائے بڑھ قيمت کی مال ايسے اور ہو تا ہو

 حاصل فائدہ مقصد کا حفاظت کی ان اگر تو جائے ہو تازہ موٹا جو ہو گوسفند يا دے بھی پھل وہ اور ہو خريدا درخت کوئی اگر مثلا 

 بلکہ تھا نہيں کرنا حاصل فائدہ مقصد کا حفاظت کی اگران اور چاہيئے کرنا ادا خمس ہے ہوا زيادہ جو پر مال اس تو تھا کرنا

۔کرے ادا خمس اسکا جائے بچ جو سے اخراجات ساالنہ ميں صورت توايسی تھا گزارنا زندگی  

 يوں کو باغ چاہے يا گا کرے فروخت پر جانے بڑھ قيمت کی اس کہ لئے اس کہچاہے لگائے باغ شخص کوئی اگر۔۱۹۲۵ مسئلہ

 باغ اگر ليکن کرے ادا خمس کا باغ اور بڑھنے درختونکے اور ، پھل کے اس تو بيچے کو پھل کے اس فقط اور ہو چاہتا رکھنا ہی

 پر اس تک وقت اس گا ہو ثابت عنوان کا مؤنہ پر اس تک جب تو ہو لئے کے چلنے خرچ سے اس يا لئے کے کھانے کے پھل کو

۔گا نہينہو واجب خمس  

 ليکن چاہيئے دينا کر ادا خمس کا ،اس لگائے درخت دوسرے کے قسم اسی يا( شيشم) چنار اور بيد شخص کوئی اگر۔۱۹۲۶مسئلہ

 ہے ہوتا حاصل فائدہ کوئی سے اس فقط اگر لئے کے کرنے بسر یزندگ ہيں جاتی کاٹی سال ہر پر طور عام جو سے شاخوں کی ان

 ادا خمس پر اس بچے باقی سے اخراجات کے بھر سال کچھ کر مل کو منافع والے ہونے حاصل سے اورپيشہ کاروبار دوسرے يا

۔کرے  

 بھی زراعت اور فروخت و دخري ہو کرتا حاصل کرايہ کا جائيداد مثلا  ہو رکھتا معاش ذرائع کئی شخص کوئی اگر۔۱۹۲۷ مسئلہ

 اور فائدہ سے چيز ايک اگر اور چاہيئے دينا خمس کا اس جائے بچ کچھ جو بعد کے اخراجات ميں آخر کے سال تو ہو کرتا

۔ کرے ادا خمس کا اس جائے بچ جو بعد کے کرنے تلفی سے فائدہ کی نقصان تو ہو نقصان سے چيز دوسری  

 کے وغيرہ حمل و نقل کے سامان اور داللی مثلا  جائيں کئے ميں سلسلے کے عتمنف حصول جو اخراجات وہ۔۱۹۲۸ مسئلہ

۔ ہے سکتا سمجھ جز کا اخراجات ساالنہ انہيں تو اخراجات  

 کی مکان ، سامان کے گھر ، لباس ، طعام ميں سال ن دورا سے منافع کے پيشوں دوسرے يا تجارت شخص اگرکوئی۔۱۹۲۹مسئلہ

 نہ زيادہ سے شان کی اس بشرطيکہ ہے کرتا خرچ پر چيزوں دوسرے کے قسم اسی يا زيارت ، يزجہ کے لڑکی ، ،شادی خريداری

 کے اس ہے کرتا ادا کرايدار جو کرايہ کا گھر طرح ،اسی ہے نہيں واجب خمس پر چيزوں ان تو ہو کيا نہ بھی خرچ جا بے اور ہو

 جيسا ہے ديتا قرض کچہ کو مالک کرايدار لئے کے نےکر کم کو کرايہ کے گھر جگہ گا،جس جائے کيا شمار ميں خرچ کے سال

 ہے واجب پر دار کرايہ تو سکتا ہو نہيں حل بغير دئے کو قرض اس مسئلہ کا گھر کے اس اگر تو ہے رايج ميں شہروں بعض کہ



 ميں قسطوں ميں صورت کی امکان تو ہو سکتا دے نہيں ساتھ ايک خمس کا رقم پوری اگر اور کرے ادا خمس کا رقم کی قرض کہ

۔کرے ادا پر ملنے واپش قرض گرنہ و کرے ادا خمس  

 اگر طرح اسی ہے جز کا اخراجات ساالنہ کے اس وہ تو ہے کرتا خرچ پر کفارہ اور نذر انسان جو مال يا رقم وہ۔۱۹۳۱ مسئلہ

 بشرطيکہ گا ہو شمار ميں اخراجات کے بھر سال کے اس بھی وہ تو ہے ديتا پر طور کے انعام يا بخشش کو شخص کسی مال کوئی

۔ ہو نہ کر بڑھ سے شان کی اس انعام اور بخشش يہ  

 جائز تو رہے ہوتا تيار سال بہ سال جہيز کا بيٹی کہ ہو يہی رواج عام جہاں ہو ميں شہر ايسے کسی شخص کوئی اگر۔۱۹۳۱ مسئلہ

 سے منافع کے سال اسی اگر اور دے نہ خمس کا اس اور خريدے سامان کا جہيز سے منافع کے سال اسی ميں سال دوران کہ ہے

۔ ہے ديناواجب خمس کا اس تو خريدے جہيز سال دوسرے  

 گا جائے کيا شمار ميں اخراجات کے سال اسی خرچ وہ تو جائے کی خرچ پر سفر کے زيارات اور حج جو رقم وہ۔۱۹۳۲ مسئلہ

 ہے متعارف جو کہ مقدار وہ تو گيا ہو شامل ميں حصہ کچھ کے سال دوسرے سفر کا اس اگر ہے گيا کيا سفر آغاز ميں سال جس

 مخارج کے سال دوسرے ميں سفر کے سال دوسرے کے ہيان متعارف جو کہ مقدار وہ اور رہوگی شما ميں مخارج کے سال پہلے

۔ گی جائے رکی شما ميں  

 بھی مال وسراد علوہ کے پاس کے اس اور کرے حاصل منافع سے پيشوں دوسرے يا تجارت شخص کوئی اگر۔۱۹۳۳ مسئلہ

 منافع کے وغيرہ تجارت اپنی اخراجات کے بھر سال اپنے(کر چھوڑ کو مال اس) وہ تو ہے نہيں واجب خمس پر جس ہو موجود

۔ ہے سکتا کر وضع سے  

 اس پر سال اختتام اور ہے کيا خريد سامان کا پينے کھانے لئے کے بھر سال سے منافع اپنے نے شخص کسی اگر۔ ۱۹۳۴ مسئلہ

 اس ہے سکتا دے بھی قيمت تو چاہے دينی قيمت کی مال ميں خمس اگر اور کرناچاہيئے اد خمس کا تواس جائے بچ کچھ ميں

۔ مينہو سال آخر جو گا دے قيمت وہ ہوتو گئی ہو کم يا زيادہ قيمت کہ جب ميں صورت  

 اور خريدے سامان کچھ لئے ےک گھر اپنے پہلے سے کرنے ادا خمس سے منافع کے بار کارو اپنے شخص کوئی اگر۔۱۹۳۵مسئلہ

 وقت کا زينت کی عورتوں اگر ميں سال دوران طرح اسی کرے ادا خمس سکا ا تو جائے ہو ختم ضرورت کی اس ميں سال دوران

 لئے کے زيورات ان تو ہے نہيں مناسب پہننا آالت کے زينت بعض ميں مثلابڑھاپے ہو نہ مطابق کے شان کے اس يا جائے گذر

۔ ےہ حکم يہی بھی  

 وضع سال والے منافع کے بعد اخراجات کے سال اس کہ ہے نہيں جائز تو ہو نہ حاصل منافع ميں سال کسی اگر۔۱۹۳۶ مسئلہ

۔ کرے  

 سے ہونے تمام سال پھر اور کرے پورا اخراجات اپنے سے سرمايہ اصل اور ہو نہ حاصل منافع ميں سال ابتدا اگر۔۱۹۳۷ مسئلہ

۔ ہے کرسکتا حاصل سے ميں منافع تھی کی خرچ سے سرمايہ اصل رقم جو تو جائے ہو حاصل منافع کچھ پہلے  

 ماندہ باقی اور جائے ہو ئع ضا ميں صورت کسی ہے چکا جا ديا خمس کا جس کہ حصہ کچھ کا سرمايہ اصل اگر۔۱۹۳۸ مسئلہ

 والی ہونے ضائع کی ہسرماي اصل تو جائے بچ سے اخراجات کے بھر سال کے اس جو جائے ہو حاصل فائدہ اتنا سے سرمايہ

۔ ہے جاسکتی کی حاصل سے منافع مقدار  

 کو چيز اس تو جائے ہو ضائع چيز کوئی سے ميں اسباب و مال کے اس علوہ کے سرمايہ اصل کے شخص کسی اگر۔۱۹۳۹مسئلہ

 سے منافع ميں لسا دوران تو ہو احتياج کی چيز شدہ ضائع اس ميں سال اسی اگر ليکن سکتا کر نہيں کم سے منافع کے سال اس

۔ ہے سکتا کر مہيا  

 پہلے سے ہونے ختم کے سال اور لے قرض لئے کے اخراجات اپنے ہواور ہوا نہ نفع سال پورے کو شخص کسی اگر۔۱۹۴۱مسئلہ

۔دے خمس کا اس پر بنا کی مستحب احتياط ہے،ليکن کرسکتا حاصل سے منافع اس رقم کی قرض اپنے وہ تو ہو حاصل منافع اسے  

 کی اس سال ائندہ اگر ہو چکا جا کيا ادا خمس کا ان اور ہے گيا کيا حساب ميں سرمايہ اصل جو سامان وہ کا دوکان۔ ۱۹۴۱ مسئلہ

۔ جائے کيا حساب کا قيمت کی حال کی اس وقت کرتے حساب تو جائے بڑھ قيمت  

 نہ احتياج اسے کی جس لے قرض لئے کے خريد کی جائيداد ايسی کسی يا بڑھانے کے سباب وا مال شخص کوئی اگر۔۱۹۴۲مسئلہ

 ہو ضائع اگر ہے خريدی سے قرض چيز جو يا ہے ليا قرض مال جو البتہ کرسکتا نہيں ادا کو قرض اس سے منافع اپنے تو ہو

 ہو شمار ميں مخارج کے سال مال وہ عرفاا  چونکہ ہے سکتا کر ادا قرض اپنا سے تومنافع ہو مجبور سے قرض ادائيگی اور جائے

۔ہے تا  



 کوئی يا ہے کرسکتا ادا بھی قيمت تو چاہے اگر اور ہے جاسکتا کيا ادا(سے مال عين) سے چيز اسی خمس کا چيز ہر۔۱۹۴۳ ئلہمس

۔ ہے سکتا دے بھی جنس دوسری  

 مستثنی   سے خمس جو کہ ہے جز کا خرچ کے سال کہ کرے شک ميں موارد بعض کے مخارج شخص کوئی اگر۔ ۱۹۴۴ مسئلہ

 حرام تھااور رہا ہو نہيں شمار ميں خرچ کے سال وہ ہوااگر نہ ممکن سے وغيرہ تحقيق تعين اسکی اور ہے ںنہي سے ميں ان يا ہے

۔ کرے ادا خمس تو تھا جائز اگر گا ہو نہيں متعلق سے اس خمس کہ ہے اظھريہ تھاتو  

 رقم کی خمس وہ بغير کے اجزت کی شرع حاکم کہ ہے نہيں جائز تو ہو االدا واجب خمس ذمہ کے شخص کسی اگر۔۱۹۴۵ مسئلہ

 تصرف اگر اور لے لے ميں تصرف اپنے کو مال تمام کر سمجھ مقروض کا خمس اہل کو آپ اپنے يعنی لے لے ذمہ اپنے مال يا

۔ ہوگی کرنی ادا مقدار پوری کی خمس تو جائے ہو تلف مال اور کرے  

 کر تصرف ميں مال تمام وہ تو ہے ليتا کر لحتمصا سے شرع حاکم اوروہ ہو االدا واجب خمس ذمہ کے شخص کسی۔۱۹۴۶ مسئلہ

۔ گا ہو مال اپنا کا اس وہ گا ہو صل حا منافع جو سے مال اس بعد کے مصالحت اور ہے سکتا  

 اس ليکن دے کر ادا خمس مينسے منافع کے مال اپنے وہ اور ہے مينشريک کاروبار ساتھ کے کسی شخص کوئی اگر۔۱۹۴۷مسئلہ

 جس شخص وہ لگائے سرمايہ ميں بار کارو سے مال ہوئے دئے خمس بغير سال آئندہ اور کرے نہ ادا خمس کا نفع اپنے شريک کا

 کا اس ہے لگايا ميں بار کارو جو المال راس اگر اور ہے کرسکتا تصرف ميں فع منا وہ ہے ديا کر ادا خمس سے مال اپنے نے

۔ لے اجازت سے شرع حاکم کہ ہے واجب تو ہو ديا نہ خمس  

 کہ ہے واجب پر ولی کے تواس ہو واجب خمس پر جس ہو مالک کا سرمايہ ايسے کسی ديوانہ يا بچہ نابالغ کوئی اگر۔۱۹۴۸ مسئلہ

 کرے ادا بعد کے ہونے عاقل ديوانہ اور۔ کرے ادا کو خمس اس خود پربچہ ہونے بالغ اگرنہ و کرے ادا خمس سے طرف کی اس

۔لے لے خمس کا مال کے خوداس شرح حاکم تو ہو نہ عاقل ديوانہ اگر اور  

 خمس کا اس کہ ہو يقين لئے کے جس کرے تصرف پر مال ايسے کسی کہ ہے نہيں حاصل حق کو شخص بھی کسی۔۱۹۴۹مسئلہ

 سکتا کر تصرف پر مال اس تو نہيں يا ہے گيا اداکيا خمس کا اس آيا کہ ہو شک ميں بارے کے مال جس ليکن ہے گيا کيا نہيں ادا

۔ہے  

 اب سے وقت اس ہے ہوا واجب خمس سے جب کہ يہ يا سے(وقت کے بلوغ سن) تکليف ابتدائے نے شخص یکس اگر۔۱۹۵۱مسئلہ

 موجودہ کی جائيداد اس تو جائے بڑھ قيمت اسکی اور ے خريد جائيداد يا چيز کوئی سے رقم ايسی اور ہو نکاال نہيں خمس تک

۔گا ہو ضامن کا کمی اس تو جائے ہو کم قيمت کی اس اگر چاہيئے دينا خمس کا قيمت  

 چيز ايسی کوئی سے منافع کے بار کارو اپنے اور ہے ديا نہيں خمس سے ہی تکليف ابتدائے نے شخص کسی اگر۔۱۹۵۱ مسئلہ

 کی جن چيزيں دوسری اور سامان کے گھر جب ہے حکم اوريہی کرے ادا خمس کا اس تھی نہ احتياج اسے کی جس کہ ی خريد

۔لے کر مصالحت سے شرع حاکم يا دے خمس اسکا تو خريدے ہے رہتی ضرورت اور احتياج  

 

معدنيات)کانيں۔۲ ) 

 اور نمک ، ،پھٹکری ،عقيق فيروزہ ، کاکوئلہ پتھر ، تيل کا مٹی ، لوہا ، ،تانبا ،سيسہ چاندی ، سونا سے کان اگر۔ ۱۹۵۲ مسئلہ

۔ ہے واجب خمس کا اس تو ہوں برابر کے نصاب مقدار اور ہوں حاصل اشياء معدنی دوسری  

 تولہ ۶ ،يا دار سکہ چاندی تولہ ۴۲ يعنی)ی چاند معمولی مثقال۱۱۵ يا سونا معمولی مثقال! ۱۵ نصاب کا معدنيات۔۱۹۵۳ مسئلہ

 اس اگر بعد کے کرنے جدا انکے ہيں گئے کئے اخراجات جو پر اس اور ہے گئی نکالی سے کان چيز جو يعنی(ہے سونا دار سکہ

 جو کہ ہے يہ واجب احتياط اور کرے ادا خمس سکا ا تو جائے رہ برابر کے چاندی مثقال!۱۱۵ يا سونا مثقال! ۱۵قيمت کی چيز

ۃ کی چاندی ، سونا امور ۔ رکھے بھی يہاں وہ ہيں ہوتے نظر مد ميں زکو   

 ہو پہنچی نہ برابر کے چاندی مثقال!۱۱۵ يا سونا مثقال! ۱۵ قيمت انکی اگر ہے ہوئی منفعت جو سے اشياء معدنی۔۱۹۵۴ مسئلہ

 اخراجات کے بھر سال کے کر شامل کو منافع کے کاروبار دوسرے يا تنہا جبکہ گا ہو واجب ميں صورت اس صرف خمس توپھر

۔ جائے ہو زيادہ سے  

ذا ہے نہيں ميں معدنيات شمار کا(چونا کا قسم خاص) گچ۔۱۹۵۵مسئلہ  خمس ميں صورت اس کا اس گا کرے حاصل يہ شخص جو لہ 

۔جائے ہو زيادہ سے اخراجات کے بھر سال کرکے شامل کو منافع کے کاروبار دوسرے يا گچ تنہا جبکہ گا ہو  



 زير يا ہو پر زمين سطح کان وہ خواہ کرے ادا خمس اسکا تو کرے حاصل چيز کوئی سے کان شخص کوئی جب۔۱۹۵۶ مسئلہ

۔ ہے ںنہي مالک کوئی جسکا ہو ميں زمين ايسی يا ہے ميں ملکيت جو ہو ميں زمين ايسی خواہ زمين  

 کے چاندی مثقال!۱۱۵ يا سونا مثقال! ۱۵ہو نہ علم متعلق کے قيمت اسکی اگر ہے ہوئی سے حاصل سے کان چيز جو۔۱۹۵۷ مسئلہ

۔ کرے معلوم قيمت کی اس سے طريقوں دوسرے يا کرائے وزن ميں صورت ايسی ،تو نہيں يا ہے برابر  

 کے کرنے جدا کو اخراجات والے ہونے ميں سلسلہ اس تو ہے کالین چيز کوئی سے کان کر مل نے آدميوں چند اگر۔۱۹۵۸ مسئلہ

۔کريں ادا خمس سکا ا تو ہے برابر کے نصاب حصہ کا ايک ہر اگر بعد  

 سے کان اس بھی کچھ جو تو نکالے بغير کے اجازت کی مينہواس ملکيت کی دوسرے جو کان ايسی شخص کوئی اگر۔۱۹۵۹مسئلہ

ذا ہے کيا نہيں خرچ کچھ پر جانے نکالے کے کان اس نے مالک چونکہ اور گا ہو مال کا مالک وہ گا ہو حاصل  حاصل سے کان لہ 

۔ ہوگا الزم کرنا ادا خمس کا چيزوں تمام والی ہونے  

 

دفينہ)خزانہ۔۳ ) 

 اس اور کرے ظاہر اسے شخص کوئی اور ہو ہوا چھپا ميں ديوار پہاڑيا ،درخت زمين جو ہيں کہتے کو مال اس خزانہ۔۱۹۶۱مسئلہ

۔ سکے جا کہا خزانہ اسے کہ ہو ميں انداز  

 ہو مالک کا خزانہ اس وہ تو ہے نہيں ميں ملکيت کی کسی جو کرے دريافت خزانہ سے زمين ايسی شخص کوئی اگر۔۱۹۶۱ مسئلہ

۔ گا کرے ادا خمس کا اس اور گا  

ۃ جو ہے نصاب وہی تو ہو چاندی سونا اگر نصاب کا خزانے۔۱۹۶۲ مسئلہ ۃکے) ہے نصاب پہل کا زکو   گا ہو ذکر ميں باب زکو 

۔ہوگا دينا خمس تب جائے پہنچ تک نصاب خزانہ اگر بعد کے کرنے جدا کے ،اخراجات(  

 يہ کہ ہو بھی کاعلم بات اس اسے اور ہے گئی خريدی سے دوسرے کسی جو کہ ہو ميں زمين ايسی کسی خزانہ اگر۔ ۱۹۶۳ مسئلہ

 خمس کا اس وہ اور گا پائے قرار ملکيت کی اس خود خزانہ يہ تو ہے ريدیخ زمين يہ سے جن ہے نہيں کا لوگوں ان خزانہ

 کی خزانہ کہ چاہيئے اسے ہوگاتو کا ايک کسی سے ميں لکوں ما سابقہ کے زمين خزانہ کہ ہو احتمال يہ اگر ليکن گا اداکرے

 کے ترتيب ،اسی جائے پہنچائی خبر کو مالک والے پہلے اس پھر تو ہے نہيں کا مالک اس مال يہ کہ ہو معلوم اگر اور دے اطلع

 ان خزانہ يہ کہ ہو معلوم بھی پھر اور ہيں چکے رہ مالک کے زمين اس جو جائے پہنچائی خبر کی خزانہ کو لوگوں تمام ان ساتھ

۔ گا کرے ادا خمس اسکا ہوگااور مالک اسکا خود واال کرنے حاصل خزانہ تو نہيں بھی کا ايک کسی سے ميں مالکوں سابقہ  

 سونا مثقال ۱۵ يا چاندی مثقال۱۱۵ کر مل قيمت کی سب ان کہ ملے مال اتنا مدفون جگہ ہی ايک ميں برتنوں کئی اگر۔۱۹۶۴ مسئلہ

 حاصل خزانہ سے وہاں ہوناور دور سے دوسرے ايک جو کے سے جگہوں متعدد اگر ليکن نکالے، خمس کا تواس ہو برابر کے

 نہ برابر کے اس مقدار کی جس اور نکالے خمس کا اس ہو مطابق کے مقدار اس يمتق کی خزانہ کسی جس سے ميں ان اور کرے

 کہ ہے يہ مستحب احتياط چہ ،اگر گا ہو نہ واجب نکالنا خمس کا اس بھی تب جائے پہنچ تک مقدار اسی کر مل کو سب ليکن ہو

۔ہے واجب خمس پر س ا تو ں ہو قريب کے دوسے ايک خزانے کئی اگر دے خمس اسکا  

 ان ہوليکن برابر کے چاندی مثقال!۱۱۵ يا سونا مثقال! ۱۵قيمت کی جس کريں حاصل خزانہ کوئی کر مل آدمی دو اگر۔۱۹۶۵ سئلہم

۔ ہے نہيں واجب خمس پر ان تو پہونچے نہ تک مقدار اس حصہ بھی کا کسی سے ميں افراد  

 ہو احتمال اور ہو حاصل مال کوئی سے ميں ٹپي سکے ا اور مچھلی جيسے خريدے کو جانور کسی شخص کوئی اگر۔۱۹۶۶ مسئلہ

 واال کرنے فروخت اس مال يہ کہ جائے ہو معلوم يہ اگر اور دے اطلع کی مال اس اسے تو ہے کا واال کرنے فروخت مال يہ کہ

 پھر ،ليکن ےہ مل کا ايک کسی سے ميں ان کہ ہو احتمال يہ جبکہ دے اطلع بالترتيب کو مالکوں سابقہ کے جانور تو ہے نہيں کا

 ميں منافع کے سال کے اس مال تويہ پہچانے نہ کو ملک سابقہ يا ہے نہيں کا کسی ميں مالکوں ان مال يہ کہ ہو معلوم يہی بھی

۔گا دے خمس کا اس تو جائے بچ سے خرچ کے سال اگر گا ہو شمار  

 

ہو گيا مل ميں حرام جو مال ل حل وہ۔۴  

 مال حرام اس اور سکے ہو نہ امتياز کوئی ميں اس کہ جائے مل طرح اس ميں مال رامح کسی مال حلل کوئی اگر۔ ۱۹۶۷ مسئلہ

۔ گا جائے ہو حلل مال بقيہ بعد کے نکالنے خمس نکالے خمس کا مال تو ہو نہ بھی علم کا مقدار کے مال اور مالک کے  



 مالک کے اس ليکن ہو معلوم تو مقدار کی لما حرام اس اور جائے ہو مخلوط ميں مال حرام کسی مال حلل کوئی اگر۔۱۹۶۸ مسئلہ

 شرع حاکم صدقہ پر بنا کی واجب احتياط اور دے دے صدقہ سے نيت کی مالک اس برابر کے مقدرا کی حرام مال تو ہو نہ علم کا

۔ دے سے اجازت کی  

 کو مالک کے اس مگر ہو نہ علم مقدارکا کی مال حرام اس اور جائے ہو مخلوط مال حرام ميں مال حلل کسی اگر۔۱۹۶۹مسئلہ

 تو ہو نہ راضی مال صاحب ،اگر کرليں مندی رضا پر مقدار ايک کسی ساتھ کے دوسرے ايک دونوں کہ چاہيئے تو ہو پہچانتا

 کہ ہو شک ميں بارے کے زيادہ سے اس اور ہے مال کا شخص دوسرے اس تک حد معينہ ايک کہ ہو علم اگر ميں صورت ايسی

 ميں مقدار جتنی اور دے دے اسے وہ ہے مال کا شخص اس يہ کہ ہے يقين لئے کے مقدار جس تو ںنہي يا ہے مال کا شخص اس

 رہا ہو شک متعلق کے مقدار جتنی کی مال کہ ہے يہ مستحب احتياط اور کرے آدھا آدھا کو اس نہيں يا ہے اسکا وہ کہ ہے احتمال

 کہ جب ہے ميں صورت اس يہ اور دے کر حوالے اسکے ھیب مقدار وہ کی مال تو ہے سکتا ہو مال کا شخص دوسرے يہ کہ ہے

 کسی سے ميں دونوں ان چاہے تو ہو کی کوتاہی اگر ہواور کی نہ تاہی کو ميں جاننے نہ کے اس يا ہونے مخلوط ميں مال حرام

۔دے مال زيادہ ميں صورت اس تو ميں جاننے نہ يا ميں ہونے مخلوط کے مال يعنی ميں ايک  

 خمس جو کہ ہو معلوم ميں بعد پھر اور دے نکال خمس ہو مخلوط سے حرام جو کا مال حلل ايسے شخص یکوئ اگر۔۱۹۷۱مسئلہ

 اسے ہے زيادہ سے خمس مقدارجو وہ کی مال واجب احتياط بر بنا تو تھی زيادہ مقدار کی مال حرام ميں مقابلے کے اس ہے نکاال

۔ دے کو فقير سيد کسی کہ ہے يہ مستحب حتياطا اور دے دے صدقہ پر نام کے خدا سے جانب کی مالک کے اس  

 کا مالک کے جس کہ مال وہ کہ يہ يا دے نکال خمس ہو مخلوط سے حرام جو کا مال حلل ايسے شخص کوئی اگر۔۱۹۷۱ مسئلہ

 مستحب تواحتياط جائے ہو حاضر مالک مينوہ بعد پھر اور ہے چکا دے صدقہ سے جانب کی اس بعد کے تلش اوت تھا نہيں علم

 تو ہو راضی اگر ہو نہ راضی پر دينے صدقہ اور خمس مال صاحب جب کرے واپس اسے مقدار اتنی کی مال کے اس کہ ہے يہ

۔ ہے نہيں الزم چيز کوئی اور ہے نہيں اشکال کوئی  

 کا مال اس ہک ہو جانتا بھی اوريہ ہو معلوم مقدار کی مال حرام اور جائے ہو مخلوط ميں حرام مال حلل کوئی اگر۔۱۹۷۲ مسئلہ

 مال حرام نے اس ہواور کرسکتا نہ تعين کا فرد ايک سے ميں اشخاص ان مگر ہے ايک کوئی سے ميں اشخاص معين چند مالک

 ،ليکن کرے راضی کو سب ان تو ہو کی کوتاہی کوئی ميں ہونے جاھل سے سلسلے کے مالک کے اس يا ميں ہونے مخلوط کے

 برابر ميں سب ان کو مال تو ہوں ہوتے نہ راضی اگر کرياور راضی کو سب کہ ہے مستحب تو ہو کی نہ تاہی کو ميں ں دونو اگر

۔ کرے تقسيم  

 

جائيں کئے حاصل کر لگا غوطہ ميں سمندر جو جواہرات۔۵  

 سمندر جو جواہرات دوسرے کے طرح اسی يا مونگا موتی، کر لگا غوطہ ميں سمندر يعنی ذريعہ کے غواصی اگر۔۱۹۷۳ مسئلہ

 اخراجات جو پر جانے نکالے کے ان معدنی يا ہوں والے کرنے نمو خواہ تو جائيں ،نکالے ہيں ہوتے حاصل سے نیز غوطہ ميں

 خواہ چاہيئے نکالنا خمس کا اس تو ہو برابر کے سونے چنے!۱۸ قيمت کی اس اگر بچے کچھ جو بعد کے کرنے الگ کے ان آئيں

 سے جنسوں کئی يا ہوں سے جنس ہی ايک خواہ ہے نکاال کچھ جو اور ميں مرتبہ کئی يا ہو نکاال سے سمندر ميں مرتبہ ہی ايک

۔ ہو  

 جواہرات طرح اس اور جائيں نکالے جواہرات سے وسيلہ يا سبب اور کسی علوہ کے زنی غوطہ ميں سمندر اگر۔۱۹۷۴ مسئلہ

 کا اس تو ہو برابر کے ونےس چنے! ۱۸ قيمت کی اس اگر بعد کے لينے کر وضع کے ان ہيں ہوئے اخراجات جو پر نکالنے کے

 بھی خمس اسکا تو ہوں حاصل جواہرات سے کنارے کے سمندر يا سطح کی سمندر اگر ہے حکم يہی اور ہے واجب نکالنا خمس

 خود وہ اور لے سے اس کہ يہ مگر ہے نہيں ميں حکم کے لگانے غوطہ لينا کا جواہر سے والوں لگانے غوطہ گاليکن ہو واجب

۔ ہو گيا ميں دريا بھی  

 ميں صورت اس کاخمس جائينان کئے حاصل بغير کے زنی غوطہ ميں جوسمندر جانور سمندری يادوسرے مچھلی۔۱۹۷۵ مسئلہ

۔ جائے بچ سے اخراجات کے بھر سال کر مل کو منافع دوسرے کے يااس تنہا جب گا ہو واجب  

 لگ ہاتھ جواہرات اتفاقااکچھ اور لگائے غوطہ يںم سمندر بغير کئے ارادہ کا لنے نکا کے چيز کسی شخص کوئی اگر۔۱۹۷۶ مسئلہ

 تو ہے چاہتا نا بنا ملکيت اپنی اسے وقت نکالتے کو چيز اس اگر کہ ہے يہ اقوی   اور نکالے خمس کا اس کہ ہے يہ جائينتوواجب

۔ دے نکال خمس کا اس  

 ہوں حاصل جواہرات سے شکم کے جس نکالے باہر کو حيوان کسی اور ئے لگا غوطہ ميں سمندر شخص کوئی اگر۔۱۹۷۷ مسئلہ

 کے اس نوعاا  کيونکہ ہے مانند کے صدف حيثيت کی حيوان س ا تو ہو زائد سے اس برابريا کے سونے چنے! ۱۸ قيمت کی ان اور



ذا ہيں جواہر ميں شکم  خمس ميں صورت اس تو ہو ہوا نگل جواہر پر طور اتفاقيہ نے حيوان اس اگر ر او نکالے خمس اسکا لہ 

۔ جائے ہو بچت کچھ سے اخراجات کے بھر سال کر مل کو منافع کے کاروبار دوسرے يا تنہا گاکہ وہ واجب  

 کہ ہو ايسا اگر تو نکالے جوہرات اور کرے زنی غوطہ شخص کوئی ميں درياؤں بڑے بڑے جيسے فرات يا دجلہ اگر۔۱۹۷۸ مسئلہ

۔ نکالے خمس کا اس تو ہوں جاتے پائے جواہرات ميں درياؤں ان  

 اس برابريا کے سونے چنے! ۱۸ قيمت کی جس الئے نکال مقدار کچھ کی عنبر اور لگائے غوطہ ميں سمندر اگر۔۱۹۷۹ ئلہمس

۔ کرے حاصل سے کنارے کے سمندر يا سطح کی پانی عنبر جب ہے حکم يہی اور نکالے خمس سکا ا تو ہو زيادہ سے  

 چکا کر ادا خمس کا کاروبار اس اپنے وہ اور ہو نکالنا کا ياتيامعدن(خوری غوطہ)غواصی ہی کام کا شخص کسی اگر۔۱۹۸۱مسئلہ

۔ نکالے خمس دوبارہ کا پراس بنا کی مستحب ط احتيا تو جائے بچ سے اخراجات کے بھر سال کے اس چيز کوئی اور ہو  

 يا ، ہو مخلوط سے رامح جو ہو حلل مال ايسا پاس کے اس ،يا نکالے چيز معدنی کوئی ديوانہ يا بالغ غير کوئی اگر۔۱۹۸۱ مسئلہ

 ذمہ کے شرع حاکم اال و ہے نکالناواجب کوخمس ولی کے اس تو نکالے جواہرات کر لگا غوطہ ميں سمندر ،يا پائے خزانہ کوئی

 اس ،اگر نکالے خمس بعد کے ہونے عاقل يا ہونے بالغ ہی خود وہ توپھر نکالے نہ شرع حاکم اگر نکالے خمس سے اس کہ ہے

۔ گا ہو شمار ميں مال ہوئے چھوڑے کے اس تو جائے مر پہلے سے  

 

غنيمت۔۶  

 جنگ سے کافروں سے اجازت ہوکی بھی الشرائط جامع فقيہ کہ تک يہاں نائب کے اس يا السلم عليہ امام مسلمان اگر۔۱۹۸۲مسئلہ

 و حمل حفاظت کی غنيمت مال۔ ہيں کہتے غنيمت اسے تو جائے لگ ہاتھ کے مسلمانوں واسباب ل ما کچھ ميں جنگ س اورا کرے

 عليہ امام جو چيزيں وہ ،يا يں کر صرف چاہيں لئے کے مصلحت اپنی السلم عليہ امام جسے مقدار وہ يا اخراجات کے وغيرہ نقل

 کو مال بقی ما اوران جائے کيا ادا کاخمس ماندہ باقی اور جائيں لی کر عليحدہ سے‘‘ غنيمت’’ ہوں مخصوص لئے کے السلم

۔ جائے کيا تقسيم درميان کے مجاھدين  

 

خريدے سے ذمی کافر زمين جو۔۷  

 يا زمين اسی خمس کا س ا کہ ہے ضروری لئے کے اس تو خريدے زمين کوئی سے مسلمان کسی ذمی کافر اگر۔ ۱۹۸۳ مسئلہ

 صورت اس تو خريدے سے مسلمان کسی چيز دوسری کوئی کی طرح اسی يا دوکان يا مکان اگر ليکن کرے ادا سے مال اور کسی

 سے اس جو کہ شرع حاکم بلکہ ہے نہيں ضروری بھی قربت قصد ميں دينے کے خمس اور دے خمس زمينونکا ان کہ ہے واجب

۔ہے نہيں ضروری ‘‘قربت قصد’’ بھی لئے کے اس گا کرے وصول خمس  

 مسلمان دوسرے کسی پھر پہلے سے کرنے ادا کے خمس اسے ہے خريدی سے مسلمان زمين جو نے ذمی کافر اگر۔۱۹۸۴ مسئلہ

 ا مسلمان يا ذمی کافر دوسرا کوئی اور جائے مر ذمی کافر اگر اور گا کرے ادا خمس کا زمين اس بھی تب کرے فروخت ہاتھ کے

 اپنے يا سے زمين اسی کہ ہے واجب ہے ہوا وارث جو پرکہ مسلمان يا ذمی کافر تواس پائے پر طور کے ميراث کو زمين س

۔ اداکرے خمس کا اس سے مال دوسرے  

 يہ اگر ليکن ہے باطل شرط تو گا کرے نہيں ادا خمس وہ کہ دے لگا شرط وقت کے خريد کی زمين ذمی کافر اگر۔۱۹۸۵ مسئلہ

۔ہے واجب خمس پر والے بيچنے اورمسلمان ہے صحيح شرط کی اس تو يگا کر ادا خمس واال کرنے فروخت کہ دے لگا شرط  

 اور دے دے ميں ملکيت کی کافر کو زمين کسی سے طريقے اور کسی لوہع کے وفروخت خريد مسلمان کوئی اگر۔۱۹۸۶ مسئلہ

۔ گا ہو دينا خمس کا زمين اس کو ذمی کافر اس بھی تب لے کر مصالحت ساتھ کے کافر اس مثلا  لے کر حاصل بدلہ کوئی کا اس  

 کو اس اور گا ہو متعلق سخم سے زمين اس تو خريدے زمين لئے کے اس ولی کا اس اور ہو بچہ ذمی کافر اگر۔۱۹۸۷ مسئلہ

۔ دے خمس کا زمين اس کہ چاہيئے  

 

مصرف کا خمس  



 کسی يا سيد ،يتيم سيد محتاج جو ہے کا سادات حصہ ايک سے ميں جس چاہيئے کرنا تقسيم پر حصوں دو کو خمس۔ ۱۹۸۸ مسئلہ

 ميں زمانے موجودہ جو ہے السلم يہعل امام سہم حصہ دوسرا چاہيئے جانا ديا خمس جائے ہو محتاج ميں مسافرت جو کو سيد ايسے

۔ دے اجازت الشرائط جامع مجتہد وہ کی جس چاہيئے النا ميں مصرف اس يا چاہيئے دينا کو الشرائط جامع مجتہد  

 خرچ کا اس اور ہو ميں سفر حالت جو سيد ايسا مگر چاہيئے نا ہو بھی محتاج اسے جائے ديا خمس کو سيد يتيم جس۔ ۱۹۸۹ مسئلہ

۔ ہے جاسکتا ديا خمس اسے پھربھی ہو بھی نہ محتاج ميں وطن اپنے وہ چاہے تو ہو گيا ہو ختم  

 يہ مگر ديناچاہيئے نہيں خمس اسے تو ہے معصيت سفرسفر کا اس اگر ہو گيا ہو محتاج ميں سفر حالت جو سيد ايسا۔۱۹۹ ۱مسئلہ

۔لے کر توبہ کہ  

۔ گا جائے ديا نہيں خمس اسے ہے نہيں عشری ء اثنا سيد جو ليکن ےہ جاسکتا ديا خمس اسے ہو نہ عادل جو سيد ايسا۔۱۹۹۱ مسئلہ  

 دينا نہيں خمس اسے تو ہے ہوتی مينمدد گناہوں کے اس سے جانے دئے کے خمس اگر ، ہے گار گناہ جو سيد ايسا۔۱۹۹۲ مسئلہ

 ميں گناہوں سکے ا سے انےج دئے کے خمس چہ اگر ہو تا ہو مرتکب کا گناہوں کھل کھلم کو سيد اس سے طرح اسی اور چاہيئے

۔ جائے ديا نہيں خمس اسے واجب احتياط بر بنا بھی پھر مگر ہو ہوتی بھی نہ مدد  

 ہونے سچے کے اس کہ يہ مگر گا جائے ديا نہيں خمس پر کہنے کے اس تو ہوں سيد ميں کہ کہے شخص کوئی اگر۔۱۹۹۳ مسئلہ

۔ ہو شہرت کی ہونے سيد کے اس ميں لوگوں کہ يہ يا کريں قتصدي کی ہونے سيد کے اس شخص عادل دو يا جائے ہو علم کا  

 ہوں فقير اگر ماں،باب يا يابيٹے ہمسر مثلا  ہے واجب خرچہ کا شخص کسی پر جس کہ عورت سيدہ يا مرد سيد۔ ۱۹۹۴ مسئلہ

۔ ہے بھی کا نانی نا نا دادی داد اور نواسوں حکم يہی اور سکتا دے نہيں مال کا خمس توانہيں  

 اپنی شوہر تو سکے کر نہ ادا کو خرچ انکے وہ اور ہوں واجب خرچ کے شخص دوسرے کسی پر عورت اگرسيدہ۔۱۹۹۵ مسئلہ

۔سکے کر پوار کو مصارف انکے تاکہ ہے سکتا دے خمس کو بيوی  

 سے خمس شخص تووہ ہو نہ ميں زوجيت کی اس جو ہوں واجب پر شخص کسی اخراجات کے سيدانی ايسی کسی اگر۔۱۹۹۶مسئلہ

۔ سکتا کر نہيں پرخرچ لباس و طعام کے س ا  

 پورا اخراجات کے سيد اس شخص وہ ہيناور واجب پر شخص دوسرے کسی اخراجات کے جس سيد محتاج ايسا۔۱۹۹۷ مسئلہ

۔ہے جاسکتا ديا خمس کو سيد ايسے تو ديتا پرنہيں بنا کی نافرمانی ليکن ہو سکتا کر تو خرچ ہويا رکھتا نہ قدرت کی کرنے  

۔ جائے ديا نہ خمس زيادہ سے اخراجات کے سال ايک کے اس کو سيد محتاج کسی کہ ہے يہ واجب احتياط۔ ۱۹۹۸ مسئلہ  

 پيدا کے مستحق يا ہو نہ بھی احتمال کا ملنے سيد مستحق ايسے کسی اور ہو نہ سيد مستحق کوئی ميں شہر کسی اگر۔۱۹۹۹مسئلہ

 کو خمس اور پہنچائے تک مستحق اور جائے لے ميں شہر دوسرے کو خمس پھر تو ہو نہ ممکن بھی حفاظت کی خمس تک ہونے

 نے س اورا جائے ہو ضائع خمس اگر اور ہے سکتا لے سے خمس وہ ہوں اخراجات جو ميں سلسلے کے جانے لے شہر دوسرے

۔ ہينہےن واجب چيز کوئی پر تواس ہے کی نہيں کوتاہی اگر اور گا ہو دينا عوض اسکا تو ہو کی کوتاہی ميں حفاظت اسکی  

 ہيں سکتے ہو پيدا مستحق ائندہ کہ ہو احتمال ليکن ہو نہ موجود کوئی سے ميں خمس مستحقين ميں شہر اپنے خود جب۔۲۱۱۱مسئلہ

 اگر اور ہے سکتا جا لے شہر دوسرے مال کا خمس وہ مگر ہو ممکن بھی حفاظت کی مال تک ہونے پيدا کے مستحق چہ اگر تو

 نہيں واجب دينا بدلہ کوئی کا اس ميں صورت اس تو جائے ہو ضائع مال وہ ميں راستہ اور ےکر نہ کوتاہی ميں حفاظت کی اس

۔ ہے سکتا لے نہيں سے خمس اخراجات کے جانے لے کے اس ليکن ہے  

 تک مستحق جاکر لے ميں شہر دوسرے کو خمس مال بھی تب ہو موجود مستحق کا خمس ميں شہر اپنے خود اگر۔۲۱۱۱ مسئلہ

 ہو تلف مال اگر ميں صورت اس گااور کرے ادا خود اخراجات کے جانے لے خمس مال تک شہر دوسرے ليکن ہے سکتا پہنچا

۔گا ہو دار ذمہ کا ادائيگی کی اس بھی پھر ہو کی نہ کوتاہی ميں حفاظت کی اس چہ اگر تو جائے  

 کی اس نے اس دراحاليکہ ائےج ہو تلف مال اور جائے لے شہر دوسرے کو خمس سے اجازت کی ع شر حاکم اگر۔ ۲۱۱۲مسئلہ

 جو دے کو شخص ايسے کسی کہ جب ہے حکم يہی اور ہے نہيں واجب ادائيگی کی خمس دوبارہ تو ہو کی نہ تاہی کو ميں حفاظت

۔ جائے مينلے شہر دوسرے وہ اور کرے کووصول خمس کہ جو ہو وکيل کا شرع حاکم  

 جنس اس کہ چاہيئے تو کرے ادا سے جنس دوسری اور نکالے نہ سے مال عين خمس کا ل ما کس شخص کوئی اگر۔ ۲۱۱۳ مسئلہ

 ہے لگائی زيادہ مقدار جو کی قيمت تو ہو لگائی قيمت کر بڑھا سے قيمت حقيقی سنے ا اگر اور رکھے لحاظ کا قيمت حقيقی کی

 اسی شرع حاکم کہ يہ رمگ ہو چکا ہو نہ کيوں ہی راضی پر قيمت ہوئی لگائی کی اس مستحق چہ اگر گا ہو دينا دوبارہ کو اس

۔جائے ہو راضی پر قيمت  



 جائز تو کرے محسوب ميں قرض خمس کہ ہے چاہتا اور ہے چاہتا لينا قرض اپنا سے مستحق کسی شخص کوئی اگر۔۲۱۱۴مسئلہ

۔ ہے  

 جبوا خمس زيادہ بہت پر شخص کسی اگر البتہ دے بخش کو مالک پھر کر لے خمس وہ کہ ہے نہيں حق کو مستحق۔۲۱۱۵ مسئلہ

 راضی مجتہد اگر ميں صورت ايسی تو رہے نہ مقروض کا خمس صاحبان کہ ہے چاہتا اور ہے گيا ہو محتاج خود وہ اور تھا گيا ہو

۔ ہے نہيں اشکال کوئی ميں اس تو دے کر الذمہ بری اسکو يا دے بخش پھر کو اسی کر لے خمس سے اس کہ جائے ہو  

ۃ احکام کے زکو   

ۃ۔ ۲۱۱۶ مسئلہ  بھيڑ(۹) گائے(۸) اونٹ(۷) چاندی(۶)  سونا(۵) کشمش(۴) خرما(۳) جو(۲) گيہوں(۱) ہے واجب پر ںچيزو نو زکو 

 بکری

 کی چيز اس تو گی جائيں کی بيان ميں بعد جو ہو ساتھ کے شرائط ان مالک کا ايک کسی سے ميں چيزوں نو ان شخص کوئی اگر

۔ ہے گيا ديا حکم کا جن الئے ميں مصرف ايک کسی سے ميں مصارف ان مقدار مقرر خاص ايک  

 باشندگان اور ہے کے گندم مثل جو علس اور ہے کی جو خاصيت کی جس اور ہے دانہ نرم طرح کی جوگيہوں سلت۔۲۱۱۷ مسئلہ

ۃدينا کی ان مستحب احتياط بر ،بنا ہے غذا کی صنعا ۔ چاہيے زکو   

 

ۃ شرطيں کی نے ہو واجب کے زکو   

ۃ۔ ۲۱۱۸مسئلہ  کی بيان ميں بعد تفصيل کی جس ہو برابر کے ،مقدارنصاب مال کہ جب ہے تی ہو واجب ميں صورت اس زکو 

۔ ہو سکتا کر تصرف ميں مال اس اور ہو آزاد اور بالغ،عاقل مالک کا اس اور گی جائے  

 نا اسے کہ ہے يہ احتياط تو ہو چکا رہ مالک تک مہينوں گيارہ کا چاندی سونے يا اونٹ بھيڑ گائے شخص ئی کو جب۔۲۱۱۹مسئلہ

ۃ کی چيزوں  کرے شمار کو سال دوسرے بعد کے ہونے ختم کے مہينے بارہويں ،ليکن چاہيے دينی ابتداميں کی مہينے بارہويں زکو 

 ۔

 ان وہ ہے يہ مستحب احتياط تو جائے ہو بالغ ميں سال درميان مالک کوئی کا چاندی سونے اور اونٹ بھيڑ، گائے اگر۔ ۲۱۱۱مسئلہ

ۃ کی چيزوں  جائے ہو بالغ بعد کے گزرنے ماہ دو وہ اور جائے ہو مالک کا گوسفندوں چاليس کو محرم اول بچہ اگر ،مثلا  دے زکو 

ۃ اسے ہے يہ مستحب احتياط تو جائيں پائی بھی شرائط دوسری اگر بعد کے گزرنے ماہ گيارہ سے محرم ،اول چاہيے دينی زکو   

ۃ کی جو اور گندم۔۲۱۱۱مسئلہ ۃ کی اورکشمش جاسکے کہا گندم اور جو انہيں کہ جب ہے تی ہو واجب وقت اس زکو   بر بنا زکو 

 کا کھجور کہ جب پر موقع اس اور ہو( ہے تا ہو کھٹا اکثر جو پھل خام کا رنگ سبز) غورہ جبکہ ہے تی ہو واجب وقت اس احتياط

ۃ احتياطا تو جائے ہو سرخ يا زرد رنگ ۃ کی جو اور گندم ليکن گی ہو واجب زکو   فصل کہ جب گا ہو وقت اس وقعم کا دينے زکو 

ۃ کی کشمش اور ،کھجور جائيں لئے کر الگ سے بھوسے دانہ کے ان اور جائے کاٹی بعد کے تياری  وقت اس موقع کا دينے زکو 

۔ جائيں ہو خشک يہ کہ جب گا ہو  

ۃکے کی کھجور اور کشمش ، جو گندم اگر کہ ہے چکا ہو بيان ميں مسئلہ پہلے کہ جيسا۔۲۱۱۲مسئلہ  وقت کے نے ہو واجب زکو 

ۃ اسے تو جائے ہو بالغ مالک کا اس ۔ گی پڑے نکالنی زکو   

ۃ پر اس ہو رہا ديوانا سال تمام مالک کوئی کا چاندی اور ،سونے اونٹ بھيڑ، گائے، اگر۔۲۱۱۳مسئلہ  اگر ليکن گی ہو نہ واجب زکو 

ۃدے وہ مستحب احتياط بر بنا تو جائے ہو وہوش عقل صاحب ميں سال آخر اور ہو رہا ديوانہ ميں حصہ کسی کے سال ۔ زکو   

 سے اس تو جائے ہو بيہوش يا مست ميں حصہ کچھ کے سال مالک کا چاندی اور سونے اونٹ، ،بھيڑ، گائے اگر۔ ۲۱۱۴مسئلہ

ۃ ۃ کی ،کشمش ،کھجور جو گندم جبکہ ہے بھی وقت اس حکم ہی ايسا اور گی ہو نہ ساقط زکو   مست وہ وقت کے نے ہو واجب زکو 

۔ ہو بيہوش يا  

ۃ پر اس تو ہو رکھتا نہ قدرت کی تصرف پر اس وہ اور ہو گيا ليا کر غضب مال کا اس سے شخص کسی اگر۔۲۱۱۵مسئلہ  زکو 

 ہو واجب خمس پر زراعت کی اس پر موقع اورجس جائے لی کر غصب زراعت کی اس سے شخص کسی اگر ہاں۔ہے نہيں واجب

ۃ کی اس ہے يہ احتياط تو ملے واپس کو اس زراعت ميں بعد پھر اور ہو ميں قبضہ کے والے کرنے غضب ہووہ تی ۔ دے زکو   

ۃ پر جس چيز اور کوئی يا چاندی سونا اگر۔ ۲۱۱۶مسئلہ  تو رہے پاس کے اس سال ايک اور لے قرض بطور ہے تی ہو واجب زکو 

ۃ کی اس ۔ ہے نہيں واجب چيز کوئی پر والے دينے قرض اور کرے ادا زکو   



 

ۃ کی کھجور ور،جو،ا گندم زکو   

ۃ کی کشمش ،اور ،کھجور جو گندم،۔ ۲۱۱۷مسئلہ  کا سب ان اور جائے پہنچ برابر کے نصاب مقدار جب گی ہو واجب وقت اس زکو 

۔ ہے کيلوگرام‘‘۲۱۷.۸۴۷’’ نصاب  

ۃ کی گندم جو اور کھجور، انگور،۔ ۲۱۱۸مسئلہ ۃ کی اس اور ہو گئی ہو واجب زکو   اس عيال کی سا يا خود پہلے سے دينے زکو 

ۃ کی اس ہے کيا خرچ کو مقدار جتنی تو ديں دے کو فقير يا ليں کھا سے ميں ۔ چاہيے دينی زکو   

ۃواجب کی انگور اور کھجور ،جو گندم اگر۔۲۱۱۹مسئلہ ۃ سے مال کے اس تو جائے پا وفات مالک کا اس بعد کے نے ہو زکو   زکو 

ۃ اگر ليکن چاہيے دينی  کے نصاب حصہ کا کسی جس سے ميں وارثوں کے اس تو جائے ہو انتقال ہی پہلے سے ہونے واجب زکو 

ۃ کی حصہ اپنے وہ ہو برابر ۔ گا دے زکو   

 

ۃ سے جانب کی شرع حاکم شخص کوئی اگر۔ ۲۱۲۱مسئلہ  جانے لگ ڈھير کے جو اور گندم وہ ،تو ہو مامور پر کرنے جمع زکو 

ۃ پر جانے ہو خشک کے انگور ور کھجورا طرح اسی پراور جانے ہو صاف دانہ اور  مالک اگر ،اور ہے سکتا کر مطالبہ کا زکو 

ۃ کی چيزوں ان ۃ کی جس کے چيزيں وہ اور دے نہ زکو   معاوضہ کا چيزوں ان کو مالک تو جائے ہو تلف ہے، ہوگئی واجب زکو 

۔ گا پڑے دينا  

 آ ميں ملکيت اسکی اور جائے ہو مالک اک زراعت کی جو اور گندم يا درخت کے انگور اور کھجور شخص کوئی اگر۔۲۱۲۱ مسئلہ

ۃ کی چيزوں ان کہ چاہيئے تو جائے ہو سرخ يا زرد بعد کے جانے ۔ دے زکو   

ۃ کی انگور اور کھجور ،جو گندم شخص کوئی اگر۔۲۱۲۲مسئلہ  فروخت اس تو دے کر فروخت انہيں بعد کے نے ہو واجب زکو 

ۃادا کی چيزوں ان کو والے کرنے ۔گی پڑے کرنی زکو   

ۃ نے والے بيچنے کے ہو علم اسے اور ے خريد ياانگور کھجور ،جو گندم شخص کوئی اگر۔۲۱۲۳ سئلہم  ہو شک يا ہے ی ديد زکو 

ۃ نے والے بيچنے کہ ۃ پر اس( ميں صورتوں دونوں) ؟تو نہيں يا ہے دی دے زکو   کہ ہو جانتا وہ اگر اور گی ہو نہ واجب زکو 

ۃ کی مال اس نے والے بيچنے ۃ مقدار شرع حاکم اگر تو ہے دی نہيں زکو   معاملہ کا مقدار اس تو دے نہ اجازت کی معاملہ کے زکو 

ۃخريدار مقدار کہ ہے حاصل حق کو شرع حاکم اور ہے باطل فروخت و خريد  مقدار شرع حاکم اگر اور لے کر حاصل سے زکو 

ۃ ۃ شرع حاکم خريدار گرم گا ہو صحيح معاملہ تو دے دے اجازت کی وفروخت خريد ميں معاملہ کے زکو   کے مقدار کی کوزکو 

ۃ مقدار خريدار اگر اور دے کر ادا قيمت برابر ۔ ہے سکتا لے واپس سے اس تو ہو چکا دے کو والے بيچنے قيمت کی زکو   

 جانے ہو خشک اور ہو گرام کيلو ۸۴۷!۲۱۷ ميں صورت کی نے ہو گيل وزن کا کشمش اور کھجور ، ،جو گندم اگر۔ ۲۱۲۴ مسئلہ

ۃ اس پھر تو جائے ہو کم سے مقدار اس بعد ےک ۔گی ہو نہ واجب زکو   

 چيزيں يہ پر نے جا ہو خشک ،اگر جائے يا ال ميں مصرف ہی پہلے سے نے ہو خشک کو کھجور يا ،جو گندم اگر۔۲۱۲۵مسئلہ

ۃ اسکی تو جائيں ہو برابر کے نصاب مقدار ۔ چاہيئے دينی زکو   

 اس کھجور ايسی اگر ،تو ہے جاتی ہو کم بہت تو جائے چھوڑديا جسے اور ہے جاتی کھائی تازہ تازہ جو کھجور ايسی۔۲۱۲۶مسئلہ

ۃ پر تواس جائے پہنچ تک گرام کيلو ۸۴۷!۲۱۷ وزن اسکا بھی پر ہونے خشک کہ ہو مقدارميں  ہونے خشک اگر ہے واجب زکو 

ۃ تو جائے ہو کم سے زکات مقدار يا کہيں نہ کھجور اسے بعد کے ۔ ہے نہيں واجب زکو   

ۃ کی جس کہ کشمش يا ،کھجور ،جو گندم۔۲۱۲۷مسئلہ  رہيں اشياء يہ پاس کے اس تک سال چند اگر ہے ديدی نے شخص اس زکو 

ۃ بارہ دو پر اس تو ۔ گی ہو نہ واجب زکو   

 

ۃ مقدار کی زکو   

 سے رطوبت کی زمين ئیسينچا انکی يا جائيں سينچے سے پانی کے نہر يا بارش انگور اور کھجور جو ، گندم اگر۔۲۱۲۸ مسئلہ

ۃ کی چيزوں ان ميں صورت اس تو ہو ہوئی  طرح اسی يا کر کھينچ پانی سے کنوئيں ذريعہ کے ڈول اگر اور ہے حصہ دسواں زکو 

ۃ پھر تو ہو ہوئی پاشی آب سے طريقوں دوسرے کے  کے نہر يا بارش سينچائی کی حصے کچھ اگر اور ہے حصہ بيسواں زکو 

 ہوئی سے ذريعوں دوسرے کے طرح اسی يا ڈول اور کنوئيں آبپاشی کی مقدار ہی اتنی اور ہو ہوئی سے رطوبت کی زمين يا پانی



ۃ کی( پيداوار) نصف تو ہو ۃ کی(پيداوار) نصف بقيہ اور گی ہو حصہ دسواں زکو   ميں حصہ چاليس يعنی گی ہو حصہ بيسواں زکو 

ۃ حصے تين سے ۔ گے جائيں دئے کے زکو   

 کنوئيں ساتھ ہی ساتھ اور ہو گيا سينچا سے ذرائع دوسرے کے طرح اسی يا بارش کو انگور اور کھجور جو ، گندم اگر۔۲۱۲۹مسئلہ

 جا کہا کہ ہو سے انداز اس سينچائی اگر ميں صورت ايسی تو يو ہو گئی کی ئی سينچا بھی سے طريقوں کے قسم اس يا ڈول اور

ۃ تو سے بارش کہ نہ ہے ہوئی ذريعے کے ڈول کہ سکے  کے بارش سينچائی کہ جاسکے کہا يہ اگر اور گی ہو حصہ بيسواں زکو 

ۃ تو ذريعہ کے ڈول کہ نہ ہے ہوئی سے پانی  سے پانی کے بارش سينچائی کہ سکے جا کہا نہ يہ اگر بلکہ ہوگی حصہ دسواں زکو 

 کے وغيرہ ڈول نسبت بہ سے پانی کے بارش يا نہر ليکن ہے ئی ہو زيادہ سے نہر يا بارش يا سے ذريعہ کے ڈول کہ نہ ہے ہوئی

ۃ واجب احتياط توبنابر ہو ہوئی سينچائی زيادہ ۔ ہوگی حصہ دسواں زکو   

 کا بارش يا ہے ہوئی ميں اندازہ ايک سے ڈولوں اور پانی کے بارش سينچائی کہ ہو شک بعد کے جستجو و اگرتحقيق۔۲۱۳۱ مسئلہ

ۃ حصہ بيسواں سے نصف وسرےد اور دسواں سے حصے آدھے ميں صوورت اس تو تھا زيادہ پانی  اگر نيز ہے سکتا دے زکو 

ۃبيسواں کی تمام تو ہوئی زيادہ ڈولونسے يا رہی برابر سينچائی ميں صورتوں دونوں کہ ہو شک ۔ ہے سکتا دے حصہ زکو   

 ڈول اور کنوئيں اور جائے کيا سيراب سے پانی کے نہر اور بارش کو انگور ،اور کھجور ،جو، گندم جگہ کسی اگر۔۲۱۳۱ مسئلہ

 سے طريقہ اس کے آبپاشی اور ہو آبپاشی ذريع کے ڈول باوجود کے اس اور ہو نہ احتياج کی ذرائع دوسرے کے قسم اس يا

ۃدسواں کی چيزوں ان ميں صورت ايسی تو ملے نہ مدد ميں بڑھنے کے پيداوار  کے قسم اس يا ڈول اگر اور گی ہو حصہ زکو 

 پانی کے نہر يا باوجودبارش کے ہونے نہ ضرورت کی پاشی آب سے پانی کے نہر يا بارش اور جائے کی آبپاشی سے طريقوں

ۃ بھی پھر تو پہنچے مدد ميں بڑھنے کے پيداوار بھی پھر اور جائے کی آبپاشی سے ۔ گی ہو حصہ بيسواں زکو   

 پرجو زمين کی پہلو ےک اس اور جائے کيا سيراب سے ذرائع کے قسم اس يا ڈول اور کنوئيں کو زراعت کسی اگر۔۲۱۳۲مسئلہ

 تو ہو نہ ضرورت کی جانے کئے سيراب مزيد اسے اور کرے حاصل فائدہ سے رطوبت کی مين ز کی زراعت پہلی وہ ہو زراعت

ۃ کی اس ہے ہوئی آبپاشی ذريعہ کے ڈول اور کنوئيں کی زراعت جس ميں صورت اس  پہلو اسکے اور ہوگی حصہ بيسواں زکو 

ۃدسواں کی زراعت والے ۔ ہوگی صہح زکو   

 زراعت جو پوشاک اور اسباب کہ تک يہاں جائيں کئے پر کرنے پيدا کے انگور کھجوراور جوگندم،جو، اخراجات وہ۔۲۱۳۳مسئلہ

 وضع سے اس ہے ہوئی پيداوار کچھ جو حصہ کچھ سے قيمت کی ان ہوں ہوگئے کم سے وجہ کی استعمال ميں سلسلہ کے

ۃ کی ان تو پہنچے کو گرام کيلو۸۴۷!۲۱۷ پيداوار بعد کے کرنے وضع کو اخراجات ن اگرا اور ہے کرسکتا(منہا) ۔ دے زکو   

 ہے کرسکتا( کم)وضع سے زراعت مقدار کی وزن س توا ہو سے خوداسی اگر جائے ڈاال بيج لئے کے زراعت جب۔۲۱۳۴مسئلہ

۔ ہے سکتا کر مينحساب اخراجات کو اس ہو قيمت کی بيج جو تو ہو ا خريد اگر اور  

 سکے ا تو ہو سے ميں ملکيت کی شخص اس چيزخود ايک کوئی سے ميں دونوں ان يا زراعت آالت اور زمين اگر۔۲۱۳۵مسئلہ

 بغير دوسرا کوئی يا دے انجام خود وہ کام جو ميں سلسلہ کے زراعت طرح اسی چاہيئے کرنا نہيں شامل ميں اخراجات کو کرايہ

۔ ہوگی نہيں کم سے پيداوار چيز کوئی لئے کے اس تو دے انجام کے مزدوری  

 پائے نہيں قرار جز کا اخراجات قيمت کی اس پر بنا کی احتياط تو خريدے درخت کا کھجور يا انگور شخص کوئی اگر۔۲۱۳۶مسئلہ

 ميں خراجات وہ ہے کی صرف لئے کے اس رقم جو تو لے خريد ہی پہلے سے جانے توڑے کے انگور اور کھجور اگر ليکن گی

۔ گی ہو شامل  

 ميں خريدنے کے زمين نے اس رقم جو تو کرے کاشت کی جو يا گندم پر اس اور خريدے زمين شخص کوئی اگر۔۲۱۳۷مسئلہ

 کے اس رقم جو تو خريدے( کھيت)زراعت اگرکسی ليکن گی ہو نہيں شمار جز کا اخراجات وہ پر بنا کی احتياط ہے کی صرف

 ،ليکن ہے سکتا کر کم سے اس ہے ہوئی پيداوار کچھ وج اور ہے سکتا کر شامل ميں اخراجات اسے ہے کی صرف پر خريدنے

 مثل ہے کی صرف پر خريد کی زراعت نے اس جو چاہئے لينی کر منہا سے رقم اس قيمت کی اس ہو حاصل بھوسا جو سے غلہ

 قيمت کی بھوسے کے غلہ واال نے ہو حاصل سے زراعت اس اور کيا خريد ميں روپيہ سو پانچ کو زراعت نے شخص کسی اگر

۔ گے جائيں کئے شمار ميں اخراجات روپيہ سو چار صرف تو ہے روپيہ سو(۱۱۱)  

 سکتا کر زراعت ہے جاتی سمجھی ضروری لئے کے زراعت جو بغير کے چيزوں دوسری اور بيل شخص کوئی اگر۔۲۱۳۸مسئلہ

 خريد کی چيزوں ان رقم وج تو جائے ہو ختم کل کا کل يا حصہ بعض کا اوران خريدکرے کی چيزوں ان باوجود کے اس اور ہے

۔ ہے سکتا کر شمار ميں اخراجات وہ ہے لگائی پر  

 ہو سکتا کر نہ زراعت بغير کے ان ہيں ضروری لئے کے زراعت جو چيزيں دوسری ايسی يا بيل شخص کوئی اگر۔۲۱۳۹مسئلہ

 قيمت کل کی چيزوں ان تو ائيںج ہو ختم بالکل چيزيں وہ سے وجہ کی استعمال ميں زراعت پھر اور کرے خريد کو چيزوں ان اور

 جز کا اخراجات کو مقدار ہی اتنی پھر تو جائے ہو کم کچھ قيمت کی چيزوں ان اگر اور ہے سکتا کر شمار جز کا اخراجات کو



 کا قيمت کی چيزوں ان پھر ر ہواو ہوئی نہ واقع کمی بھی کچھ ميں قيمت کی چيزوں ان بعد کے زراعت اگر ليکن گا کرے شمار

( ۔احتياط بر بنا) گا ہو نہيں شمار جز کا اخراجات حصہ بھی ئی کو  

 کرے کاشت بھی کی لوبيا اور چاول مثل ميں اسی اور کرے کاشت کی جو اور گندم ميں زمين کسی شخص کوئی اگر۔۲۱۴۱مسئلہ

ۃ کی جس  ضمن کے چيز مخصوص اسی صرف ہيں کئے اخراجات جو لئے کے چيز ايک ہر سے ميں ان تو ہے نہيں واجب زکو 

 اگر اور گا جائے ديا کر تقسيم پر جنسوں دونوں کو اخراجات ان تو ہيں کئے اخراجات لئے کے دونوں اگر اور نگے ہو مينشمار

ۃ ميں جنس جس تو ہوں برابر برابر اخراجات کے دونوں ۔ ہے سکتا کر کم کو اخراجات نصف سے اس ہے واجب زکو   

 پہنچے فائدہ بھی ميں سالوں کے بعد سے جس جائے کيا کام کوئی يا چلئے ہل يںم سال پہلے لئے کے زراعت اگر۔۲۱۴۱مسئلہ

۔ ہے جاسکتا کيا( منہا)وضع سے پيداوار کی سال پہلے اخراجات کے اس تو  

 زراعت کی سب ان اور ہو عليحدہ وقت کا پکنے کے زراعت ہر اور ہو ميں شہروں کئی زراعت کی شخص کسی اگر۔۲۱۴۲مسئلہ

 پيداوار کی سال ايک پيداوار کی شہروں تمام اور ہو مالک کا ياانگور جو، گندم، تو ہو تا ہو نہ حاصل ميں وقت ہی ايک ميوہ اور

 تو ہو گرام کيلو۸۴۷!۲۱۷ يعنی برابر کے نصاب وہ اگر آجائے پہلے پيداوار کی فصل جس ميں صورت ايسی تو ہو تی ہو شمار

ۃ کی اس ۃ یک فصلوں ،بقيہ ديدے پر موقع اسی زکو   آئی پہلے پيداوار کی فصل جس اور جائے کرتا جائينادا آتی جيسے جيسے زکو 

 کہ ہے واجب پھر تو گا ہو برابر کے نصاب گا ہو حاصل ميں بعد جو کہ ہو يقين اسے اگر ہے نہيں برابر کے نصاب وہ اگر ہے

ۃ کی اس ہے پاس کے اس جو  فصلوں بقيہ کہ تا کرے انتظار تو ہو نہ ينيق اگر اور دے ميں بعد ائے ميں بعد جو اور ديدے زکو 

ۃ کی اس تو جائے ہو پوری مقدار کی نصاب کر مل کو ان اگر تو آجائے بھی پيداوار کی  نصاب مقدار اگر اور ہے واجب زکو 

ۃ تو ہو نہ پوری ۔ ہوگی نہ واجب زکو   

 ہو پوری نصاب مقدار کر مل کو دونوں اگر اور ہو ديتا پھل مرتبہ دو ميں سال درخت کا کھجور يا انگور کوئی اگر۔۲۱۴۳مسئلہ

ۃدے کی اس واجب احتياط بر بنا تو جائے ۔ زکو   

 جائے ہو برابر کے نصاب مقدار پر ہونے خشک جو ہو رکھتا مقدار ايک کی انگور يا کھجور تازہ شخص کوئی اگر۔۲۱۴۴مسئلہ

ۃ سے انگور يا کھجور تازہ اس وہ اور گی ۃ پر نے ہو خشک جو کہ ديدے کو مستحق مقدار اتنی سے نيت کی زکو   واجب کی زکو 

۔نہينہے اشکال کوئی ميں اس تو گی ہو برابر کے مقدار  

ۃ کی کشمش يا کھجور خشک پر شخص کسی اگر۔۲۱۴۵مسئلہ ۃ کی اس تووہ ہو چکی ہو واجب زکو   نہيں انگور يا کھجور تازہ زکو 

ۃ کی انگور يا کھجور تازہ اگر طرح اسی سکتا دے ۃادا کی اس سے کشمش يا کھجور خشک تووہ ہو واجب زکو   سکتا کر نہيں زکو 

ۃ کو چيز دوسری کسی يا کو چيز ايک کسی سے ميں ان البتہ ۔ ہے نہيں اشکال کوئی تو ديدے سے نيت کی قيمت کی زکو   

ۃ کی جس کہ ہو مالک بھی کا مال ايسے اور ہو مقروض شخص کوئی اگر۔۲۱۴۶مسئلہ  ميں حال اسی اور ہو چکی ہو واجب زکو 

ۃ کی جس کہ سے مال اس پہلے کہ چاہئے تو جائے مر ۃ پوری ہے چکی ہو واجب زکو   کا اس بعد کے اس اور جائے دی زکو 

۔ جائے کيا ادا قرض  

ۃ کی چيزوں ان مگر ہو رکھتا بھی انگور يا کھجور ، جو ، گندم اور ہو مقروض شخص کوئی۔۲۱۴۷مسئلہ  سے نے ہو واجب زکو 

 حصہ کا وارث بھی کسی جس پھر تو کرديں ادا سے مال دوسرے قرض کا اس وارث کا اس اور جائے رم ہی پہلے

ۃ کی حصہ اپنے وہ جائے پہنچ تک گرام کيلو۲۱۷.۸۴۷ ۃواجب کی چيزوں ان اگر اور گا کرے ادا زکو   کا اس پہلے سے ہونے زکو 

 کے اس صرف مال کا ميت اگر ميں صورت اس تو وہ کی نہ ضمانت کی قرض بھی لئے کے داروں قرض کريناور نہ ادا قرض

ۃ کی چيزوں ان تو ہو برابر کے قرض  ميں صورت اس تو ہو زيادہ سے قرض کے اس مال کا ميت اگر اور گی ہو نہ واجب زکو 

 ان اور پڑے دينی کو خواہ قرض بھی مقدار کچھ کی انگور گندم،جو،کھجوريا تو چاہيں کرنا ادا اسے کہ ہو اتنا قرضہ کا اس

ۃ کی اس گا جائے ديا کو خواہ قرض کچھ جو سے ميں چيزوں  کسی جس اور گا ہو کا وارثوں مال بقيہ اور گی ہو نہيں واجب زکو 

ۃ کی اس وہ گا ہو برابر کے نصاب مقدار حصہ کا وارث ۔ گا کرے ادا زکو   

ۃ کی جس کشمکش اور کھجور گندم،جو، اگر۔۲۱۴۸مسئلہ  ہے واجب احتياط تو بھی بری اور ہوں بھی اچھی ہو چکی ہو واجب زکو 

ۃ کی ايک ہر کہ ۔کرے ادا سے قسم اسی عين زکو   

 

نصاب کا سونے  

ہيں نصاب دو کے سونے۔ ۲۱۴۹ مسئلہ  : 



 ۱۵ جو برابر کے شرعی مثقال ۲۱سونا وقت جس پس ہے برابر کے چنے!۱۸ مثقال ہر اور ہے شرعی مثقال ۲۱۔ نصاب پہل

 حصہ چاليسواں اسکا تو ہيں چکی ہو بيان جو ہوں موجود بھی شرائط دوسرے اور جائے پہونچ ہے برابر کے الوقت رائج مثقال!

ۃ ہے تا ہو برابر کے چنا! ۹جو ۃ اسکی تو پہنچے نہ کو مقدار اس سونا اگر اور دے پر طور کے زکو  ۔ ہے نہيں واجب زکو   

 رائج مثقال!۳ ميں مثقال الوقت رائج!۱۵ اگر يعنی ہےبرابر کے الوقت رائج مثقال ۳ کہ جو ہے شرعی مثقال چار۔ نصاب دوسرا

ۃ کی سونے مثقال!۱۸ تمام کہ چاہيئے تو جائے ہو اضافہ اور الوقت  ہو فہ اضا کم سے مثقال!۳ اگر اور دے حصہ چاليسواں زکو 

ۃ کی مثقال!۱۵ توصرف  سونے تمام اس تو ہےر ہوتا اضافہ مثقال!۳ اگر يعنی جائے ہو اضافہ بھی جو طرح اسی اور کرے ادا زکو 

ۃ کی ۃ پر اس ہے ہوئی زيادہ مقدار جو تو ہو اضافہ کم سے مثقال!۳ اگر اور کرے ادا زکو  ۔ گی ہو نہ واجب زکو   

۔ہيں نصاب دو کے چاندی۔۲۱۵۱ مسئلہ  

ۃ اور ہو چاندی مثقال!۱۱۵پاس کے کسی اگر يعنی ہے الوقت رائج مثقال! ۱۱۵۔نصاب پہل  جاتی پائی بھی شرائط دوسری کی زکو 

ۃ ہے برابر کے دانے کے چنے! ۱۵ اور مثقال۲ جو حصہ چاليسواں اسکا تو ہے چکا جا کيا بيان کو جن ہوں  دے پر طور کے زکو 

ۃ اسکی تو پہنچے نہ کو مقدار اس چاندی اگر اور ۔گی ہو نہ واجب زکو   

ۃ کی مثقال۱۲۶کل تو ئےجا ہو اضافہ پر مثقال!۱۱۵ چاندی مثقال ۲۱اگر يعنی ہے مثقال ۲۱۔ نصاب دوسرا  بيان کے طرح جس زکو 

ۃ کی مثقال! ۱۱۵صرف تو ہو ہوئی اضافہ کم سے مثقال ۲۱ اگر اور کرے ادا ہے گيا کيا ۃ پر زيادہ اس اور کرے ادا زکو   زکو 

 کی رمقدا تمام تو رہے بڑہتی سے حساب کے مثقال! ۲۱چاندی اگر يعنی رہے تا ہو اضافہ بھی جو طرح اسی۔ گی ہو نہ واجب

ۃ ۃ پر تواس ہے کم سے مثقال ۲۱اور ہے ہوئی زيادہ مقدار جو تو ہو ميں مقدار کم اضافہ اور کرے ادا زکو   اس گی ہو نہ واجب زکو 

ۃ حصہ چاليسواں اسکا وہ اور ہے چاندی يا سونا کچھ پاس کے شخص کسی اگر پر بنا  دی کر ادا نے اس وہ ہے واجب پر اس زکو 

 چاليسواں اسکا وہ اور ہے چاندی مثقال!۱۱۱ پاس کے شخص کسی مثلااگر کرچکا ادا دہ زيا سے مقدار واجب تو کبھی کبھی بلکہ

ۃ ۃ کی چاندی مثقال!۱۱۵نے اس طرح اس تو ديدے ميں زکو  ۃ جو کی چاندی مثقال!۵ اور دی کر ادا تھی واجب پر اس جو زکو   زکو 

۔ دی دے بھی وہ تھی نہ واجب پر اس  

 

مسائل چند  

ۃ اسکی وہ چہ اگر تو ہو ميں مقدار کی نصاب چاندی يا سونا پاس کے شخص کسی اگر۔۲۱۵۱مسئلہ  جب مگر ہو چکا کر ادا زکو 

ۃ کی اس سال ہر ہو نہ کم سے مقدار کی نصاب پہلے وہ تک ۔ رہے ديتا زکو   

ۃ کی چاندی اور سونے۔۲۱۵۲ مسئلہ  اور ہو رواج کا دين ينل اسکی اور ہو دار سکہ وہ کہ ہے تی ہو واجب ميں صورت اس زکو 

ۃ کی اس بھی تب ہوں گئے بھی مٹ نقوش کے سکہ کے اس چہ اگر ۔گی جائے دی زکو   

ۃ پر اس کريں استعمال کيلئے زينت عورتيں جسے چاندی ، سونا دار سکہ۔۲۱۵۳ مسئلہ ۔ گی ہو نہ واجب زکو   

 ہونمثلا  نہ ميں مقدار کی نصاب پہلے بھی ئی کو سے ميں ان مگر ہے چاندی اور سونا پاس کے شخص کسی اگر۔ ۲۱۵۴مسئلہ

ۃ پر اس تو ہو رکھتا سونا مثقال!۱۴اور چاندی مثقال۱۱۴ ۔ گی ہو نہ واجب زکو   

ۃ کی چاندی اور سونے کہ گيا کيا بيان پہلے جيساکہ۔۲۱۵۵ مسئلہ  گيارہ شخص ئی کو جبکہ ہے تی ہو واجب ميں صورت اس زکو 

 ئے جا ہو کم سے نصاب پہلے چاندی سونا وہ ميں ہی درميان کے مہينے گيارہ اگر اور ہو رہا مالک کا نصاب مقدار تک مہينوں

ۃواجب اس تو ۔ہوگی نہيں پرزکو   

 کسی يا چاندی سونے دوسرے ميں ہی درميان کے مہينوں گيارہ اسے وہ اور ہو چاندی اور سونا پاس کے کسی اگر۔۲۱۵۶مسئلہ

ۃ پر اس تو دے پگھل اسے يا لے بدل سے چيز اور ۃ اگر ليکن گی ہو نہ واجب زکو   کرے کو موں کا ان لئے کے بچنے سے زکو 

ۃ کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ۔کرے ادا زکو   

ۃ کی اس تو دے پگھل کو چاندی يا مينسونے مہينے بارہويں شخص کوئی اگر۔۲۱۵۷ مسئلہ  کی پگھلنے اگر اور پڑيگی دينا زکو 

ۃ جو پہلے سے پگھلنے تو جائے ہو کم قيمت يا وزن کا اس سے وجہ ۃ وہی تھی واجب پر اس زکو  ۔ کرے ادا زکو   

 چاندی سونے خراب اور اچھے تو ہوں ميں حالتوں دونوں خراب اور اچھا چاندی اور سونا پاس کے شخص کسی اگر۔۲۱۵۸ مسئلہ

ۃ کی ۃ کی دونوں خراب اور اچھے کہ ہے يہ بہتر ليکن دے سے مال اسی عين زکو  ۔ کرے ادا سے اورچاندی سونے اچھے زکو   



 چاندی اور سونا خالص اگر تو ہو ہوئی ملی دھات دوسری کوئی زيادہ سے معمول ميں چاندی اور سونے کسی اگر۔۲۱۵۹ مسئلہ

ۃ کی اس تو ہے چکی جا کی بيان جو ہوں برابر کے مقدار کی نصاب  چاندی اور سونا خالص کہ ہو شک اگر اور چاہيئے دينا زکو 

۔کرے معلوم کو مقدار خالص کی اس سے ذريعہ اور کسی يا کر پگھل اسے تو نہيں يا ہيں برابر کے مقدار کے نصاب  

 وہ تو ہو ہوئی ملی دھات کوئی ميں اس مطابق کے دستور عام کہ ہو چاندی يا سونا ايسا پاس کے شخص کسی اگر۔۲۱۶۱مسئلہ

ۃ اسکی  اتنی اگر لبتہ ہوا ہوئی ملی دھات کوئی زيادہ سے توردس عام ميں جس کہ گا دے نہيں سے چاندی يا سونے ايسے زکو 

ۃ جو کہ ہے مقدارموجود خالص اتنی کی چاندی اور سونے ميں اس کہ جائے ہو يقين اسے کہ دے ميں مقدار  ہو واجب پر اس زکو 

۔ہے نہيں حرج مينکوئی اس تو ہے برابر کے اس وہ ہے گئی  

 

ۃ کی بھيڑ اور اونٹ،گائے زکو   

ۃ کی بھيڑ اور ٹ،گائےاون۔۲۱۶۱ مسئلہ ۔ ہيں شرطيں مزيد دو ہيں گئيں کی بيان جو علوہ کے شرائط ان ميں زکو   

(۱) ۔ رہے بيکار سال تمام جانور کہ يہ  

(۲) ۔ رہے چرتا پھوس گھاس صحرائی ميں سال پورے کہ يہ  

 ملکيت کی اور کسی يا مالک جو سے زراعت ايسی يا کھلئے گھاس مالک اسے ميں حصہ کسی کے سال يا سال پورے اگر پس

ۃ پھر تو چرے ہو ۔ ہے نہيں واجب زکو   

 يا ہو کيا نہ کاشت نے کسی کو جس خريدکرے گاہ چرا ايسی ئی کو ليے کے بھيڑ اور ،گائے اونٹ شخص کوئی اگر۔۲۱۶۲ مسئلہ

 باج)کرے ادا محصول کوئی لئے کے چرانے ميں چراگاہ اس ليکن نہيں يا ہے ۃ زکو   پر اس کہ ہے نہيں معلوم يہ تو لے پر کرايہ

ۃ پرانکی بنا کی واجب احتياط تو( دے ۔ چاہيئے دينی زکو   

 

نصاب کا اونٹ  

ہيں نصاب بارہ کے اونٹ۔۲۱۶۳ مسئلہ : 

ۃ کی ان اور ہيں اونٹ پانچ۔  نصاب پہل ۃ تو ہو نہ اتنی تعداد کی اونٹوں تک ،اورجب ہے بھيڑ ايک زکو  ۔ گی ہو نہيں واجب زکو   

ۃ کی ان اور ہيں اونٹ دس۔ نصاب دوسرا ۔ہے دوبھيڑ زکو   

ۃتين کی اوران ہيں اونٹ پندرہ۔نصاب تيسرا ۔ہے بھيڑ زکو   

ۃ کی ان ہيناور اونٹ بيس۔ نصاب چوتھا ۔ ہے چاربھيڑ زکو   

ۃپانچ ان اور ہيں اونٹ پچيس۔نصاب پانچواں ۔ ہے بھيڑ زکو   

ۃ کی ان اور ہيں اونٹ چھبيس۔ چھٹانصاب ۔ ہو چکا ہو داخل ميں سال دوسرے سے لحاظ مرکےجوع ہے،کہ اونٹ ايک زکو   

ۃايک کی ان اور ہيں اونٹ چھتيس۔ نصاب ساتواں ۔ہو چکا ہو داخل ميں سال تيسرے سے لحاظ کے عمر جو ،کہ ہے اونٹ زکو   

ۃايک کی ان اور ہيں اونٹ چھياليس۔نصاب آٹھواں ۔وہ چکا ہو داخل ميں سال چوتھے سے لحاظ کے عمر جو ،کہ ہے اونٹ زکو   

ۃايک کی ان اور ہيں نٹ او(۶۱) اکسٹھ۔نصاب نواں ۔ ہو چکا ہو داخل ميں سال پانچويں سے لحاظ کے عمر جو ،کہ ہے اونٹ زکو   

ۃ کی ن ا اور ہيں اونٹ(۷۶) چھہتر۔ نصاب دسواں ۔ہوں چکے ہو داخل ميں سال تيسرے جو ہيں اونٹ دو زکو   

ۃدوزک کی ان اور ہيں اونٹ(۹۱) اکيانوے۔نصاب گيارہواں ۔ہوں چکے ہو داخل ميں سال چوتھے جو کہ ہيں اونٹ و   

 چاليس ہر اور کريں حساب کے کر چاليس چاليس تو يا ميں صورت اس ہيں اونٹ زيادہ سے اس يا اکيس سو ايک۔ نصاب بارہواں

ۃ ہو چکا ہو داخل ميں سال تيسرے جو اونٹ ايک پر اونٹوں  ہر اور کريں حساب کے کر پچاس پچاس يا ديں پر طور کے زکو 

ۃ چکا ہو داخل ميں سال چوتھے جو اونٹ پرايک اونٹوں پچاس  احتياط ليکن کريں حساب سے عدد کے پينتاليس يا ديں ميں ہوزکو 

 نہ زيادہ سے نو وہ تو بچے باقی کچھ اگر اور بچے نہ باقی کچھ کہ چاہيے کرنا حساب طرح اس ميں صورت ہر کہ ہے ميں اسی



ۃ کی اونٹوں سو اسے تو ہيں اونٹ!۱۴۱ اسپ کے کسی اگر مثل۔ ہوں  ميں سال چوتھے جو چاہيئے دينا اونٹ ايسے دو ميں زکو 

ۃ کی اونٹوں چاليس ہوناوربقيہ چکے ہو داخل ۔ہو چکا ہو داخل ميں سال تيسرے جو چاہيے دينا ايسااونٹ ايک ميں زکو   

ۃ پر عدد ميانی در کے نصابوں دو۔۲۱۶۴مسئلہ  بڑھ آگے سے پانچ يعنی نصاب پہلے تعداد کی اونٹوں گرا پس ہے نہيں واجب زکو 

ۃ کی اونٹوں پانچ صرف تو جائے پہنچ نہيں تک دس يعنی نصاب دوسرے کہ تک جب تو جائے  بعد طرح اسی اور جائيگی دی زکو 

۔ گا جائے کيا لحاظ کا حکم اسی بھی ميں نصابوں کے  

 

نصاب کا گائے  

ہيں نصاب دو کے گائے۔۲۱۶۵ مسئلہ  : 

ۃ شرائط جن اور جائے پہنچ تک تيس تعداد کی گائے ،جب ہيں۳۱ تيس۔ نصاب پہل  ہوں موجود بھی وہ ہے چکا جا کيا بيان کو زکو 

ۃ ہو چکا ہو داخل ميں سال دوسرے جو کہ بچھڑا ايک تو ۔دے پر طور کے زکو   

ۃ کی ان اور ہے چاليس۔نصاب دوسرا  درميانی کے چاليس اور تيس ہو چکی ہو داخل ميں سال تيسرے جو ہے بچھڑی ايک زکو 

ۃ پر عددد ۃ کی تيس ہينتوصرف جائے ۳۹ س پا کے شخص کسی اگر مثل گی ہو نہ واجب زکو   اگر طرح اسی اور گا کرے ادا زکو 

ۃ کی گائے چاليس صرف ہوتو پہنچی نہ تک ۶۱ تعداد کی ان مگر ہوں زيادہ سے گائے چاليس  کی گائے جب اور چاہيے دينی زکو 

ذا ہے گنا دو کا نصاب پہلے يہ چونکہ تو جائے پہنچ تک اٹھس تعداد ۃ ہوں ہوچکے داخل ميں سال دوسرے جو بچھڑے دو لہ   زکو 

 يا کرے حساب کے کر چاليس چاليس يا کرے حساب کرکے تيس تيس يا تو جائے تی ہو زيادہ بھی جتنی تعداد طرح اسی۔ دے ميں

ۃدے کی ان مطابق کے قاعدہ ہوئے بتائے اور کرے حساب کرکے چاليس اور تيس  طرح اس حساب کہ ہے يہ احتياط ليکن زکو 

 اسے تو ہيں گائيں( ۷۱) ستر پاس کے کسی اگر مثل ہو نہ زيادہ سے نو وہ تو بچے باقی اگر اور بچے نہ باقی کچھ کہ چاہيے کرنا

ۃ کی ۳۱ لئے کے گائے تيس چاہيے کرنا حساب سے دونوں چاليس اور تيس  چکا ہو خل ميندا سال دوسرا بچھڑاجو ايک يعنی) زکو 

ۃ کی چاليس لئے کے گائے چاليس اور دے( ہو  تيس اگر کيونکہ دے(ہو چکی ہو داخل ميں سال تيسرے جو بچھڑی ايک يعنی) زکو 

ہ کی جن گی جائيں بچ گائيں دس تو گا جائے کيا حساب کے کر تيس ۔ گی سکے ہو نہ ادا زکو   

 

نصاب کا بھيڑ،بکری  

۔ ہيں نصاب پانچ لئے کے بھيڑ،بکری۔۲۱۶۶مسئلہ  

ۃ انکی اور ہيں ،بکرياں بھيڑ چاليس۔نصاب پہل ۃ جائے پہنچ نہ تک چاليس تعداد انکی تک جب اور ہے بکری يا بھيڑ ايک زکو   زکو 

۔ گی ہو نہ واجب  

ۃ انکی اور ہيں بکرياں يا بھيڑ اکيس سو ايک۔نصاب دوسرا ۔ہيں يابکرياں بھيڑ ۲ زکو   

ۃ انکی اور ہيں ،بکرياں بھيڑ ايک سو ود۔نصاب تيسرا ۔ ہيں بکرياں بھيڑيا تين زکو   

ۃ کی جن ہيں ،بکرياں بھيڑ ايک سو تين۔نصاب چوتھا ۔ ہيں بھيڑيں چار زکو   

 بھيڑ ايک پر سينکڑے ہر اور چاہيئے کرنا کرکے سو سو حساب کا جن کہ ہيں بھيڑيں زيادہ سے اس اور سو چار۔نصاب پانچواں

ۃ ۃ کہ ہے نہيں ضروری بھی يہ دے ميں زکو   قيمت کی بھيڑ يا ہے سکتا دے بھی بھيڑ دوسری بلکہ دے سے ميں بھيڑوں انہی زکو 

۔ ہے کافی بھی دينا جنس يا رقم برابر کے  

ۃ پر عدد درميانی کے نصابوں دو۔۲۱۶۷ مسئلہ  زيادہ سے چاليس يعنی نصاب پہلے پاس کے شخص کسی اگر۔ ہے نہيں واجب زکو 

ۃ کی بھيڑ چاليس صرف تو پہنچے نہ برابر کے اکيس سو ايک يعنی نصاب دوسرے تعداد انکی تک جب تو ہو بھيڑيں  ادا زکو 

ۃ پر زيادہ اور گا کرے ۔گا جائے رکھا خيال کا حکم اسی بھی ميں نصابوں کے بعد طرح اسی اور گی ہو نہ واجب زکو   

 

مسائل چند  

ۃ انکی جائيں پہنچ تک حد کی نصاب جو بھيڑ اور ،گائے اونٹ۔۲۱۶۸ مسئلہ  نر بھيڑ اور گائے اونٹ وہ چاہے ہوگی واجب زکو 

۔ مادہ بعض اور ہوں نر بعض سے ميں ان خواہ مادہ يا ہوں  



ۃ۔ ۲۱۶۹مسئلہ  ايک بھی اونٹ عربی غير يا اونٹ عربی طرح اسی اور گے ہوں شمار ميں جنس ہی ايک بھينس اور گائے ميں زکو 

ۃ ،بھيڑ بکری طرح اسی اور گے ہوں شمار ميں جنس ہی ۔ ہيں رکھتی نہيں فرق کوئی ميں معاملہ کے زکو   

ۃ اگر۔۲۱۷۱مسئلہ  ہو داخل ميں سال دوسرے وہ کہ ہے يہ مستحب احتياط اور ہو کی ماہ سات پورے کم از کم تو دے بھيڑ ميں زکو 

۔ہو چکی ہو داخل ميں سال تيسرے وہ کہ ہے يہ مستحب احتياط اور ہو چکا ہو مکمل سال ايک کم از کم تو دے بکری اور ہو چکی  

ۃ کو بھيڑ جس۔۲۱۷۱ مسئلہ  ہے نہيں حرج کوئی تو ہو کم معمولی ميں مقابلہ بھيڑونکے دوسری قيمت اسکی اگر جائے ديا ميں زکو 

ۃ بھيڑ ايسی کہ ہے يہی بہتر ليکن  لئے کے اونٹ اور گائے حکم يہی اور ہو زيادہ بھيڑونسے تمام قيمت کی جس کہ دے ميں زکو 

۔ ہے بھی  

ۃ وہ جائے پہنچ برابر کے نصاب پہلے حصہ کا کسی جس تو ہوں شريک(ميں وغيرہ بھيڑ) لوگ چند اگر۔۲۱۷۲مسئلہ  کرے ادا زکو 

ۃ پر اس ہو کم سے نصاب پہلے حصہ کا کسی جس اور ۔ ہے نہيں واجب زکو   

 کے نصاب کر مل کو بھيڑ يا اونٹ کے جگہ ہر گرا ہو رکھتا بھيڑ يا اونٹ يا گائے پر جگہوں کئی شخص ايک اگر۔۲۱۷۳مسئلہ

ۃ انکی تو جائيں پہنچ برابر ۔ چاہيئے کرنی ادا زکو   

ۃ کی ان بھی تب ہوں دار عيب يا بيمار سب وہ ہيں اونٹ اور ،بھيڑ گائے پاس کے شخص کسی اگر۔۲۱۷۴مسئلہ ۔ دے زکو   

ۃ انکی تو ہيں بوڑھے يا دار بيمار،عيب سب کے سب جو ہيں اونٹ اور ،بھيڑ گائے پاس کے شخص کسی اگر ۲۱۷۵مسئلہ  زکو 

ۃ انکی تو ہيں جوان اور عيب ،بے تندرست سبھی اگر ليکن ہے سکتا دے انہينسے  نہيں جانور بوڑھا يا دار عيب يا بيمار ميں زکو 

 ہوں بوڑھے کچھ يا ہو اربيم دوسرا اور دار عيب گلہ ايک يا ، ہوں بيمار کچھ اور تندرست کچھ سے ميں ان چہ اگر بلکہ سکتا دے

ۃ انکی کہ ہے يہی واجب احتياط بھی تب جوان کچھ اور ۔ دے جانور جوان اور عيب ،بے تندرست لئے کے زکو   

 يا لے بدل سے چيز دوسری کسی کو اونٹ اور بھيڑ ، گائے اپنی پہلے سے نے ہو تمام مہينے گيارہ شخص کوئی اگر۔۲۱۷۶ مسئلہ

ۃ پر اس تو لے بھيڑ چاليس دوسری کر دے بھيڑ چاليس مثلا  لے بدل سے جنس اسی برابر کے نصاب اس ہو پورا نصاب جو  زکو 

۔ گی ہو نہ واجب  

ۃ کی اونٹ اور ،بھيڑ گائے شخص کوئی اگر۔ ۲۱۷۷مسئلہ  ان تک جب تو ديدے سے مال اور کسی يا چاندی سونا يا نقد زکو 

ۃزک کی ان سال ہر گی ہو نہ کم سے نصاب تعداد کی جانوروں ۃدے سے ميں جانوروں انہی ،اگر رہے ديتا و   وہ اسطرح اور زکو 

ۃ پر شخص اس پھر تو جائيں ہو کم سے نصاب پہلے  انکی اگر ہيں بھيڑيں چاليس پاس کے شخص مثلاکسی گی ہو نہ واجب زکو 

ۃکسی ۃبھيڑز ايک سال ہر ہوگی نہ کم سے چاليس تعداد کی بھيڑوں تک جب تو ہو ديدی سے مال اور زکو   خود اور گا رہے ديتا کو 

ۃ سے ميں بھيڑوں ۃ گی پہنچے نہ تک چاليس تعداد کی ان دوبارہ تک جب تو ہے ديتا دے زکو  ۔ گی ہو نہ واجب زکو   

 

ۃکا مصرف زکو   

ۃ انسان۔۲۱۷۸مسئلہ ۔ہے سکتا کر پرصرف جگہوں آٹھ کو زکو   

 پاس کے شخص جس اور ہو رکھتا نہ اخراجات کے ھرب سال کے عيال اپنے اور اپنے جو ہے شخص وہ فقير:۔فقير۔ مصرف پہل

 فقير وہ تو کرسکے پورا اخراجات کے بھر سال اپنے وہ ذريعہ کے جس کہ ہو سرمايہ کوئی يا جائيداد يا ہنر يا ہو صنعت کوئی

۔ ہے نہيں  

۔ ہو کرتا بسر زندگی سخت زيادہ بھی سے فقير جو ہے شخص وہ مسکين:مسکين۔مصرف دوسرا  

ۃجمع سے طرف کی امام نائب يا السلم عليہ امام جو کہ شخص وہ۔مصرف تيسرا  اور کتاب ،حساب حفاظت اسکی اور کرنے زکو 

۔ہو مقرر پر پہنچانے تک فقراء يا امام نائب يا امام  

ۃ بھی کو فروں کا ن ا۔ مصرف چوتھا ۃ جو کہ ہے سکتی جا دی زکو   ميں جنگ يا ہوں مائل طرف کی اسلم دين سے ملنے زکو 

۔ہے ضعيف دين جنکا کہ مسلمان وہ سے طريقے ،اسی پہنچائيں مدد کو سلمانوںم  

۔کرنا خرايداری کی ان کيلئے کرانے آزاد کو غلموں۔ مصرف پانچواں  

ۃکا بھی مقروض وہ۔ مصرف چھٹا ۔ہو کرسکتا نہ ادا قرض اپنا جو ہے مستحق زکو   



ۃ يعنی۔ ہے‘‘هللا سبيل’’۔۔۔ مصرف ساتواں  بنانايا مدرسہ دينی يا مسجد جيسے ہو منفعت دينی عام ميں جس کرنا کام ايسے سے زکو 

۔ پہونچے فائدہ دنياوی کو مسلمانوں سے جس کرنا کام ايسا  

ۃکا بھی وہ ہوجائے خرچ بے سفر دوران جو مسافر وہ يعنی‘‘السبيل ابن’’۔ مصرف آٹھواں ۔ ہوگا مستحق زکو   

ۃ کی مرتبہ ايک زيادہ سے اخراجات کے بھر سال کے عيال و اہل اور کواپنے مسکين اور فقير۔۲۱۷۹ مسئلہ  جائز دينا سے زکو 

 کمی ميں اخراجات کے بھر سال انکے کچھ جو تو ہے موجود مال يا رقم کچھ پاس کے ان اور ہيں کرتے بار کارو وہ اگر اور ہے

ۃ انہيں ميں مقدار ہی اتنی واجب احتياط بر بنا ہو رہی ہو ۔جائے دی زکو   

 جو کہ ہو شک ميں بعد اورپھر ڈالے کر خرچ کچھ سے اسميں ہو رکھتا اخراجات کے بھر سال اپنے جو شخص ايسا۔۲۱۸۱ مسئلہ

ۃ کے تحقيق بغير شخص وہ نہينتو يا گا ہو فی کا لئے کے اخراجات کے بھر سال کے اس وہ ہے بچا قی با کچھ  سکتا لے نہيں زکو 

۔ ہے  

 کے بھر سال کے اس آمدنی کی جس کہ ہو تاجر يا ہو مالک کا جائيداد يا نرہ يا صنعت کسی شخص کوئی اگر۔۲۱۸۱ مسئلہ

ۃ کو کمی اس وہ ہو رہی ہو واقع کمی جو ميں اخراجات کے بھر سال کے اس تو ہو کم سے اخراجات  ہے کرسکتا پورا سے زکو 

۔ کرے خرچ کو سرمائے اصل يا آالت،جائيداد لئے کے کرنے پورا اخراجات اپنے وہ کہ ہے نہيں ضروری اور  

 ہو رہتا ميں جس ہو مالک کا مکان ايک وہ مگر ہو رکھتا نہ اخراجات کے بھر سال کے عيال اوراپنے اپنا جو فقير وہ۔۲۱۸۲ مسئلہ

ۃ باوجود کے اس وہ تو ہو سواری کوئی پاس کے اس يا  ہو سکتا گذار نہ زندگی بغير کے چيزوں ان وہ کہ جب ہے سکتا لے زکو 

 دوسری ايسی اور لباس کے جاڑے اور ،گرمی برتن سامان، کے گھر طرح اسی ہو نہ کيونں ہی لئے کے آبرو حفاظت خواہ

ۃ باوجود کے رکھنے چيزيں کی ضرورت  کی ان اسے اور ہو رکھتا نہ کو چيزوں ان محتاج ئی کو اگر اور ہے سکتا لے زکو 

ۃ تو ہو بھی ضرورت ۔ ہے سکتا خريد سے زکو   

ۃ اور لے سيکھ ہنر وہ واجب ط احتيا بر بنا تو ہو نہ مشکل سيکھنا ہنر کيلئے فقير کسی اگر۔۲۱۸۳مسئلہ  گذارے نہ زندگی پر زکو 

ۃ تک وقت اس رہے مشغول ميں سيکھنے ہنر تک جب ليکن ۔ ہے سکتا لے زکو   

 ہو نہ اطمينان پر ےکہن کے اس چہ اگر تو ہو کہتا محتاج کو اپنے وہ بھی اب اور ہو رہا محتاج پہلے شخص کوئی اگر۔۲۱۸۴مسئلہ

ۃ اسے بھی پھر ۔سکتاہے جا ديا زکو   

 نہيں؟تو يا ہے رہا فقير پہلے ہ و ہو نہ معلوم کہ يہ يا بتائے فقير کو اپنے اب اور تھا نہ فقير پہلے شخص کوئی اگر۔۲۱۸۵مسئلہ

ۃ کے قيقتح بغير اسے کہ ہے يہ واجب احتياط تو ہو نہ پيدا اطمينان سے کہنے کے اس ميناگر صورت ايسی ۔جائے دی نہ زکو   

ۃ شخص کوئی اگر۔۲۱۸۶ مسئلہ  کے محتاج اس قرض جو تو ہو مقروض کا اس جو ہو بھی محتاج ايسا کوئی اور چاہے دينا زکو 

ۃ اسے ہے االدا واجب ذمہ ۔ ہے کرسکتا محسوب ميں زکو   

 قرض تو جاسکے کيا ادا قرض سے جس ہو چھوڑا نہ مال اتنا اسنے اور جائے مر تھا مقروض کا کسی جو فقير ايسا۔۲۱۸۷مسئلہ

ۃ کو قرضہ کے اس خواہ  ادا قرضہ ورثاء ليکن ہو برابر کے قرضہ تو مال کا ميت فقير اس اگر اور ہے سکتا کر حساب سے زکو 

ۃ واجب احتياط بر بنا تو سکے لے نہ مال اپنا وہ سے وجہ دوسری کسی يا کريں نہ ۔ ہے سکتا کر نہيں حساب سے زکو   

ۃ کو محتاج کسی شخص کوئی اگر۔۲۱۸۸مسئلہ ۃ يہ’’ کہ ہے نہيں ضروری بتانا يہ تو دے زکو   محتاج کوئی اگر بلکہ‘‘  ہے زکو 

ۃ ۃ ہے يہ مستحب تو کرے محسوس مينشرم لينے زکو  ۃ اور ديدے سے نام کے ہديہ کو زکو  ۔ کرے نيت کی زکو   

ۃ ہوئے سمجھتے محتاج کو کسی شخص کوئی اگر۔۲۱۸۹مسئلہ  جاننے نہ مسئلہ يا نہيں محتاج يہ کہ ہو معلوم ميں بعد اور دے زکو 

ۃ کو شخص ايسے کسی سے وجہ کی ۃ سے محتاج غير اس ميں صورت اس ہوتو باقی مال اگر تو ہو محتاج غير جو ديدے زکو   زکو 

 يہ کہ تھا ميں علم کے اس تھااگر گيا ديا کومال جس تو ہو رہا نہ محفوظ مال اگر اور چاہيے پہنچانی کو مستحق کر لے واپس

ۃ’’ ۃ اسے مال اگر اور چاہيے پہچانا کو مستحق اور چاہيے لينا عوض کا اس سے اس تو ہے‘‘زکو   اس تو ہے گيا ديا نہيں کر بتا زکو 

ۃ بلکہ گا جائے ليا نہيں واپس سے ۔ گا کرے ادا کو مستحق سے مال اپنے دوبارہ خود واال نکالنے زکو   

 باوجود کے رکھنے اخراجات کا بھر سال اپنے ہوتو کرسکتا نہيں ادا قرضہ اوراپنا ہے مقروض شخص کوئی اگر۔۲۱۹۱مسئلہ

ۃلے کيلئے آدائيگی کی قرضی اپنے ۔ ہو کيا نہ خرچ ميں گناہ اسے تھا ليا قرض جو بشرطيکہ ہے سکتا زکو   

ۃ کو آدمی ايسے شخص کوئی اگر۔۲۱۹۱مسئلہ  کہ ہو معلوم ميں بعد اور تھا کرسکتا ںادانہي قرض اپنا اور تھا مقروض جو دے زکو 

ۃ اسے ہے گيا ديا اسے کچھ جو تو ہو محتاج شخص وہ ،اگر تھی کی خرچ ميں گناہ رقم کی قرض نے اس  کيا محسوب ميں زکو 

 بر بنا تو ہے کی نہيں بھی توبہ سے گناہ اپنے اور ہے کی صرف ميں گناہ رقم کی قرض نے محتاج اس اگر ليکن ہے جاسکتا

ۃ اسے ہے گيا ديا کچھ جو واجب اطاحتي ۔ جائے کيا نہيں محسوب ميں زکو   



ۃ کو قرض اس واال دينے قرض بھی تب ہو نہ محتاج وہ چہ اگر تو ہو کرسکتا نہ ادا قرض اپنا مقروض اگر۔۲۱۹۲مسئلہ  ميں زکو 

۔ ہے سکتا کر محسوب  

 اور ہو نہ سفر کا گناہ سفر کا اس اگر تو ہو گئی ہو کارا نا سواری کی جس يا ہو چکا ہو ختم خرچ کا جس مسافر ايسا۔۲۱۹۳مسئلہ

 تو پہنچائے تک مقصود منزل کو آپ اپنے کے کر فروخت چيز کوئی اپنی يا کر لے قرض کہ ہو نہ ممکن بھی يہ لئے کے اس

ۃ وہ بھی تب ہو نہ محتاج ميں وطن اپنے وہ چاہے  کوئی اپنی يا عہذري کے قرض پر جگہ دوسری کسی اگر ليکن ہے سکتا لے زکو 

ۃ ميں مقدار ہی اتنی صرف تو ہو سکتا کر پورے اخراجات کے کر فروخت چيز  پہنچ تک جگہ دوسری سے جس کہ گا لے زکو 

۔جائے ہو طرف بر احتياج کی اس جہاں کہ سکے  

ۃ اوروہ تھا گيا ہو ختم خرچ کا جس مسافر ايسا۔۲۱۹۴ مسئلہ ۃ مال اگر تو ہو پہنچا وطن کر لے زکو   تو ہو گيا بچ کچھ سے ميں زکو 

ۃ يہ کہ بتائے اور دے کر جا کو شرع حاکم کہ ہے يہ احتياط ۔ہے زکو   

 

ۃ مستحقين شرائط کے زکو   

ۃ۔ ۲۱۹۵مسئلہ ۃ کر سمجھ عشری اثنا شيعہ کو کسی اگر اور ہو عشری اثنا شيعہ جو ہے شخص وہ مستحق کا زکو   جائے ديا زکو 

ۃ دوبارہ تو تھا نہيں عشری اثنا ہشيع وہ کہ جائے ہو معلوم ميں بعد اور ۃ کہ يہ مگر چاہيے دينی زکو   حصہ کے مؤلفۃالقلوب زکو 

۔ ہو کی  

ۃ کو ولی کے اس ہوتو ديوانہ يا محتاج بچہ شيعہ کوئی اگر۔۲۱۹۶مسئلہ  کے اس کچھ جو کہ سے ارادہ اس ہے سکتی جا دی زکو 

۔گا ہو ملکيت کی ديوانے يا بچے وہ ہے رہا جا ديا کو ولی  

ۃ ذريعہ کے شخص امين دوسرے کسی يا خود تو ہو سکتا پہنچا نہ تک ولی کے ديوانے يا بچے محتاج اگرکسی۔۲۱۹۷ سئلہم  زکو 

ۃ پر ان جب اور کرے خرچ پر شخص ديوانے يا بچہ کو ۃ تو ہو صرف زکو  ۔ کرے نيت کی زکو   

ۃ( ہو مانگتا بھيک بدرکی در يعنی) ہو کرتا گدائی جو محتاج ايسا۔۲۱۹۸مسئلہ ۃ جو ليکن ہے سکتی جا دی زکو   ميں گناہ کو زکو 

ۃ اسے ہو کرتا خرچ ۔چاہيے دينی نہيں زکو   

ۃ اسے ہو تا ال بجا کبيرہ ہ گنا علنيہ شخص جو کہ ہے يہ واجب احتياط۔۲۱۹۹مسئلہ ۔ جائے دی نہ زکو   

ۃ خود اخراجات کے شخص اس چہ اگر تو ہے کرسکتا نہيں ادا قرض اپنا اور ہے مقروض شخص کوئی اگر۔۲۱۱۱مسئلہ  دينے زکو 

ۃ ،اسے ہو نہ کيوں واجب پرہی والے ۔ ہے سکتی جا دی زکو   

ۃسے اخراجات کے لوگوں ايسے شخص کوئی۔ ۲۱۱۱مسئلہ  اوالد،ليکن مثلا  ہيں واجب پر اس اخراجات کے جن سکتا دے نہيں زکو 

ۃ کو ان لوگ دوسرے تو دے نہ خرچ انہيں ہيں واجب اخراجات کے ان پر جن شخص وہ اگر ۔ ہيں سکتے دے زکو   

ۃ کو بيٹے اپنے شخص کوئی اگر۔۲۱۱۲مسئلہ  مضائقہ ئی کو ميں اس تو ے کر صرف پر کنيز ،اور بيوی،نوکر اپنی وہ کہ دے زکو 

۔ ہے نہيں  

ۃز کو بيٹے لئے کے خريد کی کتابوں ان باپ تو ہو ضرورت کی کتابوں کی دين علم کو بيٹے کے شخص کسی اگر۔۲۱۱۳مسئلہ  کو 

۔ ہے سکتا دے  

ۃ کو بيٹے باپ۔۲۱۱۴ مسئلہ  کے کرنے نکاح کو باپ بھی بيٹا طرح ،اسی لے کر نکاح سے عورت کسی وہ کہ ہے سکتا دے زکو 

ۃ لئے ۔ ہے سکتا دے زکو   

 اور کرتا نہيں پورے اخراجات کے اس شوہر کہ يہ يا ہو، تا کر پورے شوہر کا اس اخراجات کے جس عورت ايسی۔۲۱۱۵ مسئلہ

ۃ اسے ميں صورتوں دونوں۔ ہو سکتی کر مجبور اسے پر دينے خرچ بيوی ۔ جاسکتا ديا نہيں زکو   

ۃ اسے بھی لوگ دوسرے اور واال کرنے متعہ خود تو ہو اگرمحتاج ہو گيا کيا متعہ سے جس عورت وہ۔۲۱۱۶ مسئلہ  دے زکو 

 دوسرے اور کسی يا گا کرے پورا اخراجات ےک اس وہ کہ ہو کی قبول شرط ميں ضمن کے نکاح نے اگرشوہر ليکن ہيں سکتے

ۃ کو عورت اس ہونتو واجب پر اس اخراجات کے عورت اس سے سبب  اخراجات کے عورت اس وہ کہ جب جائيگی دی نہيں زکو 

۔ ہو سکتا کر پورے  

ۃ کو شوہر محتاج اپنے بيوی۔۲۱۱۷مسئلہ ۃ شوہر اگر ہے سکتی دے زکو   نہ کيوں رپ اخراجات ہی کے عورت س ا کوخود زکو 

۔کرے صرف  



ۃ سے سيد غير سيد۔۲۱۱۸مسئلہ  اور ہوں نہ کافی لئے کے اخراجات سکے ا رقوم دوسری اور خمس اگر ليکن سکتا لے نہيں زکو 

ۃلينے ۃ سے سيد غير تو ہو مجبور پر زکو  ۔ ہے سکتا لے زکو   

ۃ اسے تو نہيں يا ہے سيد کہ ہو نہ معلوم متعلق کے شخص جس۔ ۲۱۱۹مسئلہ ۔ ہے سکتی جا دی زکو   

 

ۃکی نيت زکو   

ۃ کو انسان۔۲۱۱۱مسئلہ  نيت کہ ہے يہ احتياط اور چاہيے دينی سے نيت کی بجاآوری کی حکم کے تعالی   هللا يعنی قربت قصد زکو 

ۃ کچھ جو کہ کرے معين ميں ۃ وہ ہے رہا دے ميں زکو  ۃ يا ہے مال زکو  ۃ کی جو اور گندم مثلااگر فطرہ،ليکن زکو   پر اس زکو 

ۃ کی گندم وہ ہے رہا دے کچھ جو کہ کرے معين ہے نہيں ضروری تو ہے جبوا ۔کی جو يا ہے زکو   

ۃ کی مال کئی پر شخص کسی اگر۔۲۱۱۱مسئلہ ۃ مال سا کوئی اور ہے واجب زکو  ۃ کے مال ايک کسی اور ديدے ميں زکو   کی زکو 

ۃ کی جنس یاس تو تو ہو سے جنس خاص ايک کسی سے ميں ان مال وہ اگر تو کرے نہ نيت  کسی مال وہ اگر اور گی ہو شمار زکو 

ۃ وہ تو ہو نہ سے جنس خاص ايک  سونے مثقال!۱۵ اور بھيڑ چاليس پر شخص کسی اگر پس جائيگی کی تقسيم پر مال سب ان زکو 

ۃ کی ۃ بھيڑ ايک وہ اور ہے واجب زکو  ۃ کی مال ايک سے ميں ان اور ديدے ميں زکو   کی بھيڑ ۃزکو   وہ تو کرے نہ نيت کی زکو 

ۃ ۃ کی سونے اور بھيڑ اگر ليکن گی ہو شمار زکو  ۔ جائيگی ہو تقسيم پر دونوں وہ تو ديدے مقدار کی چاندی کچھ پر زکو   

ۃ شخص کوئی اگر۔۲۱۱۲ مسئلہ ۃ کہ ہے يہ واجب احتياط تو بنائے وکيل کو کسی ميں دينے زکو   کرتے سپرد کے وکيل مال کا زکو 

ۃ وہ گا دے کو فقير ميں بعد وکيل کو مال جس کہ کرے نيت وقت ۃ کو فقير کہ چاہيے بھی کو وکيل اور۔ ہے زکو   وقت ديتے زکو 

ۃ سے طرف کی مالک ۔ کرے نيت کی زکو   

ۃ کے قربت قصد بغير وکيل کا اس يا مالک اگر۔ ۲۱۱۳ مسئلہ  مالک خود ہو تلف مال وہ کہ کے اس قبل اور ديديں کو محتاج زکو 

ۃ ۃ وہ وت لے کر نيت کی زکو  ۔ گا جائے ہو محسوب ميں زکو   

 

ۃ مسائل متفرق کے زکو   

 تو جائيں ہو خشک انگور اور خرما اور جائيں لئے کر الگ سے باليوں دانے کے جو اور گندم جب کہ ہے يہ احتياط۔۲۱۱۴مسئلہ

ۃ کی اس  کی اونٹ اور ،بھيڑ ،گائے چاندی ،سونے چاہيے کردينی الگ سے مال اپنے يا چاہيے دينی کو محتاج وقت اسی زکو 

ۃگيارہواں  مخصوص کسی اگر ليکن چاہيے دينی کر الگ سے مال اپنے يا۔ چاہيے ديدينی کو محتاج بعد کے نے ہو تمام مہينہ زکو 

 کرے نہ الگ سے مال اپنے اسے پھر تو ہو رکھتا برتری پر دوسروں جو چاہيے دينا کو محتاج ايسے کسی يا ہو انتظار اک محتاج

 ۔

ۃ۔۲۱۱۵مسئلہ ۃ کو( مستحقين) جن ليکن دے پہنچا کو مستحق فورا کہ ہے نہيں ضروری بعد کے دينے کر الگ زکو   جاتی دی زکو 

ۃ کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہو سکتا پہنچا تک ان اگر ہے ۔ کرے نہ تاخير ميں دينے زکو   

ۃمستحق شخص جو۔۲۱۱۶ مسئلہ  کا اس اسے تو جائے ہو ضائع وہ سے ہیتا کو اس اور پہنچائے نہ اور ہو سکتا پہنچا تک زکو 

۔ گا ہو دينا معاوضہ  

ۃ شخص کوئی اگر۔۲۱۱۷ مسئلہ  تو جائے ہو ضائع مال وہ بغير برتے کوتاہی ميں حفاظت کی اس اور پہنچائے نہ تک مستحق زکو 

ۃ اگر ۃ نے اس کہ جاسکے کہا نہ يہ کہ ہو ئی ہو تاخير اتنی ميں دينے زکو   چاہيے دينا معاوضہ سکا ا اسے تو ہے کی ادا فوراا  زکو 

 اس اگر تو گيا ہو ضائع مال ميں گھنٹوں تين دو اسی اور ہو ئی ہو تاخير کی گھنٹوں تين دو مثل ہو ئی ہو نہ تاخير قدر اس اگر اور

 حتياطا بر بنا تو تھا موجود مستحق اگر اور گا ہو نہيں واجب معاوضۃ کوئی پر شخص اس پھر تو تھا نہيں موجود مستحق وقت

ۃ اس واجب ۔دے معاوضہ کا زکو   

ۃ اگر۔۲۱۱۸ مسئلہ ۃ اگر اور ہے سکتا کر تصرف پر مال بقيہ تو ہے دی کر الگ سے مال عين زکو   سے مال دوسرے کسی زکو 

۔ہے سکتا کر تصرف پر مال تمام تو ہے نکالی  

ۃ جو۔ ۲۱۱۹ مسئلہ ۔جاسکتی رکھی نہيں چيز دوسری ئیکو جگہ کی اس کر اٹھا لئے اپنے اسے ہے گئی دی کر عليحدہ زکو   

ۃ جو۔ ۲۱۲۱ مسئلہ  مثل۔ ہے لئے کے مستحق بھی منفعت وہ تو ہو حاصل منفعت کوئی سے س ا اگر ہے گئی دی کر عليحدہ زکو 

ۃ جو بھيڑ ۔ ہے مال کا مستحق وہ تو ہو پيدا بچہ سے اس اگر ہے گئی دی کر الگ لئے کے زکو   



ۃک شخص کوئی وقت جس۔۲۱۲۱مسئلہ ۃ اسے کہ ہے بہتر تو ہو موجود بھی مستحق کوئی اور ہو رہا کر الگ مال ازکو   ديدی زکو 

ۃ سے وجہ کسی کو جس کہ ہو ميں نگاہ شخص دوسرا کوئی کہ کے صورت اس سوائے جائی ۔ سمجھے بہتر دينا زکو   

ۃکے شدہ جدا بغير کے اجازت کی شرع حاکم اگر۔۲۱۲۲مسئلہ ۃ تو جائے ہو خسارہ اور کرے تجارت سے مال زکو   کم سے زکو 

۔ جائے ديا دے کو مستحق بھی اسے کہ ہے يہ واجب احتياط وہ تو جائے ہو منفعت اگر ہاں ہے سکتا کر نہيں  

ۃ شخص کوئی اگر۔۲۱۲۳مسئلہ ۃکے چيز کوئی پيشتر سے ہونے واجب زکو   شمار کا اس تو ديدے کو محتاج کسی پر طور زکو 

ۃ ۃ البتہ گا ہو نہيں ميں زکو   باقی پر احتياج اپنی بھی محتاج وہ اور ہو باقی ہے دی کو محتاج چيز جو بعد کے نے ہو واجب زکو 

ۃ کو چيز اس تو رہے ۔ ہے سکتا کر مينمحسوب زکو   

ۃ پر اس کہ ہے جانتا ميں بارے کے شخص کسی فقير کوئی۔۲۱۲۴ مسئلہ  کوئی سے اس بھی پھر اور ہے ہوئی نہيں واجب زکو 

ۃ چيز ۃ پر شخص اس جب پھر ہے ضامن فقير وہ تو جائے ہو ضائع سے اس مال وہ اور لے پر طور کے زکو   وہ ہواور واجب زکو 

ۃ معاوضہ کا چيز ہوئی دی کو محتاج تو ہو باقی پر احتياج اپنی بھی محتاج ۔ہے سکتا کر مينمحسوب زکو   

ۃ پر اس کہ ہو جانتا يہ متعلق کے شخص کسی فقير کوئی جب۔۲۱۲۵مسئلہ ۃ چيز کوئی سے اس اور ہے ہوئی ہيںن واجب زکو   زکو 

 واالاس دينے کا چيز اس ہی نہ اور گا ہو نہ ضامن کا اس محتاج وہ پھر تو جائے ہو ضائع سے اس وہ اور لے لے پر طور کے

ۃ کو عوض کے چيز ۔ گا ے کر محسوب ميں زکو   

ۃ کی اونٹ اور ،بھيڑ گائے کہ ہے مستحب۔۲۱۲۶مسئلہ ۃ اور جائے دی کو محتاجوں آبرومند زکو   داروں رشتہ اپنے ميں دينے زکو 

 مقدم پر والوں پھيلنے سوال دست کو والوں پھيلنے نہ سوال دست پراور وکمال علم بے کو وکمال علم اہل ،اور پر غيروں کو

ۃ کو اس کہ ہے مستحب تو ہو بہتر دينا کو محتاج دوسرے کسی سے وجہ اور کسی ليکن دے قرار ۔دے زکو   

ۃ کہ ہے بہتر۔۲۱۲۷مسئلہ ۔ کرے حوالہ کے مستحق کر چھپا کو مستحبہ صدقہ اور علنيہ کو زکو   

ۃ ميں شہر کسی شخص کوئی اگر۔۲۱۲۸مسئلہ ۃ اور ہے نہيں موجود مستحق کوئی مگر ہے چاہتا ديتا زکو   معينہ دوسرے کے زکو 

ۃ پھر گاتو ملے مستحق کوئی مين بعد کہ وہ نہ بھی اميد يہ اور ہے سکتا کر نہيں صرف بھی پر مصارف  شہر دوسرے کو زکو 

ۃ اور جائے لے ميں ۃ تک شہر دوسرے اور کرے خرچ پر ان ہيں معين مصارف جو کے زکو   کو اضراجات کے جانے لے زکو 

ۃ ۔ گا کرے منہا سے زکو   

ۃ اگرخود۔۲۱۲۹ مسئلہ ۃ وہ اور ہو سکتا مل مستحق ميں شہر کے والے دينے زکو   چاہے نا جا لے ميں شہر دوسرے کسی کو زکو 

ۃ تک شہر دوسرے ليکن ہے سکتا جا تولے ۃ مال اگر اور گا کرے ادا خود اخراجات کے جانے لے زکو   اس تو جائے ہو تلف زکو 

۔ ہو گيا لے سے اجازت کی شرع حاکم کہ يہ مگر ہوگا بھی ضامن کا  

ۃميں۔۲۱۳۱مسئلہ ۃ خود ٘اجرت یک ماپ،تول کے کھجور اور کشمش ،جو، گندم جانيوالی دی زکو  ۔ہوگی ذمہ کے والے دينے زکو   

ۃ کی چاندی زيادہ سے اس يا ماشہ۵.۳ اور تولہ ايک کو شخص کسی اگر۔۲۱۳۱ مسئلہ  ايک وہ احتياط بر بنا تو ہو دينے زکو 

 کے جو اور گندم چيزمثل دوسری کوئی علوہ کے چاندی اگر اور دے نہ مقدار کی چاندی کم سے ماشہ۵.۳ تولہ ايک کو محتاج

 ميں مقدار کم سے اس کو محتاج ايک شخص وہ بھی تب جائے پہنچ برابر کے چاندی ماشہ ۵.۳ تولہ ايک قيمت کی اس اور ہو دينا

۔دے نہ  

ۃ جو کہ کرے خواہش سے مستحق شخص کوئی کہ ہے مکروہ۔۲۱۳۲مسئلہ  ليکن کردے فروخت ہاتھ کے اس وہ ہے ملی اسے زکو 

ۃ جو خود مستحق اگر ۃ تو چاہے بيچنا سے قيمت صحيح اسے ہے ملی ميں زکو  ۔ ہے مقدم ميں خريدنے کے اس واال دينے کا زکو   

ۃاس جو کہ کرے شک شخص کوئی اگر۔۲۱۳۳مسئلہ  کہ تھی يہ عادت کی اس اگر تو نہيں يا کی ادا وہ تھی االدا واجب پر زکو 

ۃ ۃ تو ہو بعد کہ گزرنے کے وقت اس شک يہ اور تھا کرتا ادا پر وقت کو زکو   اسی شک يہ چاہے ہے نہيں کرنابعيد ادانہ کا زکو 

ۃ کی سال ۃ کی سالوں گزشتہ يا ہو متعلق کے زکو  ۃ کی ہو رہی يہ عادت کی اس اگر ليکن متعلق کے زکو   کرتا دير ميں دينے زکو 

ۃ شک اگر تو ہو ۃ تو ہو ميں کرنے ادا کے زکو  ۃ کی سال اسی شک يہ ہے دے زکو  ۃ کی سالوں تہگزش يا ہو متعلق کے زکو   زکو 

۔متعلق کے  

ۃ،کی محتاج،۔۲۱۳۴مسئلہ ۃ ہی نہ اور کرسکتا نہيں مصلحت پر کم سے مقدار زکو   سے قيمت معمولی کی اس چيز کوئی ميں زکو 

ۃ کہ سکتا کر نہيں بھی يہ اور ہے سکتا کر قبول گراں زيادہ  شخص کسی اگر ليکن دے بخش اسے پھر کر لے سے مالک کو زکو 

ۃ دہزيا بہت کو ۃ االدا واجب وہ اور ہو گيا ہو محتاج وہ اور ہو دينی زکو   پھرصاحب وہ کہ ہو نہ بھی اميد يہ اور ہو سکتا دے نہ زکو 

ۃ سے اس شرع توحاکم چاہے کرنا توبہ اگروہ اور گا جائے ہو حيثيت ۃ کہ ہے يہ ،بہتر ہے سکتا بخش کو اسی کر لے زکو   اس زکو 

 حاجت جائے تی ہو قدرت کی کرنے ادا اسے بھی جتنا کہ دے بنا وکيل اسے اور ديدے پر طور کے قرض اسے پھر کر لے سے

۔گا جائے ديتا کو مندوں  



ۃ شخص بھی کوئی۔۲۱۳۵مسئلہ  ہے سکتا کر وقف کر خريد کتاب کی يادعاؤں کتابيں دينی يا قرآن سے( حصہ کے هللا سبيل) زکو 

 بن بھی خود متولی کا وقف اس اور ہيں واجب پر اس اخراجات کے جن ےلئ کے لوگوں ان يا کرے وقف پر اوالد اپنی چہ اگر

۔ ہے سکتا بنا بھی کو اوالد اپنی اور ہے سکتا  

ۃ شخص بھی کوئی۔۲۱۳۶مسئلہ  اس اخراجات کے جن کرسکتا نہيں وقف پر لوگوں ان يا اوالد اپنی کر خريد جائداد کوئی سے زکو 

۔ کريں پورا اخراجات پنےا سے آمدنی کی وقف اس وہ ،کہ ہوں واجب پر  

ۃ لئے کے کاموں دوسرے کے قسم اسی يا لئے کے جانے پر وزيارات حج محتاج کوئی۔۲۱۳۷ مسئلہ  اگر ليکن ہے سکتا لے زکو 

ۃ کے مقدار کی اخراجات کے بھر سال اپنے نے اس  کاموں دوسرے کے طرح اس يا زيارت کہ ہے يہ احتياط تو ہو لی برابرزکو 

ۃ لئے کے ۔ لے ںنہي زکو   

ۃمستحقين مال اپنا کو محتاج کسی مالک کوئی اگر۔۲۱۳۸ مسئلہ  ہو گمان کو محتاج اس اگر تو کرے وکيل لئے کے دينے ميں زکو 

ۃ اس خود کہ تھا يہ ارادہ کا مالک کہ ۃ اس محتاج ميں صورت اس تو لے نہ کچھ سے زکو   يقين يہ اگر اور گا لے نہ کچھ سے زکو 

۔ ہے سکتا لے سے ميں اس بھی وہ تو تھا نہيں يہ ارادہ کا مالک کہ ہو  

ۃ محتاج کوئی اگر۔۲۱۳۹مسئلہ ۃ جو شرطيں وہ اگر تو کرے حاصل چاندی اونٹ،گائے،بھيڑ،سونا ميں ،زکو   نے ہو واجب کے زکو 

ۃ کی چيزوں ان بھی محتاج جائينتو ہو جمع ميں ان ہيں گئی کی بيان ميں سلسلہ کے ۔ گا کرے ادا زکو   

ۃ کی جس ميں مال ايسے کسی آدمی دو گرا۔۲۱۴۱مسئلہ  اپنے شريک ايک سے ميں ان اور ہوں شريک ہو چکی ہو واجب زکو 

ۃ کی حصہ ۃ نے شخص جس تو ليں کر تقسيم کو مال دونوں ميں بعد اور ديدے زکو   اس کہ ہوجائے معلوم اسے اگر ہے کی ادا زکو 

ۃ کی حصہ اپنے نے شريک دوسرے کے  کوئی ميں کرنے تصرف ميں مال کے حصہ اپنے لئے کے اس تو ہے دی نہيں زکو 

۔ ہے نہيں حرج  

ۃ اور خمس پر شخص کسی اگر۔۲۱۴۱مسئلہ  ہيں واجب بھی چيزيں دوسری کی قسم اسی نذراور کفارہ، اور ہے االدا واجب زکو 

ۃ يا خمس پر مال جس تو ہے رکھتا نہيں بھی قدرت کی آدائيگی کی سب ان وہ اور ہے بھی مقروض وہ اور  ہے چکا ہو واجب زکو 

 يا خمس تو چاہے ہے اختيار کو اس تو ہو رہا نہ موجود مال وہ اگر اور کرے ادا ۃزکو   اور خمس کا اس پہلے تو ہے موجود اگر

ۃ ۔ کرے ادا وغيرہ قرض اور کفارہ،نذر يا کرے ادا زکو   

ۃ يا خمس ذمہ کے جس شخص ايسا۔۲۱۴۲ مسئلہ  ہوں واجب پر اس بھی چيزيں دوسری کی قسم اسی يا نذر ،اور ہو االدا واجب زکو 

 اس تو ہو نہ کافی لئے کے آدائيگی کی چيزوں تمام ان مال کا اس اور جائے مر ميں حال اسی اور ہو رکھتا بھی قرض اور

ۃ يا خمس پر جس مال وہ ميں صورت ۃ اور خمس پہلے تو ہو موجود اگر ہو چکی ہو واجب زکو   بقيہ رپھ اور چاہيے کرنا ادا زکو 

ۃواجب اور خمس کا جس مال وہ اگر اور چاہيے دينی کر تقسيم تھيں واجب پر شخص اس جو پر چيزوں دوسری کو مال  ہو زکو 

ۃ،قرض،نذر کو مال تمام کے والے مرنے اس پھر تو ہو رہا نہ باقی ہے چکا  تقسيم پر چيزوں دوسری کی قسم اسی اور خمس،زکو 

 روپيہ ۳۱ مال کل کا اس اور ہے قرض کا کای روپيہ ۲۱ اور ہے واجب خمس روپيہ۴۱ پر شخص اس کہ يہ مثل چاہيے دينا کر

۔چاہيے کرنا ادا ميں قرض روپيہ ۱۱ اور ميں خمس روپيہ بيس تو ہے  

ل اگر اور ہو مشغول ميں علم تحصيل جو کہ شخص ايسا۔۲۱۴۳مسئلہ  علم جو تو ہو سکتا کما روزی اپنی وہ تو کرے نہ علم تحص 

ۃ اسے تو ہو مستحب يا واجب اگر ہے رہا کر حاصل وہ  نہ مستحب يا واجب کرنا حاصل کا علم اس اگر اور ہے جاسکتی دی زکو 

ۃ اسے ميں صورت اس تو ہو ۔ہے اشکال ميں دينے زکو   

 

ۃ احکام کے فطرۃ زکو   

 خود اسے تو ہو نہ غلم کا کسی يا محتاج اور ہو ،ہوشيار ،عاقل بالغ وقت کے غروب رات کی عيد جو شخص ايسا۔۲۱۴۴ مسئلہ

 ہے تا ہو برابر کيلوکے۳تقريبا جو ساع ايک لئے کے فرد ہر ہے ساتھ کے اس پينا کھانا کا جن لئے کے لوگوں ان اور لئے اپنے

 کسی سے ميں ان اگر چاہيياور دينی کو مستحق چيزيں دوسری کی قسم اسی اور مکئی يا چاول يا کشمش يا کھجور جويا يا گندم

۔ ہے کافی بھی تب ديدے قيمت کی ايک  

 رکھتا نہ بھی پيشہ ايسا کوئی اور ہو رکھتا نہ اخراجات کے بھر سال کے وعيال اہل اپنے اور اپنا جو کہ شخص ايسا۔۲۱۴۵ مسئلہ

 پر اس اور ہے محتاج شخص وہ تو سکے کر پورے اخراجات کے بھر سال کے وعيال اہل اپنے اور اپنے سے جس کہ کہ ہو

ۃفطرۃا ۔ ہے نہيں واجب داکرنیزکو   



 ہو ميں والوں کھانے کھانا ساتھ کے اس شمار کا لوگوں چند وقت کے غروب رات کی عيد يہاں کے شخص کسی اگر۔۲۱۴۶مسئلہ

 اس اخراجات کے ياکافر،ان ہوں ،مسلمان بڑے يا ہوں چھوٹے وہ خواہ چاہيے کرنی ادا فطرۃ کی لوگوں ان کو شخص اس تو

۔ميں شہر دوسرے کسی يا ں ہو ميں شہر کے اس ،خود ہو نہ بواج يا ہو واجب پر شخص  

 مال ميرے کہ دے بنا وکيل کو شخص اسی وہ اور ہے ميں شہر دوسرے کسی جو ہے عيال کا کسی شخص کوئی اگر۔۲۱۴۷ مسئلہ

 بھی خود کہ ہے ںنہي الزم پھر تو گا دے نکال فطرۃ شخص وہ کہ جائے ہو ن اطمينا کا بات اس اگر اور دو نکال فطرۃ اپنا سے

۔ نکالے ۃ فطر کا اس  

 ساتھ کے ميزبان کھانا کا اس اور ہو وارد مہمان جو سے رضامندی کی خانہ صاحب پہلے سے غروب رات کی عيد۔۲۱۴۸ مسئلہ

۔ ہے واجب پر ميزبان ۃ فطر کا اس تو ہو  

 دير کچھ وہ اور ہو ہوا وارد بغير کے رضامندی کی خانہ صاحب پہلے سے غروب رات کی عيد کہ جو مہمان ايسا۔۲۱۴۹ مسئلہ

 حکم کابھی فطرہ کے شخص اس طرح اسی اور ہے واجب پر خانہ صاحب ۃ فطر کا اس احتياط بر بنا تو رہے پاس کے اس تک

۔ ہو ليا خرچ اپنا کے کر مجبور کو شخص کسی نے جس کہ ہے  

 چہ اگر ہے نہيں واجب پر خانہ صاحب ہو ا ہو وارد بعد کے غروب رات کی فطر عيد جو ہ فطر کا مہمان ايسے۔۲۱۵۱ مسئلہ

۔کرے بھی افطار يہاں کے خانہ صاحب مہمان وہ اور ہو دی دعوت پہلے سے غروب نے خانہ صاحب  

۔ ہے نہيں واجب فطرہ پر اس تو جائے ہو بيہوش يا ديوانہ وقت کے غروب رات کی عيد شخص اگرکوئی۔ ۲۱۵۱مسئلہ  

 اور جائے ہو واال پيسے محتاج جائے،يا ہو عاقل ديوانہ يا جائے ہو بالغ بچہ ہی ہوتے وبغر يا پہلے سے غروب اگر۔۲۱۵۲ مسئلہ

ۃ ۃ اسے تو ہوں موجود بھی شرطيں دوسری کی فطرہ زکو  ۔ چاہيے کرنی ادا فطرہ زکو   

 ہفطر پر اس پيشتر کے ظہر دن کے عيد ہواور نہ واجب فطرہ وقت کے غروب رات کی عيد پر شخص کسی اگر۔۲۱۵۳مسئلہ

ۃفطرہ کہ ہے مستحب لئے کے اس تو جائيں ہو پوری شرائط کی نے ہو واجب ۔کرے ادا زکو   

 جو کہ مسلمان وہ ليکن ہے نہيں واجب فطرہ پر اس تو جائے ہو مسلمان بعد کے غروب رات کی عيد جو کافر وہ۔۲۱۵۴مسئلہ

ۃ اسے تو جائے ہو شيعہ بعد کے ديکھنے چاند اور تھا نہ شيعہ پہلے ۔ چاہيئے کرنی ادا ہفطر زکو   

 کہ ہے مستحب تو ہو رکھتا چيز اور کوئی يا گندم برابر کے(کيلو تين تقريباا  يعنی) صاع ايک صرف شخص کوئی اگر۔۲۱۵۵ مسئلہ

ۃ اسے  اپنے سے نيت کی فطرہ کو صاع ايک اس تو ہو چاہتا نکالنا بھی فطرہ انکا اور ہو دار عيال اگر اور ديدے ميں فطرہ زکو 

 آخری سلسلہ يہ طرح اسی اور ديدے کو فرد دوسرے سے ارادہ اسی بھی شخص وہ پھر اور ديدے کو ايک کسی سے ميں عيال

 ہو نہ سے ميں ان جو دے کو شخص ايسے ہے ليا ميں فطرہ نے اس کچھ جو کہ ہے بہتر لئے کے فرد ،آخری جائے پہنچ تک فرد

 بچہ کہ ہے ميں اس مستحب احتياط وقت اس ليکن گا لے ولی کا اس سے جانب کی بچہ تو ہو بچہ ايک کوئی سے ميں ان اگر اور

۔دے نہ کو اور کسی وہ ہے کيا حاصل فطرہ جو سے جانب کی  

 ميں والوں کھانے کھانا ساتھ کا اس کا شخص اور کسی يا جائے ہو والدت کی بچہ بعد کے غروب رات کی عيد اگر۔۲۱۵۶ مسئلہ

 لوگ جو پہلے سے ظہر دن کے عيد اور بعد کے غروب کہ ہے يہ مستحب چہ اگر ہے نہيں واجب فطرہ اسکا تو جائے ہو شمار

۔ کرے ادا فطرہ کا ان ہوں مينشمار والوں کھانے کھانا ساتھ کے اس  

 کھانے کھانا يہاں کے شخص دوسرے کسی وہ پہلے سے غروب ليکن تھا کھاتا کھانا پاس کے کسی شخص کوئی اگر۔۲۱۵۷مسئلہ

 چلی گھر کے شوہر پہلے سے غروب اگر مثلالڑکی ہے واجب پر شخص دوسرے اس فطرہ اسکا تو ئےجا ہو مينشامل والوں

۔ چاہيئے دينا فطرہ اسکا کو ہی شوہر اسکے تو جائے  

ہے نہيں واجب دينا فطرہ اپنا خود لئے اسکے ہے واجب پر دوسرے کسی فطرہ جسکا کہ شخص ايسا۔۲۱۵۸مسئلہ  

 فطرہ اپنا پر شخص اس خود تو دے نہ فطرہ اسکا وہ اور ہو واجب پر شخص دوسرے سیک فطرہ کا شخص کسی اگر۔۲۱۵۹مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب دينا  

 اسکا پر شخص جس تو دے نکال خود فطرہ اپنا شخص وہ اور ہے واجب پر دوسرے کسی فطرہ کا شخص کسی اگر۔۲۱۶۱مسئلہ

۔ گا جائے ہو ساقط سے پر اس ہے واجب فطرہ  

 کے شخص جس تو ہو کھاتی کھانا يہاں کے اور کسی وہ اور ہو ديتا نہ خراجات کے اس شوہر جسکا کہ عورت ايسی۔۲۱۶۱مسئلہ

 وہ تو ہو نہ محتاج اگر تو ہے کھاتی نہيں يہاں کے دوسرے کسی اگر اور ہے واجب فطرہ کا عورت پر اسی ہو کھاتی کھانا يہاں

۔ کرے ادا فطرہ اپنا خود  



 اور ہے کھاتا کھانا يہاں کے اس سيد کوئی اگر کہ حتی   گا دے نہيں فطرہ اپنا کو سيد وہ ہو نہ سيد جو کہ شخص ہ و۔۲۱۶۲مسئلہ

۔ سکتا دے نہيں کو سيد کسی بھی فطرہ وہ تو ہو نکاال فطرہ اسکا  

 رچخ کا دايہ يا ماں کی اس جو کہ گا ہو واجب پر شخص اس ہے پيتا دودھ کا دايہ يا ماں اپنی جو ہ فطر کا بچہ اس۔۲۱۶۳مسئلہ

 واجب پر شخص کسی فطرہ کا بچہ اس پھر رو ہوں کرتی حاصل سے مال کے بچہ خود اخراجات اپنے يا ماں اگر ليکن ہے تا اٹھا

۔ گا ہو نہ  

۔ دے سے حلل مال فطرہ کا ان کہ چاہيئے اسے تو ہو ديتا سے حرام مال اخراجات کے عيال اپنے شخص کوئی اگر۔۲۱۶۴مسئلہ  

 اسے گاتو کرے پورا کو اخراجات تمام کہ کرے شرط اور رکھے لئے کے کام پر مزدوری کو کسی شخص کوئی اگر۔۲۱۶۵مسئلہ

 کے اس کہ مثلايہ گا دے مقدار خاص ايک کی اخراجات کے اس کہ کرے شرط يہ اگر ليکن چاہيئے دينا بھی فطرہ کا مزدور اس

۔ہے نہيں واجب دينا فطرہ کا مزدور اس پر س ا پھر تو گا دے رقم کچھ لئے کے خراجات  

 کرنا ادا سے مال کے اس فطرہ کا عيال کے اس اور اسکا تو جائے مر بعد کے غروب رات کی عيد شخص کوئی اگر۔۲۱۶۶مسئلہ

۔ ہے نہيں واجب دينا سے مال کے اس فطرہ کا عيال کے اس اور اسکا پھر تو جائے مر پہلے سے غروب اگر ليکن چاہيئے  

 

ۃفطرہ مصرف کا زکو   

ۃ گرا۔۲۱۶۷مسئلہ ۃ پہلے جو جائے يا ال ميں مصرف ايک کسی سے ميں مصارف آٹھ ان فطرہ زکو   ہوئے بيان لئے کے مال زکو 

ۃ کہ ہے يہ مستحب احتياط ليکن ہے فی کا يہ تو ہيں ۔جائے دی کو فقراء شيعہ صرف فطرہ زکو   

۔دے بنا ملکيت کی بچہ کر دے کو ولی کے اس يا ہے سکتا جا کيا خرچ پر اس فطرہ تو ہو محتاج بچہ شيعہ کوئی اگر۔۲۱۶۸مسئلہ  

 اس خوريا شراب کہ ہے يہ واجب احتياط ليکن ہے نہيں ضروری ہونا عادل کا اس جائے ديا فطرہ کو محتاج جس۔۲۱۶۹ مسئلہ

۔ جائے ديا نہ فطرہ ہو کرتا کبيرہ گناہ کھل کھلم جو کہ کو شخص  

۔ چاہيئے دينا نہيں فطرہ اسے ہو کرتا صرف ميں گناہ کو فطرہ شخص جو۔۲۱۷۱ مسئلہ  

 سے مقدار اس ہاں۔ جائے ديا نہ فطرہ کم سے(کيلو تقريبااتين يعنی) صاع ايک کو محتاج ايک کہ ہے واجب احتياط۔۲۱۷۱ مسئلہ

۔ہے نہيں حرج کوئی ميں دينے زيادہ  

 کی گندم معمولی قيمت کی گندم کے قسم(اعلی  )مثلا  ہو گنی دو سے قيمت معمولی کی اس قيمت کی جنس کسی اگر۔۲۱۷۲ مسئلہ

ۃ کی صاع نصف سے(قسم اعلی  ) اس تو ہو دوگنی سے قيمت  نيت کی قيمت کی فطرہ اگر اور ہے نہيں فی کا دينا نکال فطرہ زکو 

۔ ہے خلف کے احتياط بھی تب نکالے سے  

 

ۃ شخص کوئی۔۲۱۷۳مسئلہ  سے جو مثل جنس دوسر صاع نصف دوسرا اور سے گندم مثل جنس ايک صاع نصف ميں فطرہ زکو 

۔ ہے احتياط خلف بھی تب نکالے سے نيت کی قيمت کی ہ فطر سے جنسوں دونوں اگر سکتااور نہيننکال  

ۃ کہ ہے مستحب۔۲۱۷۴ مسئلہ  پڑوسيوں بعد کے اس کرے م مقد پر دوسروں کو محتاجوں اور داروں رشتہ اپنے ميں دينے زکو 

 مستحب تو ہوں رکھتے برتری سے لحاظ کسی محتاج دوسرے اگر ليکن کو محتاجوں علم اہل بعد کے اس اور کو محتاجوں کے

۔جائے دی ترجيح انہيں کہ ہے  

 تو تھا نہيں محتاج وہ کہ ہو معلوم ميں بعد اور ديدے فطرہ اسے ہے محتاج ايک کہ سے خيال اس شخص کوئی اگر۔۲۱۷۵ مسئلہ

 لے نہ واپس اگر اور ہے سکتا دے کو مستحق کر لے واپس سے اس کو مال اس تو ہو موجود بعينہ اگر ہے ديا کو اس مال جو

 کچھ جو کہ تھا علم کو والے لينے فطرہ اگر ميں صورت اس تو ہو نہ باقی مال اور کرے ادا فطرہ دوبارہ سے مال اپنے تو سکے

 دينے فطرہ اور گا ہو نہ واجب دينا معاوضہ پر اس ديگر بصورت ورنہ دے معاوضہ کا اس تو ہے فطرہ مال وہ ہے ليا نے اس

۔ گا ہو دينا فطرہ دوبارہ کو والے  

 کہ يہ مگر گا جائے ديا نہيں فطرہ کو اس پر کہنے کے اس صرف تو بتائے محتاج کو آپ اپنے شخص وکئی اگر۔۲۱۷۶ مسئلہ

۔ ہے رہا محتاج پہلے وہ کہ ہو علم کو شخص والے دينے فطرہ يا جائے ہو اطمينان  

 



ۃکے مسائل متفرق زکو   

ۃ کہ چاہيے کو انسان۔۲۱۷۷مسئلہ کے هللا يعنی قصدقربت فطرہ زکو  ۃ وقت جس اور نکالے سے نيت کی بجاآوری کی حکم تعالي   زکو 

۔ کرے نيت کی دينے فطرہ تو کرے ادا فطرہ  

 نہ فطرہ بھی ميں رمضان ماہ کہ ہے يہ احتياط بلکہ ہے نہيں صحيح يہ تو ديدے فطرہ ہی پہلے سے رمضان ماہ اگر۔۲۱۷۸ مسئلہ

 قرض اپنے بعد کے نے ہو واجب فطرہ اور ديدے قرض کو محتاج کسی ميں رمضان ماہ يا پہلے سے رمضان ماہ اگر ليکن دے

۔ ہے نہيں مضائقہ کوئی ميں اس تو لے کر مينمحسوب فطرہ کو  

 يا جنس دوسری کسی ميں اس اور چاہيے نا ہو خالص اسے ديناچاہيے ميں فطرہ جسے چيز دوسری کوئی يا گندم۔۲۱۷۹ مسئلہ

 تين سوا مقدار خالص کی جنس اس اور ہو مخلوط چيز اور کوئی ميں جنس اس اگر ليکن چاہيے نی ہو نہيں ملوٹ کی وغيرہ خاک

۔ نہينہے حرج کوئی تو ہو نہ توجہ قابل کہ ہو ميں مقدار کم اتنی ملوٹ يا جائے پہنچ تک سير  

۔ ہے نہيں کافی تو ےنکال سے چيز دار عيب کسی ہ فطر اگر۔۲۱۸۱ مسئلہ  

 اداکرے سے جنس ہی ايک فطرہ پورا کہ ہے نہيں ضروری لئے کے اس تو لے نکا فطرہ کا آدميوں کئی شخص جو۔۲۱۸۱ مسئلہ

۔ ہوگا کافی تو نکالے سے جو کا کسی اور سے گندم فطرہ کا کسی اگر۔  

 نماز کی عيد اگر اور کردے ادا فطرہ پيشتر سے يدع نماز مستحب احتياط بر بنا ہو چاہتا پڑھنا عيد نماز شخص جو۔۲۱۸۲ مسئلہ

۔ ہے سکتا کر تاخير تک ظہر تو چاہتا پڑھنا نہيں  

 دے نہ کو مستحق کسی فطرہ تک ظہر کی عيد اور دے کر عليحدہ سے نيت کی فطرہ مقدار کچھ سے مال اپنے اگر۔۲۱۸۳ مسئلہ

۔کرے نيت کی فطرہ تو لگے دينے کو مستحق کو مال اس جب کہ ہے يہ واجب احتياط تو  

ۃ جب وقت اس۔۲۱۸۴مسئلہ  بعد تو کرے عليحدہ سے مال اپنے ہی نہ اور نکالے نہ فطرہ شخص کوئی ہے تی ہو واجب فطرہ زکو 

۔نکالے بغيرفطرہ کے نيت کی قضاء ادااور ميں  

 اپنے کو مال اس کہ رکھتا نہيں حق وہ پھر تو دے رکھ کے کر عليحدہ ہ فطر سے مال اپنے شخص کوئی اگر۔۲۱۸۵ مسئلہ

۔ دے رکھ مال دوسرا کوئی جگہ کی اس اور الئے ميں مصرف  

 نہ فطرہ اسوقت وہ اگر اور ہو زيادہ سے فطرہ مقدار قيمت کی جس کہ ہو مال ايسا ئی کو پاس کے شخص کسی اگر۔۲۱۸۶مسئلہ

۔ ہے نہيں رجح مينکوئی اس تو ہے مخصوص لئے کے فطرہ مقدار ايک کی مال اس کہ لے کر نيت اور نکالے  

 پہنچنا تک محتاج لئے کے والے دينے فطر اگر ،تو جائے ہو ضائع ہو گيا ديا کر عليحدہ لئے کے فطرہ جو کہ مال وہ۔۲۱۸۷مسئلہ

۔ہوگا نہ ضامن وہ پھر تو تھا نہ ممکن پہنچنا تک محتاج گار اور گا دے عوض کا فطر وہ تو کی تاخير نے اس مگر تھا ممکن  

 اور جائے لے نہ جگہ دوسری مال کہ ہے يہ مستحب احتياط تو ہو موجود مستحق ميں شہر کے والے دينے ہفطر اگر۔۲۱۸۸ مسئلہ

 لے سے اجازت کی شرع حاکم کہ يہ مگر چاہيے دينا معاوضہ کا اس تو جائے ہو تلف مال اور جائے لے جگہ دوسرہی کسی اگر

۔ہو جارہا  

 

حج احکام  

 جس اور ہے تا ہو ضروری النا بجا کا اس ہے تا ہو واجب مرتبہ ايک ميں زندگی پر مسلمان ہر جو: االسلم حجۃ۔ ۲۱۸۹مسئلہ

 کتاب کی حج مناسک تفصيل مکمل کی حج اعمال اور ،احکام چاہيے کرنی نہيں تاخير اسے جائے ہو استطاعت صاحب ن انسا سال

۔ ہے جاتا کيا ذکر کا انؐا  مختصرا يہاں ہے گئی کی بيان ميں  

 ولی کا اس اگر البتہ نہيں واجب پر بچے ،لہذا ہو بالغ(۱۔) ہے تا ہو واجب االسلم حجۃ پر انسان ساتھ کے رائطش چار۔۲۱۹۱ مسئلہ

ذا ہو عاقل(۲۔) ہے مستحب تو ديدے اجازت  کا اس اگر البتہ نہيں واجب پر م غل ،لہذا ہو آزاد(۳۔) ہے نہيں واجب پر ديوانے ،لہ 

 کا راستہ کہ يہ پہلے ، ہے تا ہو مستطيع وہ ہوں جاتی پائی ميں جس چيزيں ،چند ہو عمستطي(۴۔) ہے مستحب تو ديدے آقااجازت

 مزاج وسلمتی صحت کہ يہ دوسرے ، سکے ہو انتظام کا سواری سے جس کہ ہو مہيا مال اتنا اور ہو رکھتا سواری اور خرچ

 يہ ،چوتھے ہو نہ رکاوٹ کوئی ميں رکھنے جاری سفر ميں راستے کہ يہ تيسرے۔  ہو سکتا ال بجا حج اعمال جاکر مکہ کہ ہو ايسی

۔ ہو رکھتا بھی وقت لئے کے النے بجا حج اعمال کہ  

۔ ہوگا نہيں شمار االسلم حجۃ ليکن ہے مستحب النا بجا حج کا مستطيع غير سے لحاظ مالی۔۲۱۹۱ مسئلہ  



 جائيں ہو جمع ميں اس شرائط کے جح ميں بعد اور کرے باوجودحج کے جانے پائے نہ کے حج شرائط شخص جو۔ ۲۱۹۲ مسئلہ

۔ گا ہو نہيں کافی پر طور کے‘‘ االسلم حجۃ’’ حج پہل چاہيے کرنا حج دوبارہ اسے تو  

 دوسرا کوئی اور ہو نہ وبست بند کا وغيرہ سواری اور راہ زاد پاس کے شخص کسی کہ ہے تا ہو يہ‘‘ بذلی حج’’۔۲۱۹۳ مسئلہ

 صورت اس تو‘‘ کرونگا ا اد اخراجات کے وعيال اہل تمہاری اور تمہارا ،ميں ہو ںمي سفر کے حج تم تک جب’’ کہے اسے شخص

 چاہے ہو بھی طرح جس اور گا رہے فرض پر اس بھر زندگی تو کرے نہ حج اگر گا،ليکن جائے ہو واجب حج پر شخص اس ميں

۔ کرے پڑے،حج کرنا حج کر ڈال ميں زحمت کو آپ اپنے  

 ميں بعد خواہ کرے ضرور حج وہ ہو بھی طرح جس کہ چاہيے اسے گيا نہ پر حج اور تھا مستطيع پہلے شخص جو۔۲۱۹۴ مسئلہ

۔رہاہو نہ بھی مستطيع  

 ہو مستطيع خود ميں بعد ،اگر ہے سکتا کر حج کر بن اجير سے طرف کی دوسرے کسی ہے نہيں مستطيع شخص جو۔۲۱۹۵ مسئلہ

۔چاہيے کرنا حج دوبارہ لئے اپنے اسے تو جائے  

 ہواورحج مسطيع کر بيچ چيزيں جيسی اس اور سامان کا ،گھر ،سواری گھر لئے کے حج انسان کہ ہے نہيں ضروری۔۲۱۹۶ مسئلہ

۔ کرے  

 حرام کسی يا ترک کے واجب کسی کرنا حج اگر اور گا ہو نہيں واجب تو ہو دہ نقصان لئے کے کسی کرنا حج اگر۔۲۱۹۷ مسئلہ

۔ جانے مقدم اسے ہے رکھتی اہميت زيادہ ںمي نظر کی شارع چيز جو ہو موقوف پر ارتکاب کے  

 کہ چاہيے اسے تو سکتا کر نہيں حج خود سے وجہ کی بيماری يا بڑھاپے ليکن ہے مال جتنا حج پاس کے کسی اگر۔ ۲۱۹۸ مسئلہ

۔ بھيجے پر حج کر بنا اجير کو کسی ميں زندگی اپنی  

 کے اس کو اجرت کی حج تو گيا ہو فوت ہی قبل سے النے بجا اسے وہ اور تھا چکا ہو واجب حج پر شخص کسی اگر۔۲۱۹۹مسئلہ

۔ گا جائے يا بنا نائب کو کسی لئے کے اس اور گا جائے نکاال سے مال اصل  

۔ ہے نہيں شرط اجازت کی شوہر لئے کے زوجہ اور کی والدين لئے کے اوالد ميں االسلم حجۃ۔ ۲۲۱۱مسئلہ  

 ہے نہيں ضروری اور ہے کافی ديدينتو گے آئيں ميں بعد معنی کے جس کہ‘‘ کاحج ميقات’’ لئے کے والے مرنے اگر۔۲۲۱۱ مسئلہ

۔ سکتا کر نہيں حج خود جو ہے بھی کا زندہ اس حکم يہی ئيں بنا نائب کو کسی سے ہی شہر کے اس کہ  

 يادہز سے مال تہائی اخراجات کے حج اگر جائے کرايا حج سے طرف کی اس کہ ہو کی وصيت نے والے مرنے اگر۔۲۲۱۲مسئلہ

 واجب پر اس حج جب ہے ميں صورت اس يہ اور جائے يا کرا حج سے طرف کی اس تو ديديں اجازت کی اس وارث يا ہوں نہ

۔ ہوگا ضروری نکالنا سے مال کے اس کا اخراجات کے حج ميں ہرصورت وگرنہ ، ہو پاچکا نہ قرار  

 پر حج اسے بھی پھر ہو چکا بھی کر حج پہلے سے اس وہ خواہ ہو کيا عہد يا ہو کی نذر کی کرنے حج نے کسی اگر۔۲۲۱۳ مسئلہ

۔چاہيے جانا  

 بعد اور گا کرے زيارت کی کربل دن کے( الحجہ ذی!۹)عرفہ کہ کرے نذر پہلے سے ہونے مستطيع شخص کوئی اگر۔۲۲۱۴مسئلہ

۔ گا کرناہو حج کو اس اور جائيگی ہو باطل نذر کی اس تو جائے ہو مستطيع ميں  

 احکام مختلف کے عورت و مرد جو احکام وہ ليکن ہيں سکتے کر حج کر ہو نائب کے دوسرے ايک عورت ورا مرد۔۲۲۱۵ مسئلہ

۔کرے عمل پر وظيفے اپنے ايک ہر ميں ان ہيں سے ميں  

 وہ نائب سے طرف کی زندہ يا مردہ کسی يا السلم عليہ امام يا وسلم وآلہ عليہ هللا صلی ،پيغمبر حج مستحبی انسان اگر۔۲۲۱۶مسئلہ

۔ گا ملے ثواب کا حج پورے بھی اسے اور ہے جائز تو کرے حج کر  

ہے زيادہ سے دينے صدقہ مقدار کی حج ثواب کا اس اور ہے مستحب نا جا کو حج سال ہر کا انسان۔۲۲۱۷مسئلہ  

 کچھ جو وت ہے سکتا ال بجا عمرہ بغير کے حج يا حج بغير کے عمرہ وہ ہے نا کر افراد حج وظيفہ کا شخص جس۔ ۲۲۱۸ مسئلہ

۔ ہے واجب ہے سکتا ال بجا وہ بھی  

 ہو نہيں پاک پہلے سے کرنے وقف ميں عرفات کہ ہو جانتی وہ اور آجائے حيض پہلے سے احرام کو عورت اگر۔۲۲۱۹مسئلہ

 سے وقوف ميں عرفات وہ آيا کہ ہو نہ معلوم اسے اگر ،ليکن باندھے احرام سے نيت کی افراد حج واجب احتياط بنابر تو سکتی

 يہ يا الئے بجا عمرہ بعد کے ھج اور باندھے احرام سے نيت کی افراد حج وہ کہ ہے اختيار اسے تو نہيں يا گی جائے ہو پاک پہلے

 تو جائے رہ باقی وقت کا سعی اور تقصير صرف کہ کرے صبر تک دير اتنی اور باندھے احرام سے نيت کی تمتع عمرہ وہ کہ



 ہونے پاک اور ے کر درک کو حج اور جائے ہو خارج سے احرام ذريعے کے تقصير راو کرے سعی وقت اس کہ چاہيئے اسے

۔ دے انجام پہلے سے قضا حج طواف طواف نماز رکعت دو اور عمرہ طواف بعد کے  

 اور ہو نہ ممکن النا بجا اعمال مطابق کے دستور شيعہ ،اگر جائے ہو اختلف ميں چاند درميان کے سنی اور شيعہ جب۲۲۱۱مسئلہ

۔ ہے صحيح حج وہ اور ہے نہيں حرج کوئی تو جائيں الئے بجا سے طريقہ نیس  

 

قسميں کی حج  

افراد حج(۳) قران حج(۲)تمتع حج(۱) ہيں قسميں تين کی حج۔ ۲۲۱۱ مسئلہ  

 حج’’ ہو دور زيادہ سے اس يا شرعی فرسخ ۱۶ سے مکرمہ مکہ وطن کا جن ہے ہوتا فرض پر لوگوں ان تمتع حج’’۔۲۲۱۲ مسئلہ

 کے کم سے شرعی فرسخ! ۱۶ ميں اطراف کے اس يا مکرمہ مکہ وطن کا جن ہے ہوتا فرض پر لوگوں ان‘‘افراد حج’’ يا‘‘نقرا

۔ ہو ميں علقہ  

 عمرہ وہ ہے رہا ال بجا‘‘ افراد’’ يا‘‘ قران حج’’ جو اور پہلے سے حج کو عمرہ وہ ہے رہا ال بجا‘‘تمتع حج’’ شخص جو۔۲۲۱۳مسئلہ

۔ گا باندھے احرام ساتھ کے قربانی ميں‘‘ قران حج’’ کہ ہے فرق يہ ميں‘‘ افراد حج’’ اور‘‘ قران حج’’۔ گا ئےال بجا بعد کے حج کو  

ہے تا پا تشکيل سے عمل دو تمتع حج۔۲۲۱۴ مسئلہ : 

(۱) ۔تمتع حج(۲) تمتع عمرہ  

 

تمتع عمرہ  

خدا طواف(۲)احرام(۱) ہيں اعمال پانچ کے تمتع عمرہ۔۲۲۱۵ مسئلہ  دو پيچھے کے اس يا قريب کے السلم عليہ براہيما مقام(۳) خانہ 

۔کاٹنا بال کچھ کے وغيرہ ناخن داڑھييا يا سر يعنی تقصير( ۵)سعی درميان کے‘‘مروہ’’ و‘‘صفا(’’۴)طواف نماز رکعت  

تمتع حج  

 پتھر کو مينجمرہ عقبہ منی  (۴)ٹھہرنا ميں الحرام مشعر(۳)ٹھہرنا ميں عرفات(۲) احرام(ا) ہيں اعمال تيرہ ميں تمتع حج۔۲۲۱۶مسئلہ

 طواف نماز رکعت دو(۸) زيارت طواف(۷) نا کٹوا بال کچھ يا منڈوانا بال کا سر ميں منی  (۶) کرنا ذبح کا قربانی ميں منی  (۵) مارنا

 ميں منی   کو ت بارہوينرا گيارہويں(۱۲)نسائ طواف نماز دورکعت(۱۱)نسائ طواف(۱۱)کرنا سعی درميان کے مروہ و صفا(۹)

،جمرہ جمرہ) جمرونکو تينوں(۱۳) ہے تا ہو ضروری رہنا بھی کو رات کی تيرہويں کبھی ھیکب رکنا  جمرہ اور وسطی   اولی 

۔مارے بھی کو تاريخ تيرہويں تو رکے ميں منی   ميں رات کی تيرہويں ،اگر مارنا پتھر کو تاريخ بارہويں اور گيارہويں(عقبی    

اعمال کے تمتع عمرہ  

احرام۔۱  

 ذی(۳)القعدہ ذی(۲)شوال(۱) ہيں مہينے تين کے النے بجا کے اس اور ہے احرام عمل پہل کا النے بجا تمتع عمرہ۔۲۲۱۷ مسئلہ

 الحجہ

 

 ميقات

 وادی(’’۲۔) ہے ميقات کا مدينہ اہل يہ شجرہ مسجد(۱) ہيں کہتے ‘‘ميقات ’’جنہيں ہيں جگہيں پانچ کی باندھنے احرام۔۲۲۱۸ مسئلہ

 کے طائف جو ہے ميقات کا لوگوں ان يہ‘‘المنازل قرن(’’۳) ہيں آتے سے راستے کے عراق جو ہے ميقات کا لوگوں ان يہ‘‘عتيق

 جو ہے کاميقات لوگوں ان يہ‘‘  جحفہ(’’۵) ہيں آتے سے راہ کی يمن جو ہے ميقات کا لوگوں ان يہ‘‘يلملم(’’۴) ہيں آتے سے راستے

۔ ہيں آتے راستے کے شام يا مصر  

۔ باندھے احرام سے ميقات اسی وہ ہے رہا گذر سے ميقات جس شخص جو۔۲۲۱۹ مسئلہ  

واجبات کے احرام  



 باندھتی/ باندھتا احرام لئے کے‘‘تمتع عمرہ ميں’’ کہ کرے طرح اس وہ اور۔ نيت(۱) ہيں واجب چيزيں تين ميں احرام۔۲۲۲۱مسئلہ

الی’’ ہوں  کا جن ، دينا قرار الزم اوپر اپنے کو ےدين کر ترک کے چيزوں مخصوص چند ان کہ ہے يہ معنی کا احرام اور‘‘هللا قربۃا

 ال والملک لک والنعمۃ الحمد ان لبيک لک شريک ال لبيک لبيک اللہم لبيک’’۔۔ہيں يہ وہ اور کہنا کا تلبيہ چار(۲)، گا ہو ذکر ميں بعد

 دوش(طرح کی چادر) کو دوسرے اور باندھے طرح کی لنگ کو ايک سے ميں جن پہننا کا لباسوں دو کے احرام(۳)‘‘لک شريک

 حرام اور ريشمی انہيں ہے ضروری نا ہو پاک کا احرام لباس اور پہنے پہلے سے کہنے تلبيہ اور لباسنيت دونوں يہ ڈاليں پر

۔ہو ظاہر سے اندر بدن کہ ہوں نازک ر قد اس نہ اور چاہيئے ہونا ننہيں سے چمڑے کے جانور گوشت  

 

ہے ضروری کرنا ترک ميں احرام کا چيزوں جن  

 رکرناياشکار شکا کا جانور جنگلی۔ ۱ ہے ناضروری کر ترک کا چيزوں چوبيس ذيل مندرجہ پر والے باندھنے احرام۔۲۲۲۱ ہمسئل

۔ ہے تا ہو ضروری روکنا کا نقصان کے جن کے درندوں ان سوائے ، کرنا ذبح اور کھانا کا ر شکا ، کرنا مدد ميں کرنے  

 کی شہوت کرنايا نگاہ سے سے نظر کی شہوت اور ر وکنا بوس يا ہو ميں تصور کی جماع ملپ،چاہے ميل ساتھ عورتونکے۔ ۲

۔ لگانا ہاتھ سے نگاہ  

۔ ہے حکم يہی بھی کا دينے گواہی اور بننے گواہ کے ،عقد لئے کے دوسرے کسی يا لئے اپنے چاہے کرنا، نکاح عقد۔۳  

۔ سے ذريعہ اور کسی يا ہو سے ہاتھ چاہے آجائے باہر منی سے جس کرنا کام ايسا ئی کو استمناء،يعنی۔۴  

 سے طريقہ اور کسی يا جائے سونگھی يا جائے ملی يا جائے کھائی ، استعمال کا وغيرہ عود اور مشک،زعفران خوشبوجيسے۔۵

۔ لے کر بند ناک اپنی وہ تو پہنچے بدبو کو محرم جب کہ ہے حرام بھی يہ طرح ،اسی جائے کی استعمال  

 فتق يا’’ ہے جاتی کی حفاظت کی رقم ميں جس چيز اور کوئی جيسی اس يا ہميانی پہنناليکن لباس ا ہو سل لئے کے مردوں۔۶

۔ ہے نہيں حرج کوئی ميں استعمال کے‘‘بند  

۔ لگانا سرمہ۔ ۷  

۔ ديکھنا آئينہ۔۸  

 ليکن لے ڈھانپ کو حصہ کے اوپر کے پاؤں جو استعمال کا چيز اور کسی جيسی اس ،موزہ،يا چکمہ لئے کے مردوں۔۹

۔دے چير سے درميان اسے تو پہنے کو اس راضطراراا اگ  

۔ کرنا فخر پر دوسرے ايک اور دينا گالی ، بولنا جھوٹ ،يعنی فسوق۔۱۱  

 جائے کيا اجتناب سے قسم کی طرح ہر کہ ہے يہ واجب احتياط بلکہ کھانا قسم ساتھ کے‘‘ وهللا بلی’’ يا‘‘ وهللا ال’’يعنی کرنا جدال۔۱۱

 ۔

 کو ان طرح ،اسی جانور اور کوئی جيسے ان يا کھٹمل يا جوئيں جيسے ہوں ميں بدن جو دينا پھينک يا ڈالنا رما کا جانوروں ان۔۱۲

۔ جاسکتا کيا نہيں منتقل تک جگہ دوسری کی بدن کر پکڑ سے جگہ ايک  

، پہننا انگوٹھی سے غرض کی زينت۔۱۳  

۔ ہو نہ کيوں ميں شکل کی ہی( مہندی)حنا وہ چاہے کرنا زينت بھی کی طرح کسی۔ ۱۴  

 چاہے ذريعہ کے ڈوبنے ميں پانی يا ہو ذريعہ کے مہندی وہ چاہے چھپانا کو کانوں يا حصہ کچھ کا اس يا سر تمام کا مردوں۔۱۵

۔ ہے حرام چھپے ہی حصہ کچھ کا سر  

 يا ناک جو ےکر آويزاں سے سر چيز ايسی کوئی اگر ليکن ، چھپانا سے چيز اور کسی يا نقاب کو چہرہ اپنے کا عورتوں۔ ۱۶

ہے جائز تو لگے نہ کو چہرہؐا  احتياطا ليکن دے چھپا کو ٹھڈی  

۔ لگانا تيل پر بدن۔۱۷  

 ہو کرتے وضو اگر ليکن ہو نہ کيوں بال ہی ايک چہ اگر سے حصہ اور کسی کے بدن يا ہو سے سر چاہے اکھاڑنا کو بالوں۔۱۸

۔ نہيں حرج کوئی تو جائے گر بال کوئی ئے  



 سے دانتوں تو گا کرے مسواک کہ ہو جانتا سے پہلے کہ ہوجب نہ کيوں ہی ساتھ کے مسواک چہ اگر ، نانکال خون سے بدن۔۱۹

۔ گا آئے نکل خون  

۔ آئے بھی نہ خون چاہے اکھاڑنا دانت۔۲۱  

۔ کاٹنا ناخن۔۲۱  

۔ نہيں حرج کوئی تو ہو نيچے کے سايہ ميں مکان اگرکسی ليکن جانا کہيں کر چل ميں سايہ ميں حالت اختياری کا مردوں۔۲۲  

۔ کاٹنا کا گھاس يا درخت کے حرم۔۲۳  

۔ لگانا کا وغيرہ ، تلوار،تير جيسے اسلحہ۔۲۴  

کفارہ کا محرمات کے احرام  

 جو(۲) ہيں حرام فقط جو(۱) ہيں تی ہو تقسيم ميں قسموں تين ہيں کہتے‘‘ محرمات’’ جنہيں چيزيں چوبيس مذکورہ۔ ۲۲۲۲مسئلہ

 ہيں بھی سبب کا ہو باطل کے حج بلکہ ہيں حرام صرف نہ جو(۳) ہے تا ہو بھی سبب کا کفارہ ابارتک کا جن اور ہيں بھی حرام

۔ ہے جاتا کيا تذکرہ کا کفاروں بعض پر طور مختصر اور  

۔ذکرہے ميں حج مناسک رسالہ   تفصيل مکمل کی اس ، کفارہ رکا شکا۔۱۔۲۲۲۳ مسئلہ  

 کہ ہے گئی کی بيان ميں کتاب کی حج مناسک تفصيل کی اس ہے گوسفند يکياا گائے ايک يا اونٹ ،ايک کفارہ کا وغيرہ جماع۔۲

۔ ہے بھی سبب کا نے ہو باطل کے حج ميں صورتوں بعض جو  

۔ ہے کفارہ اونٹ ايک پر والے کرنے عقد تو کرلے دخول سے بيوی اپنے شوہر ،اگر کفارہ کا نکاح عقد۔۳  

۔ہے ديتا کر باطل کو حج پر موارد بعض اور ہے مانند کے کفارے کے جماع کفارہ کا استمناء۔۴  

۔ ہے اونٹ ايک پر مقام ،بعض کفارہ کا استعمال کے خوشبو۔۵  

۔ ہے گوسفند ايک کفارہ کا پہننے لباس ئے ہو سلے۔۶  

۔ ہے گوسفند ايک پر بنا کی مستحب احتياط کفارہ کا لگانے سرمہ۔۷  

۔ ہے گوسفند پرايک بنا کی احتياط کفارہ کا ديکھنے آئينہ۔۸  

۔ ہے گوسفند احتياطاايک کفارہ کا پہننے موزہ اور چکمہ۔۹  

۔ ہے استغفار کفارہ کا دينے گالی اور بولنا جھوٹ۔۱۱  

۔ ہے گئی بتائی ميں حج مناسک رسالہ جو ساتھ کے تفصيل اس ہے گوسفند ايک يا گائے ايک يا اونٹ ،ايک کفارہ کا جدل۔۱۱  

۔ ہے دينا طعام مشت ايک کو فقيرؐا  ہ،احتياطا کفار کا مارنے وغيرہ جوں۔۱۲  

۔ ہے گوسفند ايک احتياط بر بنا کاکفارہ پہننے انگوٹھی سے غرض کی زينت۔۱۳  

۔ ہے گوسفند پرايک بنا کی احتياط کفارہ کا کرنے زينت۔۱۴  

۔ ہے گوسفند ايک کفارہ کا چھپانے کو سر کا مردوں۔ ۱۵  

۔ ہے گوسفند ،ايک کفارہ کا چھپانے چہرہ کا عورتوں۔۱۶  

۔ گوسفند پرايک بنا کی مستحب ،احتياط کفارہ کا ملنے تيل۔۱۷  

۔ دے غذا(کيلو ذيڑھ) يعنی مد دو کو ايک ہر کھلناکہ کھانا کو مسکينوں چھ يا روزہ تين يا گوسفند ،ايک کفارہ کا اکھاڑنے بال۔ ۱۸  

۔ ہے گوسفند ،ايک کفارہ کا نکالنے خون سے بدن۔۱۹  

۔ ہے گوسفند ايک احتياطاا  کفارہ کا اکھاڑنے دانت۔۲۱  



۔ ہے درج ميں حج مناسک راسالہ جو ساتھ کے تفصيل اس طعام مد ايک يا گوسفند ايک يا ہے گوسفند دو کفارہ کا کاٹنے ناخن۔۲۱  

۔ ہے گوسفند ايک کفارہ کا چلنے ميں سايہ کا مردوں۔۲۲  

 رسالہ جو ساتھ کے تفصيل ہے،اس ندگوسف ايک ،يا گائے ايک يا قيمت کی درختوں کفارہ کا کاٹنے کے درختوں کے حرم۔۲۳

۔ ہے مينمذکور حج مناسک   

۔ ہے گوسفند پرايک بنا کی مستحب ،احتياط کفارہ کا لگانے ہتھيار۔ ۲۴  

 

طواف۔۲  

۔ ہے طواف کا کعبہ خانہ وہ گا کرے عمل دوسرا جو انسان بعد کے باندھنے احرام کا عمرہ۔۲۲۲۴ مسئلہ  

 چکر ہر گا لگائے چکر گرد کے اس مرتبہ سات کر دے قرار طرف بائيں کو کعبہ انہخ کہ ہے يہ کيفيت کی طواف۔۲۲۲۵ مسئلہ

۔ کرے ختم اسے آکر پر وہيں کرکے سے اسود حجر ء ابتدا کی  

 قربۃا  ہوں التی/ تا ال بجا عمرہ طواف کہ گی ہو طرح اس وہ اور نيت۔۱۔ ہے ضروری ہونا کا چيزوں آٹھ ميں طواف۔۲۲۲۶ مسئلہ

 ہو باوضو يعنی نا ہو پاک سے اصغر حدث سے طرح اسی نا ہو پاک سے نفاس اور جنابت،حيض جيسے اکبر حدث۔ ۲ هللا الی

 ہے ضروری ہونا شرائط تمام والی نماز ميں طواف اور ہونا کا عورتين ستر۔۵ہونا شدہ ختنہ کا مرد۔ ۴ ہونا پاک کا بدن اور لباس۔۳

 حجر۔۷ جائے کيا طواف درميان کے السلم عليہ ابراہيم مقام اور کعبہ نۂخا پر بنا کی ہونے نہ مشقت اور پر بنا کی احتياط۔۶

 ہاتھ کا اس کہ حتی   ہو باہر سے کعبہ خانہ بدن سارا کا والے کرنے طواف۔۸ جائے کيا داخل ميں طواف کو السلم عليہ اسماعيل

۔ ہيں کہتے‘‘شاذروان’’ جنہيں ہو باہر سے چبوتروں کی کعبہ خانہ پر بنا کی مستحب احتياط بھی  

 

طواف نماز۔۳  

 ال بجا کا طواف نماز رکعت دو پيچھے کے س نزديکيا کے السلم عليہ ابراہيم مقام بعد کے طواف۔ عمل تيسرا کا عمرہ۔۲۲۲۷مسئلہ

۔ ہے نا  

 فطوا نماز رکعت دو’’۔۔کہ گی ہو طرح اس نيت کی اس اور گی جائے الئی بجا طرح کی نماز کی صبح طواف نماز۔۲۲۲۸ مسئلہ

۔‘‘هللا الیؐا  قربۃ’’ ہوں پڑھتی/ہوں پڑھتا  

سعی۔۴  

 اور صفا کو انسان ميں عمل اس اور کرناہے سعی درميان کے( پہاڑيوں نامی) مروہ اور صفا عمل چوتھا کا عمرہ۔۲۲ ۲۹ مسئلہ

۔پر مروہ انتہا اور کرے سے صفا ء ابتدا جبکہ ہے کرنا طے مرتبہ سات کو مسافت کی مروہ  

۔گا ہو شمار‘‘ شوط’’دوسرا تک صفا کر چل سے مروہ اور( چکر‘‘) شوط’’ ايک تک مروہ کر چل سے صفا۔۲۲۳۱مسئلہ  

 ہوں کرتی/ کرتا سعی لئے کے تمتع عمرہ درميان کے مروہ اور صفا’’کہ گی جائے کی نيت طرح اس ميں سعی۔۲۲۳۱ مسئلہ

الی   ۔‘‘ هللا قربۃا  

تقصير۔۵  

۔ ہے‘‘ تقصير’’ پانچوانعمل کا عمرہ بعد کے لينے کر مکمل کے سعی۔۲۲۳۲مسئلہ  

 کرے يوں نيت اور گا کاٹے ناخن يا بال کے ابروؤں يا مونچھ يا سر اپنے انسان کہ ہے يہ مطلب کا ‘‘تقصير’’۔۲۲۳۳ مسئلہ

۔‘‘ ہوں کرتی/ کرتا تقصير کی تمتع عمرہ لئے کے خدا اطاعت’’گا  

 جو کے چيزوں دو سوائے گی جائيں ہو حلل پر اس بعد کے تقصير چيزيں والی نے ہو حرام سے وجہ کی احرام۔۲۲۳۴ مسئلہ

 کاٹنا وغيرہ بوٹے گھاس يا درختوں کے حرم دوسرے اور شکار ايک۔ سے وجہ کی احرام ہيننہ حرام سے وجہ کی حرمت کی حرم

 ۔

اعمال کے تمتع حج  



احرام کا حج۔۱  

 تمتع عمرہ انسان جب ہے احرام پہل سے ميں ان اور ہيں تے ہو عمل تيرہ کے حج کہ ہيں چکے کر بيان کہ جيسا۔ ۲۲۳۵ مسئلہ

 فرق ميں احرام کے حج اور عمرہ۔ باندھے احرام کا حج گيا کيا بيان ں می عمرہ کہ طرح جس کہ طرح اسی تو لے کر مکمل کو

 کہ ہے ستحبم اور ہے تا جا باندھنا سے مکہ احرام کا حج ليکن ہے جاتا باندھنا سے ميقات ايک کسی احرام کا عمرہ کہ ہے يہ

الی ہوں باندھتی/ باندھتا احرام کا تمتع حج’’ کرے نيت يوں وقت باندھتے احرام اور باندھے سے الحرام مسجد هللا قربۃا ‘‘ 

۔ کاہے تک ٹھہرنے ميں عرفات وقت کا احرام کے حج بعد کے عمرہ۔۲۲۳۶ مسئلہ  

ٹھہرنا ميں عرفات۔۲  

 غروب کر لے سے ظہر دن کے(الحجہ ذی! ۹) عرفہ۔ ہے ٹھہرنا ميں تعرفا عمل دوسرا کا حج بعد کے احرام۔ ۲۲۳۷ مسئلہ

۔ ہيں کہتے‘‘عرفات وقوف’’ کو ٹھہرنے ميں عرفات صحرائے تک آفتاب  

الی ہوں ٹھہرتی/ ٹھہرتا ميں عرفات لئے کے تمتع حج’’ گی ہو يوں نيت کی عمل اس۔۲۲۳۸ مسئلہ ۔‘‘هللا قربۃا  

ٹھہرنا ميں الحرام مشعر۔۳  

 عيد روز وہاں اور جائے ميں الحرام مشعر سے بعدعرفات کے آفتاب غروب رات کی(الحجہ ذی دسويں) عيد شب۔۲۲۳۹ مسئلہ

۔رکے سے نيت کی وقف تک آفتاب طلوع سے فجر طلوع کے عيد روز پھر اور رہے ٹھہرا تک فجر طلوع کے  

 ميں الحرام مشعر تک آفتاب عطلو سے صادق صبح’’ کرے نيت يوں تو ہو نزديک( صادق صبح) فجر طلوع جب۔۲۲۴۱ مسئلہ

الی ہوں ٹھہرتی/ ٹھہرتا ۔‘‘هللا قربۃا  

اعمال کے منی  ۶۔۴  

( حلق اور رمی،ذبح  ) 

 رمی(۱) ديں انجام کام تين کر جا وہاں اور جائيں چلے ميں منی   حاجی تو کرے طلوع سورج کا عيد جب۔۲۲۴۱ مسئلہ

 جمرۂ ہوئے کرتے اطاعت کی حکم کے خدا’’گی ہو يوں نيت اور مارنا پے در پے سنگريزے سات کو ستون بڑے يعنی۔جمرہ عقبی  

 کی اوراس ہے تی کرناہو قربانی کی بھيڑ يا گائے ، اونٹ بعد کے نے ہو فارغ سے عمل اس(۲‘‘) ہوں مارتی/  مارتا پتھر کو عقبی  

 چاہيئے نا ہو سالم و صحيح جانورکو کے قربانی‘‘ ہوں کرتی/ کرتا قربانی ئے ہو التے بجا حکم کا خدا’’ کہ گی ئے جا کی يوں نيت

 قربانی انسان کہ ہے يہ مستحب احتياط اور ہے درج ميں حج مناسک رسالۂ کہ جو ہے نااحوط ہو سن مخصوص کا نور جا ہر اور

 يا جائے يا منڈا کو سر تمام(۳۔) دے پر طور کے صدقہ تہائی ايک ر او دے ہديہ تہائی ،ايک کھائے تہائی ايک سے گوشت کے

 بجا کی حکم کے خدا’’ گی جائے کی ں يو نيت ميں عمل اس اور۔ جائيں کاٹے بال کچھ کے مونچھوں يا سر يا جائيں ٹے کا نناخ

 کرنا حلق اسے پر بنا کی مستحب تواحتياط ہے حج پہل سکا ا اگر۔‘‘ ہوں کرتی/  کرتا تقصير يا حلق کی تمتع حج کيلئے آوری

۔منڈوائے کو سر يعنی چاہيئے  

اعمال کے مکرمہ ہمک۔۱۱۔۷  

 زيارت طواف(۱) گا الئے بجا اعمال پانچ کر پہنچ مکہ روز اسی بعد کے النے بجا اعمال تين مذکورہ ميں منی   حاجی۔۲۲۴۲ مسئلہ

ابراہيم مقام(۲)‘‘ہوں کرتی/ کرتا زيارت طواف ہوئے کرتے اطاعت کی عالم خداوند’’ گی ہو يوں نيت کی اس اور۔ [L:8] السلم عليہ 

 پڑھتی/ پڑھتا زيارت طواف نماز رکعت دو’’ گی ہو يوں نيت کی اوراس۔ نا ال بجا طواف نماز رکعت دو پيچھے سکے يکيانزد کے

 درميان کے مروہ اور صفا ہے چکا ہو ذکر ميں اعمال کے عمرہ کہ جيسا سعی درميان کے مروہ اور صفا(۳) ‘‘هللا الی   قربۃ’’ں ہو

الی ہوں کرتی/ کرتا سعی درميان کے مروہ اور صفا لئے کے عتمت حج’’ کرے يوں نيت اسکی اور دوڑے  نساء طواف(۴)‘‘هللا قربۃا

الی ہوں رہی/ رہا ال بجا نساء طواف’’گی ہو يوں نيت کی اس ليکن ہے مانند کی طواف کے حج بھی طواف يہ کرنا  دو(۵)‘‘هللا قربۃا

الی ہوں رہی/ رہا ال بجا نساء وافط نماز رکعت دو’’ کرے طرح اس نيت اسکی اور نساء طواف نماز رکعت هللا قربۃا  ‘‘ 

 ر او ئے جا مينرہ منی   کو الحجہ ذی دسويں لئے کے( مارنے پتھر اور رہنے ميں منی  ) اعمال کے منی   انسان اگر۔۲۲۴۳ مسئلہ

۔ نہيں حرج ئی کو بھی تو الئے بجا اعمال کے مکہ کر پہنچ مکرمہ مکہ کو الحجہ ذی بارہويں يا گيارہويں  

 ہو حرام پر اس سے وجہ کی احرام ہينجو جاتی ہو چيزينحلل تمام وہ پر حاجی بعد کے النے بجا اعمال کے مکہ۔۲۲۴۴ سئلہم

 احرام کہ جو گی رہيں حرام پر اس چيزيں دو البتہ۔ وغيرہ استعمال کا خوشبو اور مباشرت ساتھ کے بيوی اپنی کہ حتی   تھيں چکی

 گھاس يا درخت کے حرم دوسرے اور شکار ،ايک تھيں ہوئيں حرام پر اس سے وجہ کی حرمت کی حرم بلکہ نہيں سے وجہ کی

۔ کاٹنا بوٹے  



رہنا ميں منی  ۔۱۲  

 عورت ميں حالت کی احرام نے اس اگر اور چاہيئے رہنا ميں منی   کو حاجيوں کو رات کی بارہويں اور گيارہويں۔۲۲ ۴۵ مسئلہ

 گزارتا رات ميں منی  ’’کرے نيت يہ وہاں اور چاہيئے گذارنا وہيں بھی رارت کی تيرہويں اسے تو کيا شکار يا کی مباشرت سے

الی ہوں گزارتی/ هللا قربۃا ‘‘ 

 بعد کے ظہر کی بارہويں وہ تو ہو کيا نہ شکار يا کی نہيں مباشرت سے عورت ميں حالت کی احرام نے کسی اگر۔۲۲۴۶ مسئلہ

۔ چاہيئے گزارنی وہيں اسے بھی بھر رات وہ پھر تو ہوا نہ خارج سے اںوہ تک آفتاب غروب اگر ليکن ہے سکتا جا باہر سے منی    

 نے اس تو رہا نہ وہاں عمداا  اور دے کفارہ گوسفند ايک بدلے کے شب ہر تو رہے نہ رات ميں منی   شخص کوئی اگر۔۲۲۴۷ مسئلہ

۔ ہے صحيح حج کا اس ليکن ، ہے کيا گناہ  

 

مارنا پتھر۔۱۳  

 پہلے مارے پتھر سے ترتيب اس کو جمروں تينوں دونونميں کے ان کرے باشی شب ميں منی   یحاج کو راتوں جن۔۲۲۴۸ مسئلہ

 ہو مکمل اعمال تمام کے حج پر اسی اور مارے پتھر سات سات کو عقبی   جمرۂ ميں آخر اور کو وسطی   جمرۂ پھر کو اولی   جمرۂ

۔ ہيں جاتے  


