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 أحكام الطهارة و مسائلها  

  طہارت کےاحکام ومسائل 

o شرعی اوامر کی بجا آوری کا حکم  

o عمل کی تباہ کاری  

o عمل کی حفاظت  

o طہارت کے احکام و مسائل  

o  جن چیزوں سے طہارت حاصل

  ہوتی ہے

o قضائے حاجت کے آداب  

o  قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ

  ہونے کا حکم
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o فطری سنتیں  

 وما عجب أن النساء ترجلت  

 ولكن تأنیث الرجال عجیب  

o وضوکے احکام ومسائل  

o کامل وضو کا طریقہ  

o کے وضو کی کیفیتملسو هيلع هللا ىلصنبی مکرم  

o  وضومیں واقع ہونے والی چند

  غلطیاں

o غسل کے احکام ومسائل  

o جنبی کیا کر سکتا ہے؟  

o غسل کے مکروہات  

o تیمم کے احکام و مسائل  

o حیض ونفاس کے احکام ومسائل  

 أحكام الطهارة و مسائلها 

  طہارت کےاحکام ومسائل 

 اعداد:



 

 

 

 ابواسعد قطب محمد اثری

 نظرثانی:

 ذاکرحسین وراثت ہللا

 ناشر

دفتر تعاون برائے دعوت وارشاد وتوعیۃ 

 الجالیات ربوہ ، ریاض

 فقہ اسالمی کے شرعی اصول و ضوابط

شک کی بنیاد پرزائل نہیں ہوگا۔٭ ہر ٭یقین 

چیز میں طہارت اصل ہے سوائے ان چیزوں 

کے جن کے نجس ہونے پر شرعی دلیل 

موجودہے۔٭اصل برأت الذمہ ہے، االیہ کہ 

شرعی دلیل اس کے خالف موجود ہو۔٭اصل 

اباحت ہے اال یہ کہ حرمت یا نجاست پر کوئی 

شرعی دلیل موجود ہو۔٭مشقت آسانی پیدا 

ے۔٭ضرورتیں ممنوعہ چیزوں کو کرتی ہ



 

 

 

جائز کرتی ہیں ٭ قدرے ضرورت ضرورت 

کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ٭اگر آدمی کسی کام کی 

طاقت نہیں رکهتا تو اس پر وہ کام واجب 

نہیں۔٭ اشد ضرورت کے وقت حرام چیز 

استعمال کرنا بهی جائز ہے۔ ٭مفاسد کو دفع 

کرنا مصالح کے النے پر مقدم ہے۔٭ اور جب 

صالح جمع ہو جائیں تو ان میں جو اعلی ہو دوم

اسے لیا جائے۔٭ جب دومفاسد جمع ہوجائیں تو 

جس میں کم نقصان ہو اسے اختیار کیا جائے 

گا۔ ٭نفی اور اثبات میں علت حکم کا اعتبار 

لوگوں )بالغ (ہوتا ہے۔٭واجبات صرف مکلف 

پر الزم ہیں۔٭ اتالفات مکلف اور غیر مکلف 

ادات میں اصل ممانعت سب پر واجب ہیں۔٭عب

ہے سوائے ان عبادات کے جن پر شرعی دلیل 

موجود ہے۔٭ اور معامالت میں اصل اباحت 

ہے،اال یہ کہ اس کی حرمت پر شرعی دلیل 

موجود ہو۔٭ اور عادات و معامالت میں اصل 

اباحت ہے سوائے ان عادات و معامالت کے 

جن کی حرمت پر شرعی دلیل موجود ہو۔٭ 



 

 

 

ں اصل وجوب ہے،اال یہ کہ شرعی اوامر می

مستحب یا اباحت پر شرعی دلیل موجود ہو۔ 

٭نواہی میں اصل تحریم ہے اال یہ کہ مکروہ 

ہونے پر کوئی شرعی دلیل موجود ہو۔٭منافع 

میں اصل حلت ہے۔ ٭ اور نقصان دہ چیزوں 

 میں اصل حرمت ہے ۔

 شرعی اوامر کی بجا آوری کا حکم 

آدمی اپنی کے اوامر آسان اور سہل ہیں، ہللا

طاقت بهر انہیں انجام دے اور ان چیزوں سے 

مکمل اجتناب کرے جن سے ہللا نے منع کیا 

  ہے ۔ہللا تعالی فرماتا ہے :

جہاں ” [١٦]التغابن: +ہ ہ ہ ھ ھ ھ ه ےےۓ" 

تک تم سے ہوسکے ہللا سے ڈرتے رہو اور 

ہ سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور ہللا کی را

میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لئے بہتر 

 ۔ “ہے



 

 

 

سے روایت ہے کہ رسول ہللا  bابو ہریرہ 

 نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص

دَُعونِي َما تََرْكتُُكْم إِنََّما َھلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم »

بُِسَؤاِلِهْم َواْختِالفِِهْم َعلَى أَْنبِیَائِِهْم فَإِذَا نََهْیتُُكْم َعْن 

وہُ َوإِذَا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنھُ َما َشْيٍء فَاْجتَنِبُ 

جب تک میں تمہیں چهوڑے رہوں ” «اْستََطْعتُمْ 

)یعنی کسی بات کی تم مجهے چهوڑے رہو،

اس لئے کہ تم سے پہلے زیادہ کرید نہ کرو(

سوال )کثرت(جو لوگ گزر چکے ہیں اپنے 

اور انبیاء پر اختالف کرنے کی وجہ سے 

اگر میں تم کو کسی چیز سے  ہالک ہوئے، پس

منع کردوں تو تم اس سے رک جاؤ اور اگر 

کسی چیز کا حکم دوستوں اپنی طاقت بهر 

صحیح ،٧٢٨٨)صحیح البخاری:۔“اسے کرو

  (١٣٣٧مسلم:

 عمل کی تباہ کاری 



 

 

 

نماز و روزہ اور صدقات و خیرات جیسی 

ش ہوتی نیکیاں کرنے کے وقت تین آفتیں در پی

 ہیں :

٭عمل کا دکهاوا ٭عمل پر عوض کا 

مطالبہ٭اپنے عمل سے رضامندی اور اس پر 

 اعتماد ۔

سے )ریاکاری(عمل کے دکهاوے  -١

 چهٹکارا:

جو شخص اپنے عمل کی ریا سے خودکوبچا 

لے،تو اسے یہ سمجهنا چاہئےکہ یہ اس پر ہللا 

کا احسان اور اس کے عطا کردہ توفیق میں 

 کی جانب سےاور اس کی سے ہے اور یہ ہللا

مدد سے وجود پذیر ہواورنہ بندے میں اس کی 

 مجال کہاں۔

عمل کے عوض کے مطالبے سے -٢

 چهٹکارا:



 

 

 

جو شخص اپنے عمل کو عوض کے طلب 

سے بچا لیتا ہے ،تو معلوم ہو کہ وہ تو اپنے 

ایک غالم بندہ ہے جو اس کی آقا کا محض 

خدمت گزاری پر کسی اجرت کا حقدار نہیں 

،ہاں اس کا آقا اگر اسے کچه تهوڑا موڑا اپنی 

جانب سے نواز دے تو وہ آقا کی جانب سے 

احسان و نوازش ہے نہ کہ اس عمل کا بدلہ و 

 عوض۔

اپنے عمل پر شاداں ہونا اور اس پر اعتماد  -٣

  کرنا:

خود پسندی اور اس  جو شخص اپنے عمل کو

پر اعتماد سے اپنے آپ کو آزاد کرالے 

کیونکہ اس کی نگاہوں میں اس کے 

عیوب،عمل کی ادائیگی میں کوتاہیاں اور نفس 

و شیطان سے اس کی حفاظت اور حقوق الہی 

کی عظمتیں گردش کرتی ہیں۔اور یہ بهی پتہ 

ہے کہ بندہ عمل کے اکمل انداز میں بجاآوری 



 

 

 

ا تواں و عاجز ہے ۔ہم ہللا میں وہ کس قدر ن

سے اخالص ومدد اور استقامت کے طلبگار 

 ہیں ۔

 عمل کی حفاظت 

عمل صالح کو بروئے کار النا ہی کمال نہیں 

،بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ اسے تباہ و 

برباد کرنے والی چیز وں سے بچا لیا 

جائے،جیسے ریا کہ اگر وہ داخل ہو جائے تو 

عمل کو برباد کردے ،اس کے چند ایک 

دروازے ہیں جنہیں شمار کرنا مشکل ہے 

،ایسے ہی جو عمل اتباع سنت سے مربوط و 

مقید نہ کیا جائے وہ بهی بربادی کا شکار ہو 

 جاتا ہے اور ایسے ہی جس عمل پر دل سے

ہللا پر احسان جتالیا جائے وہ اسے برباد 

کردیتا ہے ،بندوں کو اذیت پہونچا کر عمل 

کرنے سے اس میں نقص و کمی پیدا ہو جاتی 

ہے،ایسے ہی ہللا کے حکم کی جان بوجه کر 



 

 

 

مخالفت کرنے اور اسے حقیر سمجهنے کی 

صورت میں عمل تباہی سے دو چار ہوجاتا 

 ں ہیں۔ہے اس جیسی اوربهی بہت سی مثالی

 طہارت کے احکام و مسائل 

طہارت کی لغوی تعریف:طہارت کا معنی 

ظاہری اور باطنی گندگی سےپاکی و صفائی 

 حاصل کرنا۔

طہارت کی شرعی تعریف:ناپاکی ختم کرنا 

 اور نجاست کو زائل کرنا۔

 طہارت کی قسمیں

 طہارت کی دو قسمیں ہیں:

 ظاہری طہارت : -١

نی سے وضو یا غسل کرنا اس کے عالوہ پا 

 کپڑا،جسم اور جگہ کا نجاست سے پاک ہونا۔



 

 

 

 باطنی طہارت: -٢

دل کا بری صفات سے پاک و صاف ہو نا  

مثال شرک، کفر، غرورتکبر،خود پسندی،کینہ، 

حسد ،نفاق اور ریاء وغیرہ اور اس میں اچهی 

صفات سے لبریز ہونامثال 

،توکل علی توحید،ایمان،سچائی،اخالص یقین

ہللا ،سخاوت اور احسان وغیرہ اور مزید اس 

کی تکمیل کثرت توبہ و استغفار اور ذکر اٰلہی 

 سے ہوتی ہے ۔

 رب کی عبادت کے وقت بندے کی صورت:

اگر انسان کا ظاہر پانی سے پاک ہو جائے اور 

اس کا باطن توحید وایمان سے پاک ہو جائے 

ا تو اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے ،اس ک

نفس عمدہ ہوجاتا ہے، اس کے دل میں چستی 

وپهرتی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بہت اچهی 

حالت میں اپنے رب سے مناجات کرنے کے 

لئے کچه یوں تیار ہو جاتا ہے کہ اس کا جسم 



 

 

 

پاک ،اس کا دل پاک،اس کا لباس پاک اور وہ 

جگہ پاک اوریہ ہللا رب العالمین کے سامنے 

ثر عمدہ صفات و عبادت کرنے کے لئے پرا

منتہائے آداب ہیں، اسی وجہ سے صفائی کو 

نصف ایمان قرار دیا گیا۔صفائی سے آدمی ہللا 

اور اس کے بندوں کے نزدیک محبوب بن 

 جاتا ہے۔

َمِحیِض    ہللا تعالی فرماتا ہے : َویَس   لُونََك َعِن ۡل 

تَِزلُواْ ۡلن َِسآَء فِي   قُل  ُھَو أَٗذى فَٱع 

َمِحیِض وَ  َن ۡل  َن  فَإِذَا تََطهَّر  ُهر  َربُوُھنَّ َحتَّٰى یَط  اَل تَق 

بِیَن  َ یُِحبُّ ۡلتَّوَّٰ ُُۚ إِنَّ ّۡللَّ ُث أََمَرُكُم ّۡللَّ تُوُھنَّ ِمن  َحی 
فَأ 

ِریَن "  ُمتََطه ِ ہللا تعالی ” [٢٢٢]البقرة: َویُِحبُّ ۡل 

توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو 

 ۔“پسند فرماتا ہے

مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول  ابو 

الطُُّهوُر َشْطُر اإِلیَماِن »نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص ہللا

ِ تَْمألُ اْلِمیَزانَ    «َواْلَحْمدُ ّلِلَّ



 

 

 

صفائی نصف ایمان ہےاورالحمد ہللا میزان ”

  (٢٢٣)صحیح مسلم: ۔ “کو بهر دیتا ہے

 جسم اور روح کی سالمتی: 

ق بدن اور روح سے ہللا نے انسان کی تخلی 

فرمائی ہے۔ بدن کے اندردو طرف سے گندگی 

داخل ہوتی ہے، ایک اندر سے جیسے پسینہ، 

دوسرےباہر سے جیسےگرد وغبار،اس سے 

چهٹکارہ پانے کے لئے باربار دھوناضروری 

ہے ۔اسی طرح روح بهی دو طرف سے متأثر 

ہوتی ہے ایک ان امراض سے جو دلوں کے 

وسرے اندر پیدا ہوتے ہیں مثال حسد،تکبر، د

ان خارجی گناہوں کی پاداش میں جنہیں آدمی 

خود کرتا ہے مثال ظلم،زنا،ایسی صورت میں 

روح کی عافیت وسالمتی کے لئےکثرت سے 

 توبہ و استغفار کی ضرورت ہے۔

 جن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے 



 

 

 

طہارت محاسن اسالم میں سے ہے طہارت 

پانی کے استعمال  مشروع طریقے سے پاک

کرنے یا پاک مٹی سے تیمم کرنےکا نام 

 ہےتاکہ حدث اور نجاست دور کی جاسکے۔

 طہارت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے:

 پانی  -١

 اوراس کی دو قسمیں ہیں : 

 ٭پاک پانی:

پاک پانی وہ ہے جو اپنی اصلی حالت پر 

برقرار رہے جیسے بارش کا پانی ،سمندر کا 

کا پانی ،پگهلنے والی برف یا جو پانی،ندی 

پانی زمین سے خود نکلے یا کسی آلہ سے 

گرم ہو نکاال جائے چاہے وہ میٹها ہو یا نمکین،

یا ٹهنڈایہی وہ پاک پانی ہےجس سے طہارت 

حاصل کرنا جائز ہے۔جیسا کہ ہللا تعالی نے 

نَا ِمَن ۡلسََّمآِء َماٗٓء َطُهوٗرا "  فرمایا: َوأَنَزل 



 

 

 

اور ہم نے آسمان سے پاک ’’ [٤٨]الفرقان: 

 ۔‘‘کرنے واال پانی اتارا ہے 

 ٭نجس پانی: 

نجس پانی وہ ہے جس کا رنگ یا مزہ یا بو 

نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوجائے،چاہے وہ 

کم ہو یا زیادہ، اس پانی سے طہارت حاصل 

 کرنا جائز نہیں۔

٭نجس پانی اس وقت پاک ہوجاتا ہے جب کہ 

زائل ہو جائےیا وہ اس کی تبدیلی خود بخود 

پانی نکال لیا جائے یا اس میں دوسرا پا نی مال 

دیا جائے جس سے اس کی تبدیلی زائل ہو 

 جائے۔

٭اگرپانی کی نجاست یا طہارت کے بارے 

میں مسلمان کو شک ہو تو وہ اصل پر بنا 

کرےکیونکہ اس کی اصل طہارت ہے جس پر 

 شک سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔



 

 

 

ست کے ساته مشتبہ ہو ٭اگرپاک پانی نجا

جائے اور اس کے عالوہ دوسرا پانی نہ ملے 

تو اگر غالب گمان یہ ہو کہ وہ پاک ہے تو اس 

 سے وضو کر لے۔

٭اگرپاک کپڑے میں نجاست یا حرام چیز 

لگنے کا شبہ ہو اور اس کے عالوہ کوئی 

دوسرا کپڑا نہ ہو تو اجتہاد کر کے نماز پڑھ 

ہو کہ وہ پاک لے، اگر اس بات کا غالب گمان 

ہے اور اس کی نماز ان شاء ہللا صحیح 

 ہوجائے گی۔

 پاک مٹی: -٢

غبار سب داخل ہیں جس میں ریت ،مٹی ،پتهر،

البتہ یہ اس وقت وضویا غسل کے قائم مقام 

ہوگی جب پانی میسر نہ ہو یا اس کے استعمال 

سے بیماری یا کوئی اور چیز مانع ہوجیسا کہ 

  ہللا تعالی نے فرمایا:



 

 

 

پانی نہ پاؤ تو ” [٤٣]النساء: ې ى ى ائ ائ ەئ" + 

 ۔“پاک مٹی سے تیمم کر لو

٭حدث اصغر یا حدث اکبر سے طہارت پانی 

سےحاصل ہوتی ہے اور اگر پانی نہ ملے تو 

تیمم کیا جائے ،اسی طرح اگر اس بات کا 

اندیشہ ہو کہ پانی استعمال کرنے سے نقصان 

 پہنچے گا تو تیمم کیا جائے۔

یاجگہ پر لگی ہوئی نجاست کی  ٭بدن یا کپڑے

)بہنےوالی طہارت پانی یا دوسرےسوائل

یا پاک جامد چیزوں سے ہوگی جوعین چیز(

اس گندگی کو دور کردے،مثال،بهاپ،کیمیکل 

 وغیرہ۔

سونے چاندی کے برتنوں اور کفار کے لباس 

 کے استعمال کا حکم:

سونےاورچاندی کے برتنوں میں 

ے لئے حرام کهانا،پینا،مرداورعورت دونوں ک



 

 

 

ہےاوراس کے ہر قسم کے استعمال پر پابندی 

ہے، البتہ عورتیں اس کا زیوربنا سکتی ہیں 

اور مرد چاندی کی انگوٹهی پہن سکتے 

ہیں،اسی طرح ضرورت کے وقت سونے یا 

چاندی کے دانت یا ناک لگوائے جا سکتے 

سے روایت ہے  bہیں۔جیسا کہ حذیفہ بن یمان 

 یا : نے فرماملسو هيلع هللا ىلص کہ رسو ل ہللا 

یبَاَج َوالتَْشَربُوا فِي » ال تَْلبَُسوا اْلَحِریَر َوال الد ِ

ِة َوال تَأُْكلُوا فِي ِصَحافَِها فَإِنََّها  آنِیَِة الذََّھِب َواْلِفضَّ

تم خالص ریشم ” «لَُهْم فِي الدُّْنیَا َولَنَا فِي اآلِخَرةِ 

اور دیباچ نہ پہنو، اور نہ سونے اور چاندی 

اور نہ سونے اور چاندی  کے برتن میں پیؤ

کی رکابیوں میں کهانا کهاؤ کیونکہ وہ دنیا میں 

کافروں کے لئے ہے، اور ہمارے لئے آخرت 

صحیح ،٥٤٢٦)صحیح البخاری:۔“میں ہے

  (٢٠٦٧ مسلم:



 

 

 

اور ایک دوسری حدیث میں ام المومنین ام 

نے ملسو هيلع هللا ىلصبیان فرماتی ہیں کہ رسول ہللا  cسلمہ 

 فرمایا: 

ِة إِنََّما یَُجْرِجُر فِي الَِّذي یَْشَرُب فِ » ي إِنَاِء اْلِفضَّ

جو شخص چاندی کے برتن ” «بَْطنِِھ نَاَر َجَهنَّمَ 

میں پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں گویا دوزخ کی 

)صحیح البخاری: ۔ “آگ گٹ گٹ اتارتا ہے

 (٢٠٦٥ صحیح مسلم:،٥٦٣٤

وضو وغیرہ کرنے کے لئے ہر پاک برتن 

غصب کیا ہوا استعمال کرنا جائز ہے اگر وہ 

یا سونے چاندی کا نہ ہو اور اگر وہ غصب کیا 

ہوا ہے یا سونے چاندی کا برتن ہے تو اس کا 

بنانا اور استعمال کرنا حرام ہے لیکن اگر 

کسی نے سونے یا چاندی کے برتن میں وضو 

کر لیا تو اس کو گناہ ملے گا لیکن اس کا 

 وضو صحیح ہوجائے گا۔



 

 

 

ا حال اگر معلوم کفار کے برتنوں اور کپڑے ک

نہ ہو تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ 

اصالوہ پاک ہے لیکن اگر نجاست کی موجود 

گی کا پتہ چل جائے تو پانی سے اس کا دھونا 

 واجب ہے۔

 نجاست اور اس کے ا قسام و احکام :

مسلمانوں پر جن نجاستوں کو دور کرنا اور 

ئل ایک یا کئی بار دھو کر اس کے اثر کو زا

 کرنا ضرور ی ہے وہ یہ ہیں :

آدمی کا پیشاب اور پا 

خانہ،بہنےواالخون،حیض اور نفاس کا خون ، 

) سوائےمچهلی اورٹڈی ودی،مذی،مردار

سور کا گوشت، ان جانوروں کا پیشاب کے(

اور گوبر جن کا گوشت کهانا حرام ہے جیسے 

خچر گدھا وغیرہ اورکتے کا لعاب اس کو 

ہلی بار مٹی سے۔ سات مرتبہ دھویا جائے پ

سے روایت ہے کہ رسو  bجیسا کہ ابو ہریرہ 



 

 

 

َطُهوُر إِنَاِء أََحِدُكْم إِذَا َولََغ »نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلصل ہللا

اٍت أُوالُھنَّ  فِیِھ اْلَكْلُب أَْن یَْغِسلَھُ َسْبَع َمرَّ

تم میں سے کسی کے برتن کی ” «بِالتَُّرابِ 

پاکی جب کہ کتا منہ ڈال کر اس میں سے پئے 

ہے کہ اسے سات بار دھوئے جس میں یہ 

)صحیح ۔“پہلی بار مٹی سے دھوئے

 (٢٧٩ صحیح مسلم:،١٧٢البخاری:

٭اگر جوتے یا موزے میں نجاست لگ جائے 

تو اس کو پاک کرنے کاطریقہ یہ ہے کہ اسے 

زمین پر اس طرح رگڑ دیا جائے کہ نجاست 

 کا اثر زائل ہو جائے۔

 قضائے حاجت کے آداب 

استنجاء کا معنی:پیشاب اور پاخانے کے 

راستے سے نکلنے والی ہر چیز کو پانی سے 

 زائل کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔



 

 

 

استجمارکا معنی:ڈھیلہ یا پتهر یا کاغذ وغیرہ 

سے پا خانہ اور پیشاب کے راستوں سے 

نکلنے والی چیزوں کو زائل کرنے کو 

 استجمار کہتے ہیں۔

الخالء میں داخل ہونے اور نکلتے وقت بیت 

 کتنی باتوں کو ملحوظ رکهے :

بیت الخالء جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں )الف( 

اندر کرنااور بسم ہللا کہنا اور یہ دعا پڑھنا: 

اے ” «اللَُّهمَّ إِن ِي أَُعوذُ بَِك ِمْن اْلُخبُِث َواْلَخبَائِثِ »

لب ہللا میں نر اور مادہ جنوں سے تیری پناہ ط

 ۔(١۴٢)صحیح البخاری: سنت ہے“کرتا ہوں

بیت الخالء سے نکلنے کے وقت اپنا دایاں )ب(

کہنا سنت “غفرانک”پاؤں پہلے باہر نکالنا اور

 سنن الترمذی :، ٣٠)سنن ابی داود:ہے۔

 ،صحیح (٧



 

 

 

٭مسجد میں داخل ہونے کے وقت اور کپڑا 

اور جوتا پہننے کے وقت داہناپاؤں یا ہاته 

سنت ہے، اور مسجد سے  پہلے داخل کرنا

نکلنے کے وقت اور کپڑا اور جوتا نکالنے 

کے وقت بایاں پاؤں یا ہاته پہلے نکالنا سنت 

 ہے ۔

٭جو شخص میدان یا صحراء میں قضائے 

حاجت کے لئے جائے اس کے لئےسنت یہ 

ہے کہ اتنی دور نکل جائے کہ لوگوں کی 

نظروں سےاوجهل ہوجائے اورآڑ کر کے 

رم زمین میں بیٹهے کہ بیٹهےاور ایسی ن

 پیشاب کے چهینٹوں سے ناپاک نہ ہو۔

لے جانا جائز )قرآن کریم(٭حمام میں مصحف 

نہیں اور نہ حمام میں بات چیت درست ہے، 

االیہ کہ کسی ضرورت سے کالم کیا جائے 

مثال کسی بهٹکے ہوئے کی رہنمائی کر رہا ہو 

 یا پانی مانگ رہا ہو۔



 

 

 

جانا جس میں ٭حمام میں کوئی ایسی چیز لے 

ہللا کا نام ہوجائز ہے مگر نہ لے جانا افضل 

ہے، حمام میں اور سوراخ میں پیشاب کرنا 

مکروہ ہے اور اسی طرح داہنے ہاته سے 

شرم گاہ چهونااور استنجا واستجمار کرنابهی 

مکروہ ہے،قضائے حاجت کے وقت زمین 

سے قریب ہونے سے پہلے کپڑااٹهانابهی 

انہ کرتے وقت سالم مکروہ ہے،پیشاب و پا خ

کا جواب دینا مکروہ ہے، ایسا شخص حاجت 

سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرے، پهر 

 سالم کا جواب دے۔

قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کا  

 حکم

٭ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف 

چہرہ یا پیٹه کر کے بیٹهناحرام ہے چاہے 

یا عمارت میں جیسا کہ ابو  کهلے میدان میں ہو



 

 

 

سے روایت ہے کہ رسول  bایوب انصاری 

 نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلصہللا 

إِذَا أَتَْیتُْم اْلغَائَِط فاَل تَْستَْقبِلُوا اْلِقْبلَةَ َوال »

قُوا أَْو  تَْستَْدبُِروَھا بِبَْوٍل َوال َغائٍِط َولَِكْن َشر ِ

بُوا  .«َغر ِ

اَم فََوَجْدنَا َمَراِحیَض قَْد قَاَل أَبُو أَیُّوَب فَقَِدْمنَا الشَّ 

 .َ بُنِیَْت قِبََل اْلِقْبلَِة فَنَْنَحِرُف َعْنَها َونَْستَْغِفُر َّللاَّ

جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ ، تو نہ ”

قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹه۔ پیشاب 

کرنا ہو تب بهی اور پاخانہ کرنا ہو تب بهی 

ی ۔بلکہ پورب کی طرف کر لو ،یا پچهم ک

۔ ابو ایوب کہتے ہیں ہم شام آئے تو ہم “طرف

نے وہاں قبلہ رخ بنی ہوئی کهڈیاں دیکهیں تو 

ہم ٹیڑھے ہو کر بیٹهتے  )جتنا ممکن ہوتا (

)صحیح اور ہم ہللا سے استغفار کرتے۔

 (٢٦٤ صحیح مسلم:،٣٩٤البخاری: 



 

 

 

٭مسجد میں ،راستے میں،نفع بخش سائے 

پر  میں،پهل دار درخت کے نیچے گزر گاہوں

اور اسی طرح عام راستوں پر جہاں لوگ آتے 

 جاتے ہوں پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے ۔

٭استجمار صرف تین پاک کرنے والے 

پتهروں سے ہونا چاہئےاور اگر تین پتهروں 

سے صاف نہ ہوتو تین سے زیادہ پتهر 

استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور 

ر یا طاق استعمال کرنا سنت ہے مثال تین پته

 پانچ پتهر وغیرہ۔

٭ہڈی ،لید ،کهانایا کسی محترم چیز سے 

 استنجاء کرناحرام ہے ۔

٭پاخانہ ،پیشاب کو پتهروں،ٹیشو پیپر اورورق 

سے زائل کیا جائے، لیکن پانی استعمال کرنا 

افضل ہے، اس لئے کہ اس سے اچهی طرح 

 صاف ہوتا ہے ۔



 

 

 

٭کپڑے میں جس جگہ نجاست لگ جائے اس 

دھونا ضروری ہےاور کو پانی سے 

اگرنجاست کی جگہ کا پتہ نہ چل سکے تو 

 پورا کپڑا دھویاجائے ۔

٭بچے کےپیشاب پر چهینٹا مارا جائے، اور 

بچی کے پیشاب کو دھویا جائے ،یہ اس وقت 

تک ہے جب تک کہ وہ کهانا نہ کهائیں اور 

جب کهانے لگیں تو دونوں کا پیشاب دھونا 

 واجب ہے۔

تمام نجاستوں سے  ٭آدمی پر واجب ہے کہ

اپنے آپ کو پاک و صاف رکهے جیسے 

پیشاب یا پا خانہ وغیرہ۔کیونکہ عبدہللا بن 

دو قبروں ملسو هيلع هللا ىلص کہتے ہیں کہ رسو ل ہللا dعباس 

کے پاس سے گزرے جن میں عذاب دیا جا رہا 

 تها آپ نے فرمایا: 

ا»  أََما إِنَُّهَما لَیُعَذَّبَاِن َوَما یُعَذَّبَاِن فِي َكبِیٍر أَمَّ

ا اآلَخُر فََكاَن  أََحدُُھَما فََكاَن یَْمِشي بِالنَِّمیَمِة َوأَمَّ



 

 

 

الیَْستَتُِر ِمْن بَْوِلِھ قَاَل: فَدََعا بِعَِسیٍب َرْطٍب فََشقَّھُ 

بِاثْنَْیِن، ثُمَّ َغَرَس َعلَى َھذَا َواِحدًا َوَعلَى َھذَا 

َما لَْم  لَعَلَّھُ أَْن یَُخفَُّف َعْنُهَما ثُمَّ قَاَل: َواِحدًا،

تو  دو قبروں کے پاس سے گذرے ،” «یَْیبََسا

یہ دونوں قبر والے عذاب  آپ نےفرمایا:

دیئےجارہے ہیں اور انهیں کسی بڑے گناہ 

کے سبب عذاب نہیں دیا جا رہا ہے ، ایک تو 

اس وجہ سے عذاب سے دوچار ہے کہ وہ 

)ایک کی بات دوسرے چغلخوری کرتا تها 

اور  اتا تها (سے لگا کر لڑائی جهگڑا کر

دوسرا اس وجہ سے کہ وہ خود اپنے پیشاب 

)جس کی وجہ سے سے بهی نہیں بچتا تها 

راوی کہتے ہیں: پهر آپ نے  نجس رہتا تها (

ہری ٹہنی منگوائی اسے چیر کر دو حصے 

کر لیے اور ایک اس قبر پرایک اس قبر پر 

توقع ہے کہ جب تک  پهر فرمایا : گاڑ دیئے ،

کا عذاب ہلکا ہو یہ نہ سوکهیں ان 

صحیح مسلم ،١٣٦١)صحیح البخاری :“جائے

:٢٩٢)  



 

 

 

 فطری سنتیں 

ہللا تعالی نے انسانی تخلیق میں انسان کے لئے 

کچه خصوصی اور فطری سنتیں بنائی ہیں 

جس کو بروئے کار ال کر وہ انسانیت کے بلند 

اور صفائی و ستهرائی درجے پر فائز ہوتا ہے 

کے اعلی معیار پر قائم ہوتا ہے جس کے 

بدولت وہ ہللا کے اور بندوں کی نظروں میں 

محبوب ہوجاتا ہے اور وہ چند ایک ہیں جن 

 کی تفصیل درج ذیل سطور میں کچه یوں ہے ۔

  مسواک کرنا : -١

٭مسواک کی لغوی تعریف :دانت کا ملنا یا 

 دانت ملنے کا آلہ ۔

اصطالحی تعریف:مسواک اس  ٭مسواک کی

یا اس )پیلو، زیتون یا نیم کی ٹہنی(لکڑی 

کو کہتے ہیں )جیسے برش وغیرہ(جیسی چیز 

جسے دانت یا مسوڑھے کی زردی اور بدبوو 



 

 

 

میل کچیل مٹانے کی خاطر استعمال کیا جاتا 

ہے ۔یہ منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا 

 اچها نسخہ ہے۔

 مسواک کرنے کا طریقہ:

نے دائیں یا بائیں ہاته سے مسواک آدمی اپ

پکڑے، اور اسے اپنے مسوڑھوں اور دانتوں 

پر پهرائے، اورمنہ میں دائیں جانب سے بائیں 

جانب لے جائے، اور کبهی کبهی زبان کے 

 کنارے بهی مسواک رگڑے۔

 مسواک کرنے کے مستحب اوقات : 

کرنا ہر وقت مسنون ہے اور مسواک  

بالخصوص ہر وضوکے وقت اورہرنماز کے 

وقت، اور قرآن کی تالوت کرتے وقت، اور 

گهر میں داخل ہونے کے وقت، اور جب رات 

میں سو کر اٹهے یا جب اپنے منہ کی 

 bبدبومحسوس کرے تب جیسا کہ ابو ہریرہ 



 

 

 

نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص سے روایت ہے کہ رسو ل ہللا 

ُشقَّ َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َوفِي َحِدیِث ُزَھْیٍر لَْوال أَْن أَ »

َواِك ِعْندَ ُكل ِ َصالةٍ  تِي ألََمْرتُُهْم بِالس ِ  «َعلَى أُمَّ

اگر مجهے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں ’’

کو مشقت و پریشانی میں ڈال دوں گا تو میں 

ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر صالة کے وقت 

حدیث میں  )زھیر کی‘‘ مسواک کیا کریں

‘‘ علی امتی’’کے بجائے ‘‘َعلَى اْلُمْؤِمنِینَ ’’

)صحیح  کے الفاظ ہیں (

 (٢٥٢مسلم:،٨٨٧البخاری،

 مسواک کرنے کی فضیلت:

بیان فرماتی ہیں کہ رسو  c٭ام المومنین عائشہ 

 نےفرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص ل ہللا 

مسواک ” «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»

ی کا کرنا منہ کی صفائی اور رب کی خوشنود

 (٤٠٩)صحیح الترغیب:“ ذریعہ ہے 



 

 

 

 کا معمول:ملسو هيلع هللا ىلصمسواک کے متعلق رسول اکرم

جب ملسو هيلع هللا ىلص فرماتے ہیں کہ نبی کریم  b٭حذیفہ 

)صحیح رات کو اٹهتے تو مسواک کرتے ۔

 (٢٥٥صحیح مسلم:،٢٤٥البخاری:

٭شریح رحمہ ہللا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 

سے پوچها کہ رسول  cام المؤمنین عائشہ 

گهر میں داخل ہوتے تو سب  جبملسو هيلع هللا ىلص مکرم 

سے پہلے کیا کام کرتے ،تو ام المومنین عائشہ 

c مسواک کرتے تهے ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا کہ آپ

 (٢٥٣)صحیح مسلم:

ختنہ کی تعریف:عضو تناسل  ختنہ کرانا: -٢

کے سپاری ڈھانپنے والے چمڑے کے کاٹنے 

 کو ختنہ کہتے ہیں۔

ختنہ کا حکم: ختنہ مردوں پر واجب ہے اور 

 کے لئے سنت ہے ۔ عورتوں

 ختنہ کے فوائد:



 

 

 

کے حکم کی اتباع اور ابراہیم ملسو هيلع هللا ىلص یہ رسول ہللا 

علیہ السالم کے سنت کی پیروی ہے،مسلمان 

کی پہچان ہےاور عضو تناسل میں جمع ہونے 

والی میل و کچیل اور پیشاب جیسی چیزوں 

 کے جمع ہونے سے صفائی ہے ۔

 مونچه کاٹنا اور داڑھی بڑھانا: -٣

انے،اسے چهوڑے رکهنے،اسے داڑھی بڑھ

معاف کرنےاور مونچه کاٹنے کے متعلق 

متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جیسا کہ عبدہللا 

سےمروی ہےفرماتے ہیں کہ  dبن عمر 

َخاِلفُوا »نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا

تم ” «اْلُمْشِرِكیَن،وأَْحفُوا الشََّواِرَب َوأَْوفُوا الل َِحى

نچهیں لوگ مشرکوں کی مخالفت کرو،مو

)صحیح “ کترواورداڑھیاں چهوڑو

 (٢٥٩و صحیح مسلم:٥٨٩٢البخاری:

داڑھی چهوڑنے اور مونچه کترنے میں حسن 

و جمال اور مردانگی کا مظہر ہے اور اس 



 

 

 

کی ہدایت ملسو هيلع هللا ىلص کے بر عکس عمل پر نبی کریم

کی مخالفت اور ہللا اور اس کے رسول کے 

مردانگی کے اعلی معیار دشمنوں کی تقلید ،

اور عورتوں کی شناخت ہے جیسا  کا ضیاع

  کہ ایک شاعر نے کہا :

 وما عجب أن النساء ترجلت 

 ولكن تأنیث الرجال عجیب 

تعجب خیز یہ نہیں کہ عورتوں نے مردوں کا 

بهیس اپنایا،لیکن عجوبہ تو یہ ہے کہ مرد 

 عورت بن گئے۔

ناف کے نیچے کا بال چهیلنا،بغل کا بال  -٤

ناخن کاٹنا اور انگلیوں کے جوڑوں اکهاڑنا،

 کو دھونا:

ملسو هيلع هللا ىلص سے روایت ہے کہ رسول ہللا  bابو ہریرہ  

اْلِفْطَرةُ َخْمٌس أَْو َخْمٌس ِمْن اْلِفْطَرةِ »نے فرمایا: 

ِط اْلِختَاُن َواالْستِْحدَادُ َوتَْقِلیُم األَْظفَاِر َونَتُْف اإِلبِ 



 

 

 

یا پیدائشی سنتیں پانچ ہیں ،” «َوقَصُّ الشَّاِربِ 

ختنہ  پانچ چیزیں پیدائشی سنت میں سے ہیں :

کرانا،زیرناف کےبال مونڈنا،بغل کا بال 

)صحیح ۔“اکهاڑنا،ناخن کاٹنا اورمونچه کاٹنا

 (٢٥٧ صحیح مسلم:،٥٨٨٩البخاری:

سے روایت ہےکہ رسول cام المومنین عائشہ

ْشٌر ِمْن اْلِفْطَرةِ قَصُّ عَ »نےفرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص ہللا 

َواُك َواْستِْنَشاُق اْلَماِء  ْحیَِة َوالس ِ الشَّاِرِب َوإِْعفَاُء الل ِ

َوقَصُّ األَْظفَاِر َوَغْسُل اْلبََراِجِم َونَتُْف اإِلبِِط 

دس باتیں ” «َوَحْلُق اْلعَانَِة َواْنتِقَاُص اْلَماءِ 

پیدائشی سنت ہیں مونچهیں کاٹنا ۔ داڑھی 

ے رہنے دینا ، مسواک کرنا ، ناک میں بڑھت

پانی ڈال کر چهینکنا ، ناخن کاٹنا ، انگلیوں کا 

پور پور دھونا ، بغل کے بال اکهیڑنا ، ناف 

 پانی بہانا یعنی: کے نیچے کے بال مونڈدینا ،

)یا وضو کے بعد شرم گاہ پر پانی استنجا کرنا 

 (٢٦١)صحیح مسلم:۔“کے چهینٹے مارنا (



 

 

 

 درست کرنا:سر کا بال  -٥

اس میں تیل لگانا اور کنگهی کرنا البتہ سر 

کے بالوں کا کچه حصہ مونڈانا اور کچه 

چهوڑ دینا مکروہ ہے اور اگر کفار کی 

 مشابہت اختیار کی جائے تو حرام ہے ۔

 بال کو مہندی وغیرہ سے رنگنا:-٦

ملسو هيلع هللا ىلص کہتے ہیں کہ رسو ل ہللا  dجابر بن عبدہللا  

و قحافہ کو الیا کے پاس فتح مکہ کے دن اب

)سفید گیاان کے سر اور داڑھی کے بال ثغامہ 

کی طرح سفید تهے پهولوں واال ایک درخت(

َغی ُِروا َھذَا بَِشْيٍء »نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص تورسول ہللا 

اس کو کسی چیز سے بدل ” «َواْجتَنِبُوا السََّوادَ 

)صحیح ۔ “دو البتہ کالے خضاب سے بچنا

 (٢١٠٢مسلم:

 ی مدتصفائی و ستهرائی ک



 

 

 

کہتے ہیں کہ ہمارے لئے مونچه کا  bانس  

بال کاٹنے ، ناخن کاٹنے ،بغل کا بال اکهاڑنے 

،ناف کے نیچے کا بال مونڈنے کے لئے وقت 

مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم چالیس دنوں سے 

 (٢٥٨)صحیح مسلم :زیادہ اسے نہ چهوڑیں۔ 

 وضوکے احکام ومسائل 

کی لغوی تعریف:وضو مصدر ہے جو وضو 

وضائۃسے ماخوذ ہے جس کا معنی 

 خوبصورتی و نظافت ہے ۔

وضو کی شرعی تعریف:تعبد الہی کی خاطر 

مخصوص انداز میں مخصوص اعضائے جسم 

 کو پاک پانی سے دھونا ۔

 وضو کی فضیلت

نے بال ل ملسو هيلع هللا ىلص کہتے ہیں: رسول ہللا bابو ہریرہ 

b :ثْنِي یَا بِال»سے فجر کےوقت پوچها ُل َحد ِ

بِأَْرَجى َعَمٍل َعِمْلتَھُ فِي اإِلْسالِم فَإِن ِي َسِمْعُت دَفَّ 



 

 

 

قَاَل: َما َعِمْلُت َعَمال  «نَْعلَْیَك بَْیَن یَدَيَّ فِي اْلَجنَّةِ 

ْر َطُهوًرا فِي َساَعِة لَْیٍل  أَْرَجى ِعْنِدي أَن ِي لَْم أَتََطهَّ

لطُُّهوِر، َما ُكتَِب ِلي أَْن أَْو نََهاٍر إِال َصلَّْیُت بِذَِلَك ا

اے بالل! مجهے اپنا سب سے زیادہ « ’’أَُصل ِيَ 

امید واال نیک کام بتاؤ جسےتم نے اسالم النے 

کے بعد کیا ہے کیوں کہ میں نے جنت میں 

اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے؟۔ 

نے عرض کیا: میں نے تو اپنے  bبالل 

ی کام نہیں نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئ

کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت 

بهی وضو کیا تو میں اس کے بعدوضو سے 

نفل صالة پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیرمیں 

 ،١١٤٩)صحیح البخاری : ۔ ‘‘لکهی گئی تهی

 (٢٤٥٨مسلم:

نے ملسو هيلع هللا ىلصسے روایت ہے رسول ہللا bابو ہریرہ 

 فرمایا:



 

 

 

أَ اْلعَْبدُ اْلُمْسِلمُ » أَْو اْلُمْؤِمُن فَغََسَل َوْجَهھُ  إِذَا تََوضَّ

َخَرَج ِمْن َوْجِهِھ ُكلُّ َخِطیئٍَة نََظَر إِلَْیَها بِعَْینَْیِھ َمَع 

اْلَماِء أَْو َمَع آِخِر قَْطِر اْلَماِء فَإِذَا َغَسَل یَدَْیِھ َخَرَج 

ِمْن یَدَْیِھ ُكلُّ َخِطیئٍَة َكاَن بََطَشتَْها یَدَاہُ َمَع اْلَماِء أَْو 

َع آِخِر قَْطِر اْلَماِء فَإِذَا َغَسَل ِرْجلَْیِھ َخَرَجْت ُكلُّ مَ 

َخِطیئٍَة َمَشتَْها ِرْجالہُ َمَع اْلَماِء أَْو َمَع آِخِر قَْطِر 

جب ” «اْلَماِء َحتَّى یَْخُرَج نَِقیًّا ِمْن الذُّنُوبِ 

)یہ شک ہے راوی کا مسلمان بندہ یامومن بندہ

ہے تواس کے  وضو کرتا ہے اور منہ دھوتا (

منہ کے وہ سارے گناہ جنهیں اس نے اپنی 

آنکهوں سے دیکهاتها پانی کے ساته بہہ جاتے 

)یہ ہیں ، یا پانی کے آخری قطرے کے ساته 

اور جب ہاته دھوتا  بهی راوی کو شک ہے(

گناہ  )چهوٹا (ہے ، تو اس کے ہاتهوں کا ہر 

جن کا اس کے ہاتهوں نے ارتکاب کیا ہو۔پانی 

یا پانی کے آخری قطرے کے ساته کے ساته 

نکل جاتا ہے۔ پهر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے 

تو اس کے پیروں کا ہر گناہ جو اس نے چل 

کر کیے تهے پانی کے ساته یاپانی کے آخری 



 

 

 

قطرے کے ساته نکل جاتے ہیں ، یہاں تک 

 )جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو وہ (کہ

 ۔“گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹهتا ہے

 (٢٤٤)صحیح مسلم:

 نیت کی اہمیت

عمل کی صحت،اس کی قبولیت اور اس پر 

نیت کی بدلہ ملنے کے لئے نیت شرط ہے ،

جگہ دل ہے نیت ہر عمل میں ضروری ہے 

إِنََّما األَْعَماُل بِالن ِیَّاِت، » نےفرمایا:ملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا 

بیشک تمام اعمال ” «َوإِنََّما ِلُكل ِ اْمِرٍئ َما نََوى

دار نیت پر ہےاور ہرعمل کا نتیجہ کا دارو م

ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے 

 صحیح مسلم: ،١)صحیح البخاری:۔ “گا

١٩٠٧) 

 شریعت میں نیت کا مطلب:



 

 

 

شریعت میں نیت کا مطلب ہے ہللا سے قربت 

حاصل کرنے کے لئے عبادت کی ادائیگی کا 

 عزم کرنا۔

 نیت کی دو قسمیں ہیں:

یا غسل یا نمازوغیرہ  وضو عمل کی نیت :-١

 کی نیت کرے۔

 جس کے لئے عمل کیا جائے اس کی نیت: -٢

وضو یا غسل یا نماز وغیرہ کےذریعے 

صرف ہللا سے قربت حاصل کرنے کی نیت 

کرے، اور یہ دوسری قسم پہلی قسم سے زیادہ 

 اہم ہے ۔

 قبولیت عمل کی شرط: 

 عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں :

 عمل خالص ہللا کے لئے ہو ۔ایک یہ کہ وہ -١



 

 

 

دوسرے یہ کہ اس کو ایسے ہی کیا جائے -٢

 نے کیا ہے ۔ملسو هيلع هللا ىلص جس طرح رسو ل ہللا 

 اخالص کا معنی:

اخالص کامطلب یہ ہے کہ بندے کے اعمال 

ظاہر و باطن میں یکساں اورصرف ہللا کے 

لئے ہوں اور اخالص میں صدق کامطلب ہے 

کہ اس کاباطن اس کے ظاہر سے زیادہ 

ہو،بندہ جب اخالص کے ساته ہللا کی آباد

عبادت کرتا ہے تو ہللا تعالی اس کے دل کو 

زندہ کر دیتا ہے اس کواپنی طرف کهینچ لیتا 

ہے،پهر وہ نیک کاموں سے محبت کرنے 

لگتا ہےاور معاصی سےنفرت کرنے لگتا ہے 

بر خالف اس دل کے جس میں اخالص نہ ہو 

قات تو وہ شوق و طلب اور چاہت بلکہ بسا او

سرداری و درہم و دینار کا دل دادہ ہو جاتا ہے 

 ۔

 وضو کی شرطیں



 

 

 

 وضوکی درج ذیل آٹه شرطیں ہیں

 اسالمـــــکافر کا وضو صحیح نہیں-١

 عقلــــــپاگل کا وضو صحیح نہیں-٢

 تمیزـــــــچهوٹا بچہ جو تمیز نہ کر پائے-٣

نیتـــــــبغیر نیت کےوضو صحیح نہیں -٤

ے یا نجاست زائل جیسے ٹهنڈی حاصل کرن

 کرنے کے لئے دھلے 

پاک پانیـــــناپاک پانی سے وضو صحیح -٥

 نہیں

جائز پانیــــــغصب کئے گئے پانی یا غیر -٦

شرعی طریقے سے حاصل کئے گئے پانی 

 سے وضو درست نہیں

 وضو سے پہلے استنجاء ہوا ہو-٧



 

 

 

کے لئے چمڑے تک جو چیز پانی پہنچنے -٨

مانع ہو اسے زائل کرنا جیسے نیل پالش،مٹی 

 ،پینٹ وغیرہ۔

 وضو کے فرائض

چہرہ دھونا یعنی پیشانی کے اوپر جہاں  -١

سے اصل میں بال اگتے ہیں وہاں سے ٹهوڑی 

کے اختتام تک اور ایک کان کی جڑ سے 

دوسری کان کی جڑ تک دھونا جیسا کہ ہللا 

  نے فرمایا:

اور اسی “ھوئے اور اپنے چہرے د+پ پ" ”

میں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بهی 

ہے کیونکہ منہ اور ناک یہ چہرے کا حصہ 

 ہے ۔

دونوں ہاتهوں کو کہنیوں تک دھوناجیسا  -٢

  کہ ہللا نے فرمایا:



 

 

 

اور اپنے ہاتهوں کو کہنیوں تک +ڀ ڀ ڀ" ”

 ۔“دھوؤ

سر کا مسح کرنا یعنی پیشانی کے بالوں  -٣

+ڀٺ"  ا کہ ہللا نےفرمایا:سے گدی تک جیس

ا س میں “اور اپنے سروں کا مسح کرو”

دونوں کانوں کا مسح بهی ہے کیونکہ یہ بهی 

 سر کا حصہ ہے۔

دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھوناجیسا کہ  -٤

  ہللا نے فرمایا:

اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں +ٺ ٺ ٺٿ" ”

 (۶)المائدة: ۔“دھوؤ

خیال اعضائے سابقہ کے درمیان ترتیب کا -٥

رکهنا جیسا کہ قرآن کی آیت میں اس کی 

 ترتیب ہے ۔

ـاعضاء کو پے در پے دھونایعنی طویل وقفہ ٦

 یا انقطاع نہ ہو۔



 

 

 

 وضوکی سنتیں ومستحبات: 

دونوں -٣مسواک کرنا،-٢بسم ہللا کہنا،-١

چہرہ دھونے -٤ہتهیلیوں کو تین مرتبہ دھونا، 

سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، 

داہنے -٦نی داڑھی میں خالل کرنا، گه-٥

دو اور تین مرتبہ -٧اعضاکو پہلے دھونا،

اور  -٩وضو کے بعددعا پڑھنا،-٨دھونا، 

 وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا۔

 وضو میں استعمال ہونے والے پانی کی مقدار

وضو میں سنت یہ ہے کہ تین مرتبہ سے زیادہ 

 گرام(٦٢٥)اعضاء نہ دھوئے اور ایک مد

و کرے اور زیادہ پانی نہ خرچ سے وض

کرے، اورجس نے زیادہ پانی خرچ کیا اس 

 نے غلط کام کیا اور حد سے تجاوز کیا ۔

 آداب وضو:



 

 

 

جو شخص نیند سے بیدار ہو اور برتن سے 

وضو کرنا چاہے وہ اپنی ہتهیلی تین مرتبہ 

 نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص دھولے اس لئے کہ رسول ہللا 

ْم ِمْن نَْوِمِھ فَْلیَْغِسْل یَدَہُ قَْبَل أَْن َوإِذَا اْستَْیقََظ أََحدُكُ »

یُْدِخلََها فِي َوُضوئِِھ فَإِنَّ أََحدَُكْم ال یَْدِري أَْیَن بَاتَْت 

جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے ’’ «یَدُہُ 

بیدار ہو تو وہ اپنا ہاته برتن میں اس وقت تک 

نہ ڈالے جب تک کہ اسے تین مرتبہ نہ دھو 

ہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے لے اس لئے کہ و

)صحیح ۔‘‘ ہاته نے کہاں رات گزاری ہے

 (٢٧٨ صحیح مسلم:،١٦٢البخاری:

 کامل وضو کا طریقہ 

آدمی وضو کی نیت کرے،پهر بسم ہللا کہے، 

پهر اپنی دونوں ہتهیلیوں کو تین مرتبہ دھوئے 

،پهر ایک ہی ہتهیلی سے کلی کرےاور ناک 

انی ڈالے، ہتهیلی کا آدھا پانی منہ میں میں پ

ڈالے اور آدھا ناک میں ڈالے وہ ایسا تین 



 

 

 

مرتبہ چلو میں کرے، پهر اپنا چہرہ تین مرتبہ 

دھوئے، پهر اپنا دایاں ہاته کہنی سمیت تین 

مرتبہ دھوئے، پهر اپنے دونوں ہاتهوں سے 

ایک مرتبہ سر کے اگلے حصے سے پچهلے 

وں ہاتهوں کو حصے تک مسح کرے، پهر دون

اسی جگہ لوٹائے جہاں سے شروع کیا تها، 

پهر اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو دونوں 

کانوں کے اندر داخل کرے اور دونوں 

انگوٹهوں سے کان کے اوپر مسح کرے ،پهر 

اپنا دایاں پیر ٹخنوں سمیت تین مرتبہ دھوئے، 

پهر بایاں پیر بهی اسی طرح دھوئے، پهر وہ 

حدیث میں آئی ہے اس کا بیان دعا پڑھے جو 

 ان شاء ہللا آگے آئے گا۔

 کے وضو کی کیفیتملسو هيلع هللا ىلصنبی مکرم 

کے غالم حمران کہتے ہیں کہ انہوں  bعثمان 

کو دیکها انہوں نے ایک  bنے عثمان بن عفان 

منگایا ،انہوں نے اپنی ہتهیلیوں )میں پانی(برتن



 

 

 

کلی کی اور ناک  پر تین مرتبہ پانی ڈاال، پهر

میں پانی ڈاال، پهر اپنامنه تین مرتبہ دھویااور 

دونوں ہاتهوں کو کہنیوں تک تین مرتبہ دھویا، 

پهر اپنے سر کا مسح کیا، پهر اپنے دونوں 

پهر  پیروں کو ٹخنوں تک تین مرتبہ دھویا،

  نے فرمایا ہے :ملسو هيلع هللا ىلص کہنے لگے کہ رسو ل ہللا 

أَ نَْحَو ُوُضوئِي » َھذَا، ثُمَّ َصلَّى َرْكعَتَْیِن َمْن تََوضَّ

ُث فِیِهَما نَْفَسھُ ُغِفَر لَھُ َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِھِ   «ال یَُحد ِ

جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو ”

)تحیۃ کیا پهر دو رکعت نماز پڑھی 

جس کے دوران اس کے دل میں الوضوء(

کسی قسم کا دنیاوی خیال نہ آیا ہو تو اس کے 

)صحیح ۔“ئیے جائیں گے اگلے گناہ بخش د

 (٢٢٦ صحیح مسلم:،١٥٩البخاری: 

سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ملسو هيلع هللا ىلص ٭رسو ل ہللا 

ایک ایک بار،دو دو بار اور تین تین بار اور 

ہاتهوں کو دو،دو بار اور پیروں کو ایک ایک 



 

 

 

آدمی کو بار دھویا ہے یہ سب سنت ہے،

چاہئے کہ کبهی یہ کرے کبهی وہ کرے تاکہ 

سنت زندہ ہوجیسا کہ متعدد حدیثوں میں یہ 

کہتے  dعبدہللا بن عباس  کیفیت مذکور ہے:

نے وضو میں ایک ایک ملسو هيلع هللا ىلص ہیں کہ نبی کریم

)صحیح بار اعضائے وضو کو دھویا۔

 (١٥٧البخاری:

کہتے dایک دوسری حدیث میں عبد ہللا بن زید

و میں اعضاء کو دو نے وضملسو هيلع هللا ىلصہیں کہ نبی اکرم

 (١٨٥)صحیح البخاری : دو بار دھویا۔

أن  »سےمروی حدیث میں ہے:  bعثمان  -٣

نے ملسو هيلع هللا ىلصنبی مکرم ”  «تَوضأ ثاَلثًا ثالثًا النبي 

)صحیح “ اعضائے وضو کوتین تین بار دھویا

 (٢٣٠مسلم:

 کامل وضو کرنے کا مفہوم:



 

 

 

إِنََّها ال تَتِمُّ َصالةُ »نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص ہللا کے نبی 

ُ َعزَّ  ]ہُ[أََحِدُكْم َحتَّى یُْسبَِغ اْلُوُضوَء َكَما أََمرَ  َّللاَّ

تم میں کسی کی کامل نماز اس وقت ’’ «َوَجلَّ 

نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ہللا کے حکم کے 

)سنن أبی ‘‘مطابق کامل وضو نہ کرے

 (٨٥٨داود:

کامل وضو کرنے کا قطعا یہ مطلب نہیں کہ 

بہت زیادہ پانی انڈیال جائے۔بلکہ حسب 

ضرورت پانی استعمال کرتے ہوئے تمام 

اعضائے وضو تک پانی پہنچایا جائے اور 

اس کا کوئی جز خشک نہ رہے کیونکہ ناخن 

کے مقدار میں بهی سوکها رہ گیا تو وضو نہ 

  (٥٥٧)صحیح مسلم:ہوگا ۔

)ابو اور وضو و نماز دونوں باطل ہو جائیگی

لکہ مستحق عذاب بهی ہو جائے ب(١٥٧داود:

 (٥٧٢صحیح مسلم:،١٦٥)صحیح البخاری:گا۔



 

 

 

دائیں اور بائیں جانب کو مقدم کرنے کی 

 جگہیں:

 انسان کے افعال کی دو قسمیں ہیں:

ایک دائیں اور بائیں کے درمیان مشترک  -١

ہے، پس اگر کرامت واال معزز عمل ہے 

جیسے وضو کرنا، غسل کرنا ،لباس پہننا 

ننا ،مسجد اور گهر میں داخل ،جوتا پہ

ہوناوغیرہ تو دائیں سے شروع کرے، اور اگر 

کرامت واال عمل نہیں ہے تو بائیں سے شروع 

کرے جیسے مسجد سے نکلنا،جوتا نکالنا 

 ،بیت الخالء میں جاناوغیرہ۔

دوسرا ان دونوں میں سے کسی ایک کے  -٢

ساته خاص ہے پس اگر وہ کرامت کے باب 

یں ہاته سے کر ے جیسے میں سے ہے تو دائ

کهانا ، پینا،مصافحہ کرنا،لینا دینا وغیرہ اور 

اگر وہ کرامت کے باب میں سے نہیں ہے تو 

بائیں ہاته سے شروع کرے جیسے استنجاء 



 

 

 

کرنا،شرم گاہ چهونا،ناک سے رینٹ صاف 

 کرنا وغیرہ۔

سے  cجیسا کہ ایک حدیث ام المومنین عائشہ 

ر کام دائیں کو ہملسو هيلع هللا ىلص مروی ہے کہتی ہیں کہ نبی

طرف سے شروع کرنا اچها لگتا تها،جوتا 

پہننے میں،کنگهی کرنے میں اور طہارت 

)صحیح البخاری: حاصل کرنے میں۔ 

 (٢٦٨صحیح مسلم:،١٦٨

٭وضو سے فارغ ہونے کے بعد شرم گاہ پر 

پانی کا چهینٹا مارے اور کسی کپڑے یا 

 رومال سے اعضاء وضوکو پونچه لے۔

 وضو کے بعد کی دعا:

سے روایت ہے کہ رسول  bبوسعیدخدری)ا

نے فرمایا:جس نے وضو کیا پهر یہ ملسو هيلع هللا ىلص ہللا 

سبحانك اللهم وبحمدك الإلھ إال أنت »کہا: 

توایک کاغذمیں اس ” «استغفرك وأتوب إلیك



 

 

 

کا یہ عمل لکها جائے گا جس پر مہر لگا دی 

جائے گی اور وہ مہر قیامت کے دن تک نہیں 

لیوم )نسائی فی عمل ا۔“توڑی جائے گی

،الطبرانی فی ٨١واللیلۃ:

السلسلۃ الصحیحۃ:  مالحظہ ہو:،١٤٧٨االوسط/

٢٢٣٣) 

سے  bایک دوسری حدیث جوعقبہ بن عامر 

نے یہ دعا ملسو هيلع هللا ىلصمروی ہے اس میں رسول ہللا 

 سکهائی :

أُ فَیُْبِلُغ أَْو فَیُْسبُِغ اْلَوُضوَء » َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد یَتََوضَّ

دًا َعْبدُ ثُمَّ یَقُوُل: أَْشَهدُ أَ  ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ْن ال إِلَھَ إِال َّللاَّ

ِ َوَرُسولُھُ إِال فُتَِحْت لَھُ أَْبَواُب اْلَجنَِّة الثََّمانِیَةُ  َّللاَّ

جو شخص وضو مکمل ” «یَْدُخُل ِمْن أَی َِها َشاءَ 

ہونے کے بعدیہ دعا پڑھے گا: میں گواہی 

دیتا ہوں کہ ہللا کے سوا کوئی معبود برحق 

وہ اکیال ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہیں 

ہللا کے بندے ملسو هيلع هللا ىلصمیں گواہی دیتا ہوں کہ محمد



 

 

 

اور رسول ہیں تو اس کے لئے جنت کے 

آٹهوں دروازے کهول دیئے جائیں گے کہ وہ 

“ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے

 (٢٣٤)صحیح مسلم:

 وضو میں چار اعضاء دھونے کی حکمت:

کے پاس ہے اصل حکمت کا علم تو ہللا ہی 

لیکن ظاہری طور پر جو علم حاصل ہوتا 

ہے،اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے 

ارتکاب میں یہ دیگر اعضا کے مقابلے میں 

زیادہ متحرک و پیش پیش رہتے ہیں ، لہذا ان 

کی ظاہری طہارت کا حکم ان کی باطنی 

کی ملسو هيلع هللا ىلص طہارت کا پتہ دیتا ہے،جیسا کہ نبی اکرم

ے کہ جب ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہ

مسلمان اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو اس 

سے سرزد ہونے والے گناہ پانی کےساته یا 

اس کے آخری قطرے کے ساته دھل جاتے 

نے دعائے ملسو هيلع هللا ىلص ہیں ،پهر اس کے بعد نبی مکرم



 

 

 

وضو کا حکم فرما کر ایمان کی تجدید فرمائی 

جس کا اشارہ ہے کہ بندے کو ظاہری و باطنی 

اک کر دیا جائے لہذا دونوں گندگیوں سے پ

اعضاء کے دھونے سے ظاہری پاکی اور 

پاکی حاصل )شرک سے(شہادتیں سےباطنی 

ہو جائے اس لئے جب ظاہری طہارت وضو 

سے اورباطنی طہارت توبہ و توحید سے 

حاصل ہو جائے تو بارگاِہ رب میں حاضری 

اور اس کے روبرو مناجات کا مزہ ہی کچه 

 اور ہے۔

 وضومیں واقع ہونے والی چند غلطیاں 

)الفتاوی الفاظ کے ساته نیت کرنا بدعت ہے-١

 (١/٢١٤الکبری:

وضو سے پہلے استنجاء کو واجب سمجهنا -٢

 بے بنیاد ہے ۔



 

 

 

بسم ہللا کے ساته الرحمن الرحیم کا اضا فہ -٣

 (١/١١٥)المغنی البن قدامہدرست نہیں

لینا حدیث کانوں کے مسح کے لئے نیا پانی -٤

 (١/١٩٥)زاد المعاد:سے ثابت نہیں

گردن کا مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے -٥

 (٢١/١٢٧)مجموع الفتاوی:ثابت نہیں 

وضو سے فارغ ہونے کے بعدآسمان کی -٦

طرف دیکهنا اور انگلی اٹهاناکسی بهی صحیح 

حدیث سے ثابت نہیں بلکہ ابو داؤد والی 

 (٣١)ضعیف ابو داود:روایت ضعیف ہے 

وضو کے دوران اعضاء دھوتے ہوئے یا -٧

سے کوئی دعا ملسو هيلع هللا ىلص مسح کرتے ہوئے نبی کریم

ثابت نہیں اور اس بارے میں جتنی دعائیں بیان 

)فتاوی اللجنۃ کی جاتی ہیں وہ بدعت ہیں 

 (٥/٢٠٥الدائمۃ :



 

 

 

ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے  -٨

  (٤٢٥)ابن ماجہ: کی ممانعت۔

 ح کے احکامموزوں،جرابوں اورپٹیوں پر مس

مسح کی تعریف:تعبد الہی کے خاطر 

 مخصوص انداز میں موزوں پر ہاته پهیرنا ۔

 مسح کی مشروعیت:

بندوں پر آسانی کی خاطر ہللا نے مقیم و 

مسافر لوگوں کو موزوں، پگڑیوں پر مسح 

قرار دیا ،تاکہ وضو کرنے والے کرنا مشروع 

ان کے نکالنے کی مشقت و دشواریوں سے بچ 

سکیں کیونکہ ہللا نے اس دین کو آسانی و 

سہولت کا دین بنایا ہے،موزوں پر مسح کی 

مشروعیت ہللا کے رسول اور صحابہ کرام 

بیان bسے عمال ثابت ہے ،جیسا کہ بالل

َمَسَح َعلَى اْلُخفَّْیِن »فرماتے ہیں: 



 

 

 

نے موزوں اور پگڑی ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا”«ْلِخَمارِ َوا

  (٢٧٥)صحیح مسلم:“ پر مسح کیا

اور امام احمد بن حنبل رحمہ ہللا فرماتے ہیں 

سے چالیس ملسو هيلع هللا ىلص :''مسح کے متعلق ہللا کے نبی

)اعالم بفوائد عمدة حدیثیں مروی ہیں ۔(٤٠)

 (١/٦١٥االحکام:

 موزوں پر مسح کا حکم:

س کے یہ رخصت ہے ،موزہ پر مسح کرنا ا

نکالنے اور پیر دھونے سےافضل ہے،اس 

کی اقتدا اور اہل بدعت کی مخالفت ملسو هيلع هللا ىلص میں نبی 

کا معمول تها کہ جب آپ کے پیر ملسو هيلع هللا ىلص ہے،آپ 

بال موزے کے ہوتے تو انہیں دھوتے اور جب 

 آپ موزے پہنے ہوتے تو اس پر مسح کرتے ۔

مقیم اور مسافر کے لئے مسح کرنے کی 

 مدت:



 

 

 

ایک رات، اور مقیم کےلئے ایک دن اور 

مسافر کے لئے تین دن اور تین رات موزوں 

کہتے  bپر مسح کرنا جائز ہے جیسا کہ علی 

ثالثة أیام ولیالیهن × جعل رسول ہللا »ہیں: 

نے ملسو هيلع هللا ىلص رسو ل ہللا ” «للمسافر ویوما ولیلة للمقیم

مسافر کو تین دن اور تین رات، مقیم کو ایک 

دن اور ایک رات موزوں پر مسح کرنے کی 

 (٢٧٦)صحیح مسلم: ۔“ ازت دی ہےاج

٭مسح کی مدت کی شروعات موزہ پہننے کے 

 بعد پہلی بار مسح کرنے سے ہوگی۔

 موزوں پر مسح کرنے کی شرطیں: 

ـ ٢جومو زہ پہنا جائے وہ مباح اور پاک ہو، -١

کی حالت میں پہنا گیا  )وضو(اور طہارت

ـ اور ٤ـ اور مسح حدث اصغر میں ہوگا،٣ہو،

ا جائے گا جو مقیم یا مسافر اس مدت میں کی

کے لئے مقرر کی گئی ہے اسے اتارا نہ 



 

 

 

ـموزے اس حصے کو ڈھانکے ہو ں جس ٥ہو،

 کا دھونا ضروری ہے۔

 موزوں پر مسح کرنے کاطریقہ:

آدمی پانی سے اپنا ہاته بهگوئے، پهر اپنے 

دائیں ہاته سے دائیں پیر کے موزے کے 

اوپری حصہ پر اپنی انگلیوں سے پنڈلی تک 

ایک ہی مرتبہ مسح کرے، موزے کے نچلے 

حصے پر اور پیچهے مسح کرنے کی 

ضرورت نہیں ہےاور بائیں ہاته سےبائیں 

 موزہ پر اسی طرح مسح کرے۔

موزوں پر مسح مندرجہ ذیل چیزوں سے باطل 

 ہوجاتا ہے :

 جب پیر سے موزہ نکال لیا جائے ۔-١

جب غسل الزم ہوجائے ،جیسے غسل -٢

 جنابت۔



 

 

 

 ی مدت پوری ہو جائے ۔جب مسح ک-٣

٭لیکن مدت ختم ہونے کے بعد وضو اسی 

حالت میں ٹوٹے گا جب نواقض وضو میں 

 سے کوئی چیز الحق ہو جائے ۔

 پگڑی اور دوپٹے پر مسح کی کیفیت

پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، اور ضرورت 

کے وقت عورت اپنے دوپٹہ پرمسح کر سکتی 

 ہے ۔ہے، اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں 

٭پگڑی یا دوپٹہ کے اکثر حصہ پر مسح کیا 

جائے، اور افضل یہ ہے کہ ان کو طہارت کی 

 bحالت میں پہنا جائے جیسا کہ عمرو بن امیہ 

کو اپنی ملسو هيلع هللا ىلصکہتے ہیں کہ میں نے رسول ہللا 

پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے 

 (٢٠٥)صحیح البخاری:دیکها۔

ر ٭موزہ ،پائتابہ، جوتا،پگڑی اور دوپٹے پ

مسح حدث اصغر میں ہے،جیسے 



 

 

 

پیشاب،پائخانہ، نیند وغیرہ اور مدت مسح میں 

جنبی ہو جائے تو پهر اس پر مسح نہیں کر 

 سکتابلکہ اپنا پورا بدن دھوئے ۔

 پٹی پر مسح کی کیفیت

ٹوٹی ہوئی ہڈی کے باندھنے کی لکڑی یا پٹی 

پر اس کے کهولنے تک مسح جائز ہے اگر 

سے جنابت الحق ہو چہ مدت لمبی ہوجائے یا ا

یا اسے طہارت کی حالت میں نہ پہنا ہو اور 

اگر چہ اس کے بعض جزء ہی پر مسح ہو تب 

 بهی کافی ہے۔

٭زخم اگر کهال ہو تو پانی سے اس کا دھونا 

واجب ہے، اور اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو 

پانی سے اس پر مسح کرے اور اگر پانی سے 

ر اگر مسح کرنا دشوار ہو تو تیمم کرے او

زخم چهپا ہوا ہو تو پانی سے اس پر مسح 

کرے، اور اگر ایسا کرنا دشوار ہو تو تیمم 

 کرے ۔



 

 

 

اس مسافر کے لئے مسح کی مدت کی کوئی 

تحدید نہیں جس کے لئے موزہ بار بار پہننا 

اور نکالنا دشوار ہو مثالمسلمانوں کی ڈاک 

ڈھونے والے ،یاکسی ہنگامی صورت 

ے بچاؤ کےخاطر میں لوگوں ک)ایمرجنسی (

 کام کرنے والے۔ 

 وضو کو توڑنے والی چیزیں

وضو کے شروط اور اس کے فرائض و سنن 

اورمکمل کیفیت کی معرفت کے بعداس بات 

کی اشد ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی بهی 

معرفت حاصل کر لی جائے جن سے یا تو 

وضو فاسد ہوجاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے اور ایسا 

لت میں عبادت کرتا رہے نہ ہو کہ بندہ اسی حا

اور اس کی ساری عبادتیں رائیگا ں اور بیکار 

ہو جائیں اور وہی چیزیں جو وضو کو برباد 

کرتی ہیں ان کے چند نام ہیں،مثال مفسدات 

،نواقض اور مبطالت اور یہ عموما پیشاب اور 



 

 

 

پاخانے دونوں کے راستے نکلنے والی چیزیں 

ذیل  ہوتی ہیں ،اس لئے ان کی تفصیالت درج

 سطور میں لکهی جا رہی ہیں۔ 

 وضو مندرجہ ذیل چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے : 

دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں  -١

مثالپیشاب،پاخانہ، ہوا، منی،مذی اور خون 

سے مروی ہے کہ  bوغیرہ جیسا کہ ابو ہریرہ 

التُْقبَُل َصالةُ َمْن »نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا 

 َ أ ہللا تعالی تم میں سے ” «أَْحدََث َحتَّى یَتََوضَّ

کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا جبکہ اسے 

حدث الحق ہو،جب تک کہ وہ وضو نہ کر 

صحیح  ،١٣٥)صحیح البخاری:“ لے

 (٢٢٥مسلم:

وہ گہری نیند جس سے عقل زائل ہو  -٢

ں جائےیا جب آدمی بیہوش ہوجائے یا نشہ می

سے مروی ہے کہ  bہو جائے جیسا کہ علی 

اْلعَْیُن ِوَكاُء السَِّھ، »نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا 



 

 

 

أْ  آنکهیں دبر کا تسمہ ہیں لہذا  «فََمْن نَاَم فَْلیَتََوضَّ

)صحیح ابن جو سو جائے وہ وضو کرے 

 حسن۔(٤٨٦ماجہ :

 )عضو تناسل(بال حائل آدمی اپنا ذکر -٣

چهوئے  م گاہ()شرچهوئے یا عورت اپنا فرج

 نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص ہللا کے رسول 

أْ » جس شخص نے اپنا ” «َمْن َمسَّ ذََكَرہُ فَْلیَتََوضَّ

)سنن أبی “آلہ تناسل چهوا وہ وضو کرے 

 ،صحیح(١٨١داود:

ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے  -٤

 جیسے جنابت ،حیض اور نفاس ۔

 اگر مرتد ہوجائے ۔ -٥

 bر بن سمرہ اگر اونٹ کا گوشت کهائے جاب-٦

ملسو هيلع هللا ىلص کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول ہللا 

سے پوچها کہ کیا بکری کا گوشت کهانے کے 

وضوکرنا ضروری )نئے طریقے سے(بعد 



 

 

 

أْ َوإِْن » آپ نے فرمایا:ہے ؟ إِْن ِشئَْت فَتََوضَّ

أُ ِمْن لُُحوِم اإِلبِِل قَاَل  أْ قَاَل أَتََوضَّ ِشئَْت فاَل تََوضَّ

أْ مِ  اگر تم وضو کرنا ” «ْن لُُحوِم اإِلبِلِ نَعَْم فَتََوضَّ

چاہو تو کرو، اور اگر نہ کرنا چاہو تو نہ 

کیا اونٹ کے گوشت سے  اس نے کہا: کرو،

ہاں تم اونٹ  آپ نے فرمایا:وضو کیا جائے گا؟

)صحیح مسلم: ۔“کے گوشت سے وضو کرو

٣٦٠) 

 طہارت میں شک ہونے پر کب وضو کرے:

و، اور جس کو طہارت کے بارے میں یقین ہ

حدث کے بارے میں شک ہو، وہ یقین پر بنا 

کرے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیناور 

جیسے حدث پر یقین ہو اور طہارت میں شک 

ہو تو یقین پر اعتبار کرتے ہوئے دوبارہ وضو 

سے روایت ہے  bکرے گاجیسا کہ ابو ہریرہ 

 نے فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلص کہ رسول ہللا 



 

 

 

نِِھ َشْیئًا فَأَْشَكَل َعلَْیِھ إِذَا َوَجدَ أََحدُُكْم فِي بَطْ »

أََخَرَج ِمْنھُ َشْيٌء أَْم ال فاَل یَْخُرَجنَّ ِمْن اْلَمْسِجِد 

جب تم میں ” «َحتَّى یَْسَمَع َصْوتًا أَْو یَِجدَ ِریًحا

سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچه محسوس 

کرے، اور اسے یہ شبہ ہو کہ ہوا خارج ہوئی 

ت تک نہ ہے یا نہیں تو مسجد سے اس وق

نکلے جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بدبو نہ 

 (٣٦٢)صحیح مسلم: ۔“ محسوس کر لے

انسان کے بدن سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان 

 کی دو قسمیں ہیں :

مثالآنسو،رینٹ پاک چیزیں : -١

 ،تهوک،پسینہ،منی۔

مثال پاخانہ، پیشاب، مذی، ناپاک چیزیں:-٢

ے ودی، وہ خون جو پیشاب یا پاخانہ کے راست

 سے نکلے ۔

 خون نکلنے کا حکم:



 

 

 

اگر خون دونوں راستوں سے نکلے تو وضو 

ٹوٹ جائے گا لیکن اگر جسم کے بقیہ حصوں 

سے نکلے مثالناک،دانت یا زخم وغیرہ سے 

تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گاخون کم ہو یا 

 زیادہ لیکن اس کا دھونا ضروری ہے ۔

 وضو کی مستحب صورتیں:

ها کر لے جائے تو ٭ قے کے بعد٭ میت کو اٹ

اس کے لئے وضو کرنا مستحب ہے٭ اور ہر 

حدث کے وقت وضو کرنا مستحب ہے٭ اور 

ہر نماز کے لئے اگر حدث الحق نہ ہو اہو 

تووضو کرنا مستحب ہے٭ لیکن اگر حدث 

 الحق ہوگیا ہو تو وضو کرنا واجب ہے ۔

سونے کے وقت وضو کرنا سنت ہے٭ اسی 

هانے کا طرح جنبی کے لئے جب سونے یا ک

ارادہ کرے٭ یا دوبارہ جماع کرناچاہے 

 تووضو کرنا سنت ہے ۔



 

 

 

 نواقض وضو کے چند مسائل:

)بیماری کی وجہ سے پیشاب سلسل بول-١

کےراستےسے برابر پیشاب کا قطرہ 

میں مبتال مرد و عورت ہر نماز کے ٹپکنا(

لئے نیا وضو کریں گے اور اس نماز کے 

آن سب اوقات میں پوری نماز اور تالوت قر

کچه بال تامل ادا کریں گے اور یہی حکم 

 گیسٹک کے مریض کا بهی ہے۔

استحاضہ والی وہ عورت جسے ایام حیض -٢

کے عالوہ خون آتا رہے اس کا بهی یہی حکم 

ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے نئے وضو سے 

نماز قرآن کی تالوت اور طواف کعبہ وغیرہ 

 کر سکتی ہے 

ہ سے صرف پیٹ میں گڑگڑاہٹ کی وج-٣

وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ ہوا نکلنے یا بدبو 

 کا احساس نہ ہوجائے۔



 

 

 

اونٹنی کا دودھ پینے یا چائے وغیرہ پینے -٤

 سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

)ناک کے راستے سےنکلنے واال نکسیر-٥

نکلنے )مسوڑھوں کے خون(سے،پائیریا خون(

سے وضو نہیں ٹوٹتانیز شرمگاہ کے عالوہ 

کہیں سے بهی خون کے نکلنے سے وضو 

 نہیں ٹوٹتا۔

معمولی اونگه کسی بهی حالت میں ہو اس -٦

 سے وضو نہیں ٹوٹتا

بیوی کا بوسہ لینے یا محض اسے چهونے -٧

سے نہ وضو ٹوٹتا اور نہ ہی روزے پر کوئی 

 اثر پڑتاہے۔

قہقہہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔اس بارے میں -٨

 بار ہے ۔وارد حدیث ضعیف اور نا قابل اعت

شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو پر کوئی -٩

 فرق نہیں پڑتا۔



 

 

 

وضو کے بغیر تالوت قرآن کر سکتا ہے -١٠

لیکن چهونے کے لئے باوضو ہونا ضروری 

 ہے ۔

مردوں کا سونا یا ریشم چهونے سے یا -١١

بدن میں الکوحل لگنے سے یا کسی کافر کا 

ان بدن چهونے سے وضو نہیں ٹوٹتاکیونکہ 

 کی حرمت یا نجاست معنوی ہے حسی نہیں۔

عورت کے سامنے کے شرمگاہ سے ہوا -١٢

)تساوالت خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا

 (١٦٤ص:حائرہ،

حیض کے ایام کے عالوہ عورت کے -١٣

سے سفید یا کچه زردی مائل )بچہ دانی(رحم 

کے نکلنے سے نہ عورت کو )پانی(دھات 

ی کپڑے وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہ

میں لگے ہوئے اس دھات کو دھونے کی 

ضرورت ہے بلکہ فقہاء کی زبان میں اسے 

عورت کے شرمگاہ کی رطوبت کا نام دیا گیا 



 

 

 

ہے اوراس حالت سے شاید ہی کوئی عورت 

 محفوظ ہو۔ 

جس جانور کا گوشت کهایا جائے اس کا -١٤

پیشاب،گوبراور منی اور آدمی کا منی پاک ہے 

 وٹا بهی پاک ہے۔اسی طرح بلی کا جه

درندے، شکاری پرندے،گدھا خچر سب -١٥

پاک ہیں اگر وہ زندہ ہوں اور ان کا جهوٹا بهی 

 پاک ہے البتہ ان کی لید اور خون نجس ہے ۔

جسے حدث الحق ہو اس کے لئے نماز -١٦

پڑھنا اور مصحف چهونا منع ہے یہاں تک کہ 

 وضو کرلے ۔

ناقض وضو ہونے میں مرد و عورت کی -١٧

گاہ اور قبل و دبر میں کوئی فرق نہیں شرم

 ہے ۔

 غسل کے احکام ومسائل 



 

 

 

غسل کی لغوی وضاحت:غسل اگر غین پر 

زبر ہوتو یہ مصدر ہے جس کا معنی دھونا 

ہے اور اگر غسل کے غین پر پیش ہو تو اس 

 کا معنی نہانا ہے ۔

غسل کی تعریف:تعبد الہی کی خاطر پاک پانی 

ے مخصوص طریقے سے پورے بدن کے س

 دھونے کو غسل کہتے ہیں۔

 غسل کو واجب کرنے والے امور:

اگرمنی اچهل کرلذت سے نکلے چاہے مرد -١

کی منی ہو یا عورت کی،چاہےتنہا رہنے کی 

یا جماع کے وقت یا سونے حالت میں نکلے ،

کی حالت میں احتالم کی صورت میں 

 ا:نکلے۔جیسا کہ ہللا تعالی نے فرمای

  [٦]المائدة: + ٿ ٿ ٿ ٹٹ" 

 ۔“جب تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو”



 

 

 

سپاری کے شرمگاہ کے اندر جانے سے -٢

سے  bگر چہ انزال نہ ہوجیسا کہ ابو ہریرہ 

 نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص روایت ہے کہ رسول ہللا 

إِذَا َجلََس بَْیَن ُشعَبَِها األَْربَعِ ثُمَّ َجَهدََھا فَقَْد َوَجَب »

آدمی جب چاروں شاخوں کے ” «ِھ اْلغُْسلُ َعلَیْ 

)جماع درمیان بیٹهےاور کوشش کرے، 

)صحیح البخاری: ۔“تو غسل واجب ہےکرے(

 (٣٤٨صحیح مسلم:،٢٩١

ملسو هيلع هللا ىلص اور ایک دوسری حدیث میں ہللا کے رسول 

َوَمسَّ اْلِختَاُن اْلِختَاَن فَقَْد َوَجَب »نے فرمایا: 

یعنی )اور ختنہ ختنے سے مل جائے ” «اْلغُْسلُ 

تو غسل واجب ہو  ذکر فرج سے مل جائے (

 ۔“جائے گا

) البتہ شہید جب مسلمان کی وفات ہوجائے-٣

جیسا کہ حدیث میں کو غسل نہیں دیا جائے گا(

اسے پانی اور ” «اْغِسلُوہُ بَِماٍء َوِسْدرٍ »ہے: 



 

 

 

)صحیح “ بیری کے پتوں کے ساته غسل دو

 (٢٠٩٢مسلم: ،١٨٤٩البخاری: 

نے ملسو هيلع هللا ىلص الئے جیسا کہ نبی جب کافر اسالم -٤

پانی اور بیر کے پتوں سے غسل ”  فرمایا:

 (٣٤٢)صحیح ابوداد:۔“کرو

 )ماہواری(حیض-٥

جیسا کہ ہللا )والدت کے بعد کی ناپاکی(نفاس-٦

 تعالی نے فرمایا:

َربُوُھنَّ َحتَّٰى  َمِحیِض َواَل تَق  تَِزلُواْ ۡلن َِسآَء ِفي ۡل  فَٱع 

َن  فَإِذَا تََطهَّ  ُهر  ُُۚ یَط  ُث أََمَرُكُم ّۡللَّ تُوُھنَّ ِمن  َحی  َن فَأ  ر 

[٢٢٢]البقرة:  "  

میں عورتوں سے الگ )کے دنوں(حیض ”

رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ 

،جب پاک ہوجائیں ،تو جہاں سے تمہیں ہللا 

 ۔“نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو



 

 

 

 کامل غسل کی کیفیت:

 کہہ غسل کی دل سے نیت کرنا، پهر بسم ہللا 

کر اپنے ہاتهوں کو تین مرتبہ دھونا، پهر اپنی 

شرمگاہ دھونا، پهر کامل وضو کرنا، پهر 

اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالنا اور انگلیوں 

سے بال میں خالل کرنا، پهر اپنا بقیہ جسم 

ایک مرتبہ دھونا، اور دائیں جانب سے پہلے 

شروع کرنا، اور بدن کو ملنا اور ضرورت 

 پانی خرچ نہ کرنا ۔ سے زیادہ

سنت یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے نماز 

کے وضو کی طرح وضو کیا جائے، پس اگر 

کسی نے غسل کر لیا اوراس سے پہلے وضو 

 نہیں کیا تو بعد میں وضو کرنا مشروع نہیں۔

 کے غسل کاطریقہ:ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا

کہتے ہیں کہ مجه سے  dعبدہللا بن عباس  

نےبیان کیا کہ میں رسول  cمیری خالہ میمونہ 



 

 

 

کے لئے جنابت سے غسل کرنے کا ملسو هيلع هللا ىلص ہللا 

نے اپنی ہتهیلیوں کو دو یا ملسو هيلع هللا ىلص پانی رکها، آپ 

تین مرتبہ دھویا، پهر اپنا ہاته برتن میں ڈاال، 

پهر اس سے شرمگاہ پرپانی ڈاال اور اپنے 

بائیں ہاته سے شرمگاہ کو دھویا، پهر اپنا بایاں 

خوب رگڑا، پهر ہاته زمین پر مارا اور اسے 

نماز کے وضوکی طرح وضو کیا، پهر اپنے 

سر پر اپنی ہتهیلیاں بهر کر تین لپ پانی 

ڈاال،پهر اپنا پورا جسم دھویا، پهر وہاں سے 

ذرا ہٹ گئے، اور اپنا پیر دھویا، پهر میں آپ 

کے پاس رومال الئی آپ نے اسے واپس 

 صحیح مسلم:،٢٧٦)صحیح البخاری:کردیا۔

٣١٧)  

 پرکون سا عمل حرام ہے:جنبی 

٭نماز پڑھنا٭خانہ کعبہ کا طواف کرنا٭قرآن 

کریم کا چهونا٭مسجد میں بیٹهنا ٭لیکن اگر 



 

 

 

وہاں سے راستے کے طور پر گزرے تو 

 کوئی حرج نہیں ۔

 جنبی کے سونے کی کیفیت:

حالت جنابت میں سونا جائز ہے لیکن یہ بہتر 

ہے کہ پہلے اپنے شرم گاہ دھولے اور وضو 

کہتی  cپهر سوئے ، ام المؤمنین عائشہ کرے،

جب جنابت کی حالت میں ملسو هيلع هللا ىلص ہیں کہ رسول ہللا 

سونا چاہتے تو اپنی شرمگاہ دھو ڈالتے، اور 

)صحیح نماز کی طرح وضو کر لیتے ۔

 (٣٠٥ صحیح مسلم:،٢٨٨البخاری: 

 جنبی کیا کر سکتا ہے؟ 

ساته  مرد جنابت کا غسل اپنی عورت کے-١

ایک ہی برتن میں کر سکتا ہے ام المؤمنین 

ملسو هيلع هللا ىلص کہتی ہیں کہ میں اور رسول ہللا  cعائشہ 

جنابت کی حالت میں ایک ہی  )دونوں مل کر(



 

 

 

)صحیح البخاری: برتن میں نہاتے۔ 

 (٣٢١ صحیح مسلم:،٢٦٣

جس شخص نے اپنی بیوی سے جماع کیا -٢

ہو پهر دوبارہ کرنا چاہے یا اپنی دوسری 

پاس آنا چاہے اس کے لئے  بیویوں کے

مستحب ہے کہ دو جماع کے درمیان غسل 

کرے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو وضو 

کرے، اس لئے کہ اس سے چستی پیدا ہو 

جائے گی، لیکن ایک ہی غسل سے اپنی تمام 

بیویوں کے پاس آسکتا ہے، اورایک ہی غسل 

سے اپنی بیوی سے کئی بار جماع کر سکتا 

 ہے ۔

 ں غسل مستحب ہے : کن صورتوں می

حج یا عمرہ کے لئے احرام باندھنے کے  -١

جب جنون -٣جب میت کو غسل دے،-٢وقت،

جب مکہ میں داخل -٤یا بیہوشی سے افاقہ ہو،

ہر جماع کے لئے غسل کرنا بهی -٥ہو، 



 

 

 

اور جس عورت کو استحاضہ  -٦مستحب ہے،

کا خون آئے اس کے لئے بهی ہر نماز کے 

مشرک کو دفن  جو -٧لئے غسل مستحب ہے،

کرے اس کے لئے بهی غسل کرنا مستحب 

جو شخص دو مرتبہ یا اس سے زیادہ -٨ہے، 

جماع کرنا چاہے وہ ایک بیوی سے ہو یا کئی 

بیویوں سے ہو اس کے لئے ایک مرتبہ غسل 

کہتے ہیں کہ نبی  bکافی ہے جیسا کہ انس 

ایک ہی غسل سے اپنی تمام بیویوں ملسو هيلع هللا ىلص کریم 

 )صحیحکے پاس ہو آتے ۔

 (٣٠٩صحیح مسلم:،٢٦٨البخاری:

ایک ہی غسل حیض اور جنابت دونوں کے -٩

لئے کافی ہے، یا جنابت اور جمعہ کے لئے 

بهی کافی ہے ،جب دونوں کی ایک ساته نیت 

 ہو۔



 

 

 

غسل جنابت میں عورت کے لئے اپنے -١٠

بالوں کو کهولنا واجب نہیں، اور غسل حیض 

 و نفاس میں بالوں کا کهولنا مستحب ہے ۔

 سل کی سنتیں :غ

گندگی کو -٢غسل سے پہلے وضو کرنا -١

او  -٤سر پر تین مرتبہ پانی ڈالنا-٣دور کرنا 

اور دائیں  -٥ربقیہ جسم پر تین مرتبہ پانی ڈالنا

کلی کرنا ،ناک میں -٦جانب سے شروع کرنا

 پانی ڈالنا،کانوں کے باطنی حصہ کو دھونا۔

 غسل کے پانی کی مقدار:

ک صاع پانی سے لے سنت یہ ہے کہ جنبی ای

کر پانچ مد تک پانی سے غسل کرے، پس اگر 

اس سے کم ہوجائے یا اس سے زیادہ 

ضرورت پڑے مثال تین صاع تب بهی جائز 

ملسو هيلع هللا ىلص کہتے ہیں کہ رسول ہللا  bہے جیسا کہ انس 

ایک صاع پانی سے لے کر پانچ مد تک پانی 



 

 

 

سے غسل کرتے تهے اور ایک مد سے وضو 

صحیح  ،٢٠١ری: )صحیح البخاکرتے تهے ۔ 

 (٣٢٥ مسلم:

 غسل کے مکروہات 

بیت الخالء میں غسل کرنا مکروہ ہے اس -١

لئے کہ وہ نجاست کی جگہ ہے، اور اس میں 

غسل کرنے سے وسوسہ پیدا ہوگا اور پیشاب 

کرکے پهر اسی جگہ غسل نہ کر ے تاکہ 

 نجس نہ ہو۔

 پانی زیادہ استعمال کرنا۔-٢

ورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل ع-٣

 کرنا۔

 دیوار وغیرہ کا پردہ کئے بغیر نہانا۔-٤

 ٹهہرے ہوئے پانی میں نہانا۔-٥

 عورت اور مرد کے غسل جنابت میں تفریق:



 

 

 

غسل جنابت کے طریقے میں مرد اور عورت 

کے درمیان کوئی فرق نہیں اور نہ ہی ان 

دونوں میں سے کسی ایک کے لئے بال کهولنا 

ہے بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ضروری 

اپنے سرپر پانی کے تین چلو ڈال لے ،پهر 

)فتوی اپنے سارے جسم پر پانی بہالے۔

 (٥/٣٢٠اللجنۃالدعوة: 

 عورت کے غسل حیض و جنابت میں فرق:

عالمہ البانی رحمہ ہللا اس کے متعلق ساری 

حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں 

کهولنا واجب ہے  کہ غسل حیض میں مینڈھیاں

اور غسل جنابت میں کهولنے کی ضرورت 

 (١٨٨)الصحیحہ:نہیں۔

 تیمم کے احکام و مسائل 

تیمم کی لغوی تعریف: لفظ تیمم مصدر ہے 

 جس کا معنی ہے قصد و ارادہ کرنا۔



 

 

 

کی شرعی تعریف: تعبد الہی کی خاطر تیمم 

نماز وغیرہ کی نیت کرتے ہو ئے پاک مٹی 

کے ساته چہرے اور دونوں ہاتهوں کامسح 

 کرنا۔

 تیمم کا حکم :

تیمم یہ اس امت کے خصائص میں سے ہے 

تیمم طہارت حاصل کرنے کے لئے پانی کے 

بدلے میں ہے ، جسے حدث اصغر یا حدث 

پانی استعمال اکبر الحق ہو جائے اور اسے 

کرنا دشوار ہویا اس وجہ سے کہ پانی نہ ملے 

یا اس کے یا اس کا استعمال نقصان دہ ہو ،

استعمال کرنے سے وہ عاجز و بے بس ہو تو 

اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہے جیسا کہ ہللا 

 تعالی فرماتا ہے :

لَٰوةِ  تُم  إِلَى ۡلصَّ ٓأَیَُّها ۡلَِّذیَن َءاَمنُٓواْ إِذَا قُم  ِسلُواْ  یَٰ فَٱغ 

َسُحواْ  َمَرافِِق َوۡم  ِدیَُكم  ِإلَى ۡل  ُوُجوَھُكم  َوأَی 

ِنُۚ َوإِن ُكنتُم  ُجنُبا  بَی  َكع  ُجلَُكم  إِلَى ۡل  بُِرُءوِسُكم  َوأَر 



 

 

 

َضٰىٓ أَو  َعلَٰى َسفٍَر أَو  َجآَء  ر   َوإِن ُكنتُم مَّ
ُرواُْۚ فَٱطَّهَّ

غَآئِِط أَو  لَٰ  َن ۡل  نُكم م ِ تُُم ۡلن َِسآَء فَلَم  تَِجدُواْ أََحد م ِ َمس 

َسُحواْ ُِوُجوِھُكم   ُمواْ َصِعیدا َطی ِبا فَٱم  َمآء فَتَیَمَّ

ن  َحَرج  ُكم م ِ عََل َعلَی  ُ ِلیَج  ھُُۚ َما یُِریدُ ّۡللَّ ن  ِدیُكم م ِ َوأَی 

ُكم  لَعَلَُّكم   َمتَھُۥ َعلَی  َرُكم  َوِلیُتِمَّ نِع  ِكن یُِریدُ ِلیَُطه ِ
َولَٰ

ُكُروَن   [٦]المائدة:  ٦تَش 

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹهو تو ”

اپنے منه کو اور اپنے ہاتهوں کو کہنیوں 

سمیت دھولو،اپنے سروں کا مسح کرو، اور 

اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو ، اوراگر تم 

جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرلو،ہاں اگر 

ں ہویا تم میں تم بیمار ہو یا سفر کی حالت می

سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر 

آیا ہو ،یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں 

پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کرلو 

،اسے اپنے چہروں پر اور ہاتهوں پر مل 

لو،ہللا تعالی تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا 

چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا 



 

 

 

مہیں اپنی بهر پور نعمت دینے کا ہے اور ت

 ۔“،تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو

 تیمم کی ابتدا

بیان فرماتی ہیں :ہم رسول  cام المومنین عائشہ

کے ساته کسی سفرمیں نکلے جب بیداء ملسو هيلع هللا ىلص ہللا 

پر پہونچے تو میرا ہار  ) مقام(یا ذات جیش 

اسے تالش ملسو هيلع هللا ىلص ٹوٹ کر گر گیا ، رسول ہللا 

ئے اور لوگ بهی آپ کرنے کے لئے ٹهہر گ

کے ساته ٹهہر گئے، لیکن وہاں پانی نہ تها 

اور نہ لوگوں کے پاس پانی تها ، لوگ ابو 

کے پاس آکر کہنے لگے :کیا آپ کو  bبکر 

ملسو هيلع هللا ىلص نے کیاکیا؟رسول ہللا  cمعلوم ہے کہ عائشہ 

اور لوگوں کے ساته آپ کو بهی ایسے مقام پر 

اور نہ ہی ٹهہرا دیاجہاں پانی نہیں ہے ، 

لوگوں کے پاس پانی ہے ،یہ سن کر ابو بکر 

b  میری ران پر ملسو هيلع هللا ىلص آئے تو اس وقت رسول ہللا

 انهوں نے کہا : سر رکه کر سو رہے تهے ،



 

 

 

اورلوگوں کو ایسے مقام ملسو هيلع هللا ىلص تونے رسول ہللا 

پر روک دیا ہے جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی 

ان کے پاس پانی ہےاور مجه سے ناراض 

لگے  )مارنے (پر کونچنے  ہوکر میری کوکه

لیکن میں نے ہلچل نہیں کی ، صرف اس وجہ 

کا سر میری ران پر تها ملسو هيلع هللا ىلص سے کہ رسول ہللا 

جب صبح کو سو رہے تهے (ملسو هيلع هللا ىلص )اور آپ 

)بعض صحابہ نے بغیر اٹهے تو پانی نہ تها ،

وضو ہی کے نماز پڑھ لی ، جیساکہ دوسری 

تب ہللا تعالی نے تیمم کی آیت روایت میں ہے(

نے کہا : اے  bل فرمائی،اسید بن حضیر ناز

ابو بکر کے گهر والو!یہ تمہاری پہلی برکت 

)یعنی تمہاری وجہ سے بہت سی نہیں ہے 

برکتیں اور راحتیں مسلمانوں کو نصیب ہوئی 

بیان فرماتی ہیں کہ پهر ہم نے  c،عائشہ ہیں (

اپنا وہ اونٹ اٹهایا جس پر میں سوار تهی 

چے سے بر آمد تومیرا ہار بهی اس کے نی

  ، صحیح(٣١١)نسائی:۔‘‘ہوگیا



 

 

 

 کس چیز سے تیمم کیا جائے؟

تیمم زمین کی تمام مٹی ،ریت اور پتهر سے 

 جائز ہے، چاہے وہ مٹی خشک ہو یا تر۔

 تیمم کا طریقہ: 

پہلے نیت کرنا، پهر بسم ہللا کہنااور اپنے 

ہاتهوں کے اندرونی حصے سے زمین پر 

اپنے ہتهیلی پر ایک مرتبہ مارنا، پهر انہیں 

پهیرنا ،پہلے بائیں ہاته کا اندرونی حصہ دائیں 

ہاته کے پشت پر پهیرنا ، پهر دائیں ہاته کا 

اندرونی حصہ بائیں ہاته کے پشت پر 

پهیرناجیسا کہ عبد الرحمن بن ابزی اپنے باپ 

سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بن 

کے پاس آیا، اور کہنے لگا کہ اگر  dخطاب 

ے جنابت الحق ہو اور پانی نہ ملے تو کیا مجه

سے کہا  bنے عمر  dکروں عماربن یاسر 

:کیا آپ کو یاد نہیں ہم دونوں ایک سفر میں 

تهے اور ہمیں جنابت الحق ہوئی آپ نے تو 



 

 

 

نماز ہی نہیں پڑھی اور میں مٹی میں لوٹا اور 

سے یہ بیان ملسو هيلع هللا ىلصنماز پڑھ لی پهر میں رسول ہللا 

 یا: نے فرماملسو هيلع هللا ىلص کیا توآپ 

بَِكفَّْیِھ × إِنََّما َكاَن یَْكِفیَك َھَكذَا فََضَرَب النَّبِيُّ »

 «األَْرَض َونَفََخ فِیِهَما ثُمَّ َمَسَح بِِهَما َوْجَهھُ َوَكفَّْیھِ 

تمہارے لئے ایسا کرنا کافی تها ،پهر آپ نے ”

اپنی دونوں ہتهیلیاں زمین پر ماریں، اور ان 

ں ہتهیلیوں پر کو پهونک دیا پهر منہ اور دونو

صحیح ،٣٣٨)صحیح البخاری: ۔ “مسح کیا

اور ایک دوسر ی روایت میں  (٣٦٨ مسلم:

تیمم کی صفت بیان کرتے  bیوں ہے عمار 

 نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص ہوئے کہتے ہیں کہ نبی 

إِنََّما َكاَن یَْكِفیَك أَْن تَْصنََع َھَكذَا، فََضَرَب بَِكف ِِھ »

َضَها، ثُمَّ َمَسَح بِِهَما َضْربَةً َعلَى األَْرِض، ثُمَّ نَفَ 

ِھ، ثُمَّ َمَسَح  ِھ بِِشَماِلِھ أَْو َظْهَر ِشَماِلِھ بَِكف ِ َظْهَر َكف ِ

تمہارے لئے ایسا کرنا کافی تها ” «بِِهَما َوْجَهھُ 

پهر آپ نے اپنی ہتهیلیوں کو ایک مرتبہ زمین 



 

 

 

پر مارا، پهر انہیں جهاڑا ،پهر بائیں ہاته سے 

ر مالیا دائیں ہاته سے دائیں ہاته کی پشت پ

بائیں ہاته کی پشت پر مال ،پهر اپنے منہ پر 

)صحیح البخاری: “ دونوں ہاتهوں کو پهیر لیا

 ۔(٣٦٨ صحیح مسلم:،٣٤٧

تیمم سے کون کون سی پاکی حاصل ہوتی 

 ہے؟

اگر ایک تیمم سے کئی حدثوں کو دور کرنے 

کی نیت کرے مثال پیشاب اورپاخانہ کیا ہے ، 

ا ہے تو ایک تیمم ان تمام احداث اور احتالم ہو

کی طرف سے کافی ہوگااورتیمم کرنے والے 

کے لئے وہ ساری چیزیں مباح ہوں گی جو 

وضو کرنے والے کے لئے مباح ہیں مثال 

نماز، طواف،قرآن کا چهونا ،مسجد میں ٹهہرنا 

 وغیرہ۔

 نواقض تیمم: 



 

 

 

 ـاگر پانی مل جائے ۔١

اجت ـجب عذر زائل ہوجائے مثال مرض یا ح٢

 وغیرہ۔

)جن کا بیان پیچهے گزر چکا ـنواقص وضو٣

 ۔ ہے(

 تیمم کے چند مسائل:

٭اگر کسی کوپانی اور مٹی دونوں نہ ملے تو 

وہ اپنی حالت کے مطابق بغیر وضو و تیمم 

 کے نماز پڑھے اور اس پر اعادہ نہیں ۔

٭تیمم حدث اصغر اور حدث اکبر سے طہارت 

بتہ حاصل کرنے کے لئے مشروع کیا ہے ال

میل کچیل یا گندگی چاہے وہ بدن پر ہو یا 

کپڑے پر اس کو تیمم سے زائل نہیں کیا 

جاسکتا ،پس آدمی اگر ان کو زائل نہیں کر 

 سکتا تو جس طرح ہو سکے نماز پڑھ لے ۔



 

 

 

٭جو شخص زخمی ہو اور اس بات سے ڈر 

رہا ہو کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو پانی 

زخم پر مسح اسے نقصان پہنچائے گا وہ 

کرلے اور باقی بدن دھو لے اور اگر مسح 

سے بهی نقصان ہو تو اس کے لئے تیمم 

 کرلے اور باقی اعضاء دھو لے ۔

٭اگر تیمم کرنے والے نے نماز پڑھ لی ہے 

اور نماز کے وقت ہی میں اسے پانی مل گیا 

تو کیا کرنا چاہئے اس کے بارے میں ابو سعید 

سفر پر نکلے  کہتے ہیں کہ دو آدمی bخدری 

اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا، ان دونوں کے 

پاس پانی نہیں تها ان دونوں نے پاک مٹی سے 

تیمم کیا، اور نماز پڑھ لی، پهر نماز کے وقت 

ہی میں ان کو پانی مل گیا چنانچہ ان میں سے 

ایک نے وضو کیااورنماز دہرایا اور دوسرے 

کے ملسو هيلع هللا ىلص پهر دونوں رسول ہللا  نے نہیں دہرایا،

پاس آئے اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیاتو آپ 

ِللَِّذي لَْم یُِعْد: » نے اس شخص سے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص 



 

 

 

َوقَاَل ِللَِّذي  أََصْبَت السُّنَّةَ َوأَْجَزأَتَْك َصالتَُك،

أَ َوأََعادَ: تَْینِ  تََوضَّ جس نے نہیں ” «لََك األَْجُر َمرَّ

دہرایا تها کہ تم نے سنت کے مطابق کیا، اور 

ہاری نماز ہو گئی، اور جس نے نماز اور تم

وضو دہرایا تها اس سے کہا کہ تمہارے لئے 

سنن ،٣٣٨)سنن أبی داود: ۔ “دہرانا اجر ہے

 ،صحیح(٤٣٣ النسائی:

 حیض ونفاس کے احکام ومسائل 

کا لغوی معنی:لفظ حیض یا محیض حیض 

مصدر ہے جس کا معنی ہے بہنا یا ماہواری 

 کا خون جاری ہونا۔

حیض کی اصطالحی تعریف: وہ فطری و 

) والدت طبعی خون جو عورت کے رحم سے 

بلوغت یا امراض سے سالمتی کی حالت میں(

کے بعد مخصوص ایام میں عورت کی شرم 

 ے ۔گاہ کے راستے سے ہر ماہ باہر آتا ہ



 

 

 

 حیض کی حکمت:

ہللا تعالی نے حیض کے خون کو ایک بڑی 

حکمت کے پیش نظر پیدا کیا ہے، وہ ماں کے 

پیٹ میں بچے کے لئے غذا کا کام کرتا ہے 

اسی لئے حاملہ عورت کو عام طور پر حیض 

نہیں آتا، پهر جب بچے کی والدت ہو جاتی 

ہے تو ہللا تعالی اسے دودھ کی شکل بنا دیتا 

ت کے پستان سے نکلتا ہے اسی ہے جو عور

لئے دودھ پالنے والی عورت عام طور پر 

حائضہ نہیں ہوتی، پهر جب عورت حمل و 

رضاعت سے فارغ ہو جاتی ہے تو وہ خون 

رحم میں ٹهہرنے لگتا ہے اور ہر مہینے ہر 

عور ت کے حسب معمول چه یا سات دن باہر 

 نکلتا ہے ۔

 حیض کی مدت:



 

 

 

ے زیادہ حیض کم سے کم حیض اور زیادہ س

کی تحدید نہیں کی جاسکتی اور نہ اس کے 

 شروع اور اختتام کی تحدید کی جا سکتی ہے ۔

 حیض کے خون کی پہچان:

حیض کا خون رحم کی تہ میں موجود ایک 

رگ سے نکلتا ہے جس کا نام عازل ہے، اس 

خون کا رنگ کاال گاڑھا اور بدبو دار ہوتا ہے 

ں جیسا کہ اور جب وہ نکلتا ہے تو جمتا نہی

کی حدیث میں ہے:  cفاطمہ بنت ابی حبیش 

بال ” «إِذَا َكاَن دَُم اْلَحْیَضِة: فَإِنَّھُ أَْسَودُ یُْعَرفُ »

شبہ حیض کا خون سیاہ رنگ ہوتا ہے جو کہ 

 ،حسن(٢٨٦)سنن ابی داود:“ پہچانا جاتا ہے

 نفاس کی لغوی تعریف:

نفاس مصدر ہے اس کا معنی ہے بچہ جننا لفظ 

 اور اس کی جمع نفسا ء ہے ۔



 

 

 

نفاس کی شرعی تعریف: نفاس ایسا خون جو 

بچے کی پیدائش سے کچه پہلے یا ساته میں یا 

بعد میں عورت کی سامنے کی شرمگاہ سے 

 خارج ہو ۔

 نفاس کی مدت:

عام طور پر نفاس کی مدت چالیس دن ہے اور 

ہوجائے تو وہ غسل اگر اس سے پہلے پاک 

کرکے نماز پڑھے اور روزہ رکهے اور 

شوہر اس سے جماع کر سکتا ہے اور اگر 

ساٹه دن تک خون آیا تو وہ بهی نفاس ہے 

لیکن اگر مسلسل آنے لگے تو وہ بیماری ہے 

َكانَِت »سے مروی ہے:  cجیسا کہ ام سلمہ 

 ِ دَ نِفَاِسَها تَْقعُدُ بَعْ  النُّفََساُء َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

نفاس والی عورتیں عہد رسالت ” «أَْربَِعیَن یَْوًما

)سنن أبی “میں چالیس دن عدت گزارتی تهیں

 ، حسن(٣١١داود:

 دوران حمل نکلنے والے خون کاحکم:



 

 

 

اگر حاملہ عورت سے بہت خون نکلے اور 

بچہ ساقط نہ ہو تو وہ بیماری کی وجہ سے 

 ہے وہ نماز کو اس کی وجہ سے نہ چهوڑے

لیکن ہر نماز کے لئے وضو کرے اور اگر وہ 

حیض کا خون دیکهے جو اپنی حالت وقت اور 

ایام ماہواری میں آتا ہے تو نماز روزہ وغیرہ 

 چهوڑ دے ۔

حیض اور نفاس والی عورتوں پر کیا حرام 

 ہے

٭حائضہ اور نفاس والی عورت کے لئے بیت 

ہللا کا طواف کرنا منع ہے یہاں تک کہ وہ پاک 

 ے اور غسل کر لے ۔ہوجائ

٭حائضہ اور نفاس والی عورت قرآن کریم 

نہیں چهو سکتی االیہ کہ غالف یا کوئی 

 دوسری چیز حائل ہو ۔



 

 

 

٭جب تک عورت کو حیض کا خون آئے وہ 

نماز نہ پڑھے چاہے حیض عادت کے مطابق 

آئے یا اس سے زیادہ آئے یا اس سے کم آئے، 

پهر جب وہ پاک ہوجائے تو غسل کرے اور 

ماز پڑھے ،حائضہ عورت روزہ کی قضاء ن

 کرے اور نماز کی قضاء نہ کرے ۔

٭عورت ضرورت کے وقت ایسی دوا کها 

سکتی ہے جس سے حیض منقطع ہو جائے 

بشرط کہ وہ دوا اسے نقصان نہ پہنچائے 

،ایسی صورت میں وہ پاک مانی جائے گی وہ 

 نماز پڑھے اور روزہ رکهے۔

 مت:حائضہ عورت کے پاک ہونے کی عال

جب عورت سفید پانی دیکهے جو حیض بند 

ہونے کے بعد نکلتا ہے تو وہ اس کے پاک 

ہونے کی عالمت ہے اور جو عورت یہ سفید 

سائل نہ دیکهے وہ سفید روئی کا ٹکڑا اگر اس 



 

 

 

حال میں نکال کہ اس کا رنگ نہیں بدال ہے تو 

 یہ اس کے طہر کی عالمت ہے ۔

 :زرد اور مٹیالے رنگ کے خون کا حکم

حیض کے معلوم ایام میں اگر زرد یا مٹیالے 

رنگ کا خون آئے تو وہ بهی حیض ہے لیکن 

اگر وہ اس سے پہلے یا بعد میں آئے تو حیض 

نہیں اس میں وہ نمازپڑھے اور روزہ رکهے 

 اور اس کا شوہراس سے مباشرت کرے۔

٭عورت اگر نماز کا وقت ہوجانے کے 

جانے  بعدحائضہ ہوتی ہے یا نماز کا وقت نکل

سے پہلے پاک ہوئی ہے تو اس کا نماز پڑھنا 

اس پر واجب ہے،اسی طرح نفاس والی 

 عورت کا بهی معاملہ ہے ۔

٭مرد ازار کے اوپر سے بهی حائضہ عورت 

 cسے مباشرت کر سکتا ہے ۔جیسا کہ میمونہ 

ِ »کہتی ہیں:  إِذَا أََرادَ أَْن یُبَاِشَر × َكاَن َرُسوُل َّللاَّ



 

 

 

 «نَِسائِِھ أََمَرَھا فَاتََّزَرْت َوِھَي َحائِضٌ اْمَرأَةً ِمْن 

اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت 

چاہتے اور وہ )جسم سے جسم مالکرلیٹنا(

حائضہ ہوتی ، تو آپ کے حکم سے وہ پہلے 

صحیح ،٣٠٣)صحیح البخاری:ازار باندھ لیتیں 

 (٢٩٤ مسلم:

 حائضہ عورت سے جماع کرنا حرام ہے :

عورت کے شرمگاہ میں وطی کرنا حائضہ 

 حرام ہے جیسا کہ ہللا تعالی فرماتا ہے : 

َربُوُھنَّ َحتَّٰى  َمِحیِض َواَل تَق  تَِزلُواْ ۡلن َِسآَء ِفي ۡل  فَٱع 

 ُُۚ ُث أََمَرُكُم ّۡللَّ تُوُھنَّ ِمن  َحی  َن فَأ  ر  َن  فَإِذَا تََطهَّ ُهر  یَط 

آپ سے حیض کے بارے ” [٢٢٢]البقرة: " 

وال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ گندگی میں س

ہے ،حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو 

اور جب تک وہ پاک نہ ہوجائیں ان کے قریب 

نہ جاؤ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے 

پاس جاؤ جہاں سے ہللا نے تمہیں اجازت دی 



 

 

 

ہے ہللا توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے 

 ۔“والوں کو پسند فرماتا ہے 

ائضہ عورت سے جماع کرنا اس وقت تک ٭ح

جائز نہیں جب تک کہ اس کا دم حیض منقطع 

نہ ہوجائے اور وہ غسل نہ کرلے اور جس 

 نے غسل سے پہلے جماع کیا وہ گنہگار ہوگا۔

 حالت حیض میں جماع کا کفارہ :

اگر کسی آدمی نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کی 

بیوی حائضہ ہے جماع کر لیا تو وہ گنہگار 

گا اور اس پر توبہ اور کفارہ ہے پس اگر ہو

حیض کے شروع میں جماع کیا ہے تو ایک 

دینار ہے اور اگر حیض منقطع ہونے کے 

)ایک دینار وقت کیا ہے تو آدھا دینار ہے ۔

جیسا کہ گرام سونے کے برابر ہے (٢٥،٤

ملسو هيلع هللا ىلص کہتے ہیں کہ نبی کریم  dعبد ہللا بن عباس 

وی کے پاس نے یہ فیصلہ کیا جو آدمی اپنی بی

یَتََصدَُّق بِِدینَاٍر أَْو نِْصِف »حالت حیض میں آئے 



 

 

 

وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ  «ِدینَارٍ 

،سنن ٢٦٤)سنن ابی داود،کرے 

 صحیح موقوف ۔(٢٨٩النسائی

مستحاضہ کی تعریف:یہ وہ عورت ہے جسے 

 بغیر وقت کے مسلسل خون آتا ہو ۔

 استحاضہ کے خون کی پہچان: 

خون رحم کے کنارے حصے  استحاضہ کا

میں موجود ایک رگ سے آتا ہے جس کا نام 

عاذل ہے اس خون کا رنگ سرخ پتال ہوتا ہے 

اور بدبو دار نہیں ہوتا جب وہ نکلتا ہے تو جم 

 جاتا ہے،اس لئےکہ وہ عام رنگ کا خون ہے ۔

 مستحاضہ کے غسل کی کیفیت:

مستحاضہ عورت حیض کا خون بند ہو جانے 

تبہ غسل کرے اور ہر نماز کے بعد ایک مر

کے لئے وضو کرے اوزر اپنی شرم گاہ میں 

 کپڑا رکهے رہے ۔



 

 

 

 مستحاضہ کی چار حالتیں ہیں :

ـحیض کی مدت اسے معلوم ہو ،اس مدت ١

میں وہ نماز نہ پڑھے اور جب یہ مدت گزر 

 جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے ۔

ـحیض کی مدت اسے معلوم نہ ہو ایسی ٢

ه یا سات دن نماز نہ پڑھے صورت میں وہ چ

اس لئے کہ عام طور پر حیض کی مدت یہی 

ہوتی ہے اور جب یہ مدت گزر جائے تو غسل 

 کرے اور نماز پڑھے ۔

ـاس کی عادت ابهی مقرر نہ ہوئی ہو لیکن ٣

وہ حیض کا کاال خون غیر حیض سے تمیز 

کر سکتی ہو ایسی صورت میں وہ چه یا سات 

مدت گزر جائے  دن نماز نہ پڑھے اور جب یہ

 تو غسل کرے اور نماز پڑھے ۔

اس کی کوئی عادت نہ ہو اور نہ ہی خون -٤

کے درمیان تمیز کی استطاعت ہو تو وہ چه یا 



 

 

 

سات دن رکی رہے پهر غسل کرے اور نماز 

پڑھے ایسی عورت کو آغاز حیض والی 

 عورت کہا جاتا ہے ۔

عورت کے شرمگاہ سے نکلنے والی چیز کا 

 حکم:

نے نطفہ گرادیا ہے تو یہ نہ حیض  اگر عورت

ہے اور نہ نفاس اور اگر چار مہینے کا بچہ 

گرا دیا ہے تو یہ نفاس ہے اور اگر ایسا خون 

کا لوتهڑا یا گوشت کا ٹکڑا گرایا ہے جس میں 

بچہ کی شکل نمایا نہ ہو تو وہ نفاس نہیں ہے 

اگر چہ خون دیکهے اور اگر ایسا گوشت کا 

بچے کی شکل و  ٹکڑا گرایا ہے جس میں

صورت نمایا ہو گئی ہو اور تین مہینہ گزر 

 چکا ہو تو یہ نفاس ہے ۔

٭مستحاضہ عورت نماز پڑھے ،روزہ 

رکهے، اعتکاف میں بیٹهے اور اس کے 

عالوہ دوسری عبادتیں کرے جیسا کہ ام 



 

 

 

کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی  cالمومنین عائشہ 

سے کہا کہ مجهے ملسو هيلع هللا ىلص نےنبی اکرم cحبیش 

ضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں استحا

کیا میں )یعنی خون نہیں رکتا ہے(ہوتی ہوں 

ال، إِنَّ ذَِلِك »نے فرمایا: ملسو هيلع هللا ىلصنماز چهوڑ دوں آپ 

ِعْرٌق َولَِكْن دَِعي الصَّالةَ قَْدَر األَیَّاِم الَّتِي ُكْنِت 

. نہیں، یہ «تَِحیِضیَن فِیَها ثُمَّ اْغتَِسِلي َوَصل ِي

لہذا ان ایام )حیض نہیں (ے ایک رگ کا خون ہ

میں تم نماز نہ پڑھو جن میں تمہیں حیض آتا 

)صحیح تها ،پهر غسل کرو اور نماز پڑھو ۔

 (٣٣٣،صحیح مسلم ٣٢٥البخاری

٭مرد اور عورت کے لئے قرآن زبانی پڑھنا 

جائز ہے اگر چہ مردجنبی ہو یا عورت 

حائضہ یا جنبی ہو یا اسے نفاس آتا ہو لیکن 

ہ وہ طہارت کی حالت میں بہتر یہ ہے ک

 پڑھے ۔

*** 


