)Published on Books on Islam and Muslims | Al-Islam.org (http://www.al-islam.org
اﺳﺘﻔﺘﺎءات > Home

اﺳﺘﻔﺘﺎءات
ﺟﻠﺪ اول
Log in [1] or register [2] to post comments

Author(s):
] [3آﯾﺖ اﻟﻠہ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨہ ای

●

Publisher(s):
] [4ﺋﻴﺒﺮﻳﺮي ﭘﺮوﺟﻴﮑﭧ ﭨﻴﻢ; &#xFEFBﻣﮏ;&#xFEFCاہﻠﺒﻴﺖ ڈﻳﺠﻴﭩﻞ اﺳ

●

Category:
]Sheria ya Kiislamu [5

●

Person Tags:
] [6آﯾﺖ اﻟﻠہ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨہ ای

●

ﺑﺎب ٦
ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻤﺲ
ﮬﺒہ  ،ﮬﺪﯾہ ) ﺗﺤﻔہ( ﺑﯿﻨﮑﻮں ﮐے اﻧﻌﺎﻣﺎت اور ﻣﮭﺮ و ﻣﯿﺮاث
س۸۶۸۔ ﮬﺒہ اور ﻋﯿﺪ ﮐے ﺗﺤﻔے ) ﻋﯿﺪی( ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت ﺳے ﺑﭻ ﺟﺎﺋے اس ﮐﺎ;&#xFEFBاﮔﺮﭼہ ان ﻣﯿﮟ ﺳے ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺳﺎ ج۔ ﮬﺒہ اور ﮬﺪﯾہ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ اﺣﻮط ہے ۔
س۹۶۸۔ آﯾﺎ ﺑﯿﻨﮑﻮں اور ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮐے اداروں ﺳے ان ﮐے ﺣﺼہ داروں ﮐﻮ ﻣﻠﻨے واﻟے اﻧﻌﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ
ﻧہﯿﮟ ؟ اﺳﯽ ﻃﺮح وہ ﻧﻘﺪی ﺗﺤﺎﺋﻒ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن اﭘﻨے ﺷﻨﺎﺳﺎ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰوں ﺳے ﭘﺎﺗﺎ ہے ،ﺎ س ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ
ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ اﻧﻌﺎﻣﺎت اور ﺗﺤﺎﺋﻒ اﮔﺮ ﺑہﺖ زﯾﺎدہ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ وہ ﺑہﺖ زﯾﺎدہ

ﻗﯿﻤﺘﯽ ہﻮں ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ واﺟﺐ ہﻮﻧﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۰۷۸۔ ﺷﮭﯿﺪ ﮐے اﮬﻞ و ﻋﯿﺎل ﮐے ﺧﺮچ ﮐے ﻟﺌے ﺟﻮ رﻗﻢ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ ) ﺷﮭﯿﺪ ﻓﺎوٴﻧڈﯾﺸﻦ ( ﺳے ﻣﻠﺘﯽ ہے  ،اﮔﺮ وہ ان
ﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت ﺳے زاﺋﺪ ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟;&#xFEFBﮐے ﺳﺎ
ﺳے ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﻣﻠﺘﺎ ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ “ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ ” ج۔ ﺷﮭﯿﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﮐے ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮ
س۱۷۸۔ وہ ﻧﺎن و ﻧﻔﻘہ ﺟﻮ ﺑﺎپ ﯾﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﺒﯽ رﺷﺘہ دار ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے وہ ﮬﺪﯾہ ﻣﺤﺴﻮب
اﭘﻨے اﻣﻮال ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧہ دﯾﺘﺎ ہﻮ ﺗﻮ ﻧﻔﻘہ ﻟﯿﻨے واﻟے ﭘﺮ )ﭘﺎﺋے ہﻮﺋے ;&#xFEFBاور ﺟﺐ ﻧﻔﻘہ دﯾﻨے وا ہﻮﮔﺎ ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ﻧﻔﻘہ ﮐﺎ(ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﮬﺒہ اور ﺗﺤﻔہ ﮐے ﻋﻨﻮان ﮐﺎ ﺗﺤﻘﻖ ان ﮐے دﯾﻨے واﻟﻮں ﮐے ارادہ ﮐے ﺗﺎﺑﻊ ہے ۔ اور ﺟﺐ ﺗﮏ ﻧﻔﻘہ ﻟﯿﻨے واﻟے ﮐﻮ ﯾہ
ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ہﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ اﺳے ﺧﺮچ ﮐے ﻟﺌے دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ) واﺟﺐ ( ہے ۔ اس ﮐے ﻟﺌے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ
واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۲۷۸۔ ﻣﯿﮟ ﻧے اﭘﻨﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﮐﻮ ﺟﮭﯿﺰ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﮔﮭﺮ رہﻨے ﮐے ﻟﺌے دﯾﺎ ہے اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ آپ ﻧے اﭘﻨﯽ ﺑﯿﭩﯽ ﮐﻮ ﺟﻮ ﻣﮑﺎن دﯾﺎ ہے اﮔﺮ وہ ﻋﺮف ﻋﺎم ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہے ﺗﻮ آپ ﭘﺮ اس ﮐﺎ
ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۳۷۸۔ ﮐﯿﺎ ﺳﺎل ﭘﻮرا ہﻮﻧے ﺳے ﭘﮭﻠے ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ زوﺟہ ﮐﻮ ﮬﺪﯾہ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﭽﮫ دﯾﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ﺟﺒﮑہ اﺳے
ﻋﻠﻢ ہﻮ ﮐہ اس ﮐﯽ زوﺟہ اس ﻣﺎل ﮐﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﯾﺎ وﻗﺖ ﺿﺮورت ﺧﺮچ ﮐے ﻟﺌے رﮐﮫ دے ﮔﯽ؟
ج۔ ہﺎں اس ﮐے ﻟﺌے اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ اس ﻧے اﭘﻨﯽ زوﺟہ ﮐﻮ دﯾﺎ ہے اﮔﺮ وہ ﻋﺮف ﻋﺎم ﻣﯿﮟ اس ﮐے
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل اور اس ﺟﯿﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﻮ اور ﯾہ ) ﺑﺨﺸﺶ( ﺧﻤﺲ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳے ﻓﺮار ﮐے ﻟﺌے
ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ ا س ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۴۷۸۔ ﺷﻮﮬﺮ اور زوﺟہ ﺻﺮف اس ﻟﺌے ﮐہ ﻧہﯿﮟ اﭘﻨے ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺳے ﺧﻤﺲ ﻧہ دﯾﻨﺎ ﭘﮍے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧے ﺳے
ﻧہ ﺑﭽﺖ ﮐﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﮬﺪﯾہ اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ دے دﯾﺘے ہﯿﮟ ۔;&#xFEFBﭘﮭﻠے ﮬﯽ اﭘﻨے اﻣﻮال ﮐﺎ ﺗﺨﻤﯿﻨہ ﮐﺮﮐے ﺳﺎ
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﮐے ان ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿے؟
ج۔ اس ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﺳے ان دوﻧﻮں ﺳے واﺟﺒﯽ ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻗﻂ ﻧہﯿﮟ ہﻮﺳﮑﺘﺎ ،اﻟﺒﺘہ ﻓﻘﻂ اس ﻣﻘﺪار ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻗﻂ
ہﻮﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﮬﺪﯾہ دﯾﻨﺎ ﻋﺮف ﻋﺎم ﻣﯿﮟ دوﻧﻮں ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﻮ۔
ﻧے ﮐے ﻟﺌے اﭘﻨﺎ ﭘﯿﺴہ ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﻣﮕﺮ;&#xFEFBس۵۷۸۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧے ﺣﺞ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐے ﮐہﺎﺗے ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺣﺞ ﺑﺠﺎ
ﺧﺎﻧہ ﺧﺪا ﮐﯽ زﯾﺎرت ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﻧے ﺳے ﭘﮭﻠے ﮬﯽ اﺳے ﻣﻮت آﮔﺌﯽ ﺗﻮ اس ﺟﻤﻊ ﺷﺪہ رﻗﻢ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟ ﮐﯿﺎ اس رﻗﻢ
ﮐﻮ ﻣﺮﻧے واﻟے ﮐﯽ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺞ ﮐﺮواﻧے ﭘﺮ ﺻﺮف ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ؟ اور ﮐﯿﺎ اس رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ
ہے ؟
ہے اس ;&#xFEFCج۔ ﺣﺞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺟﻮ ﺳﻨﺪ ﻧﺎﻣہ اس ﮐﻮ ﺣﺞ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ رﻗﻢ ﮐے ﻋﻮض ﻣﯿﮟ ﻣ
وﻗﺖ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮ ﻣﺮﻧے واﻟے ﮐے ﺗﺮﮐے ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔ اور اﮔﺮ ﻣﺮﻧے واﻟے ﭘﺮ ﺣﺞ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﺗﻮ
اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺞ ﮐﺮاﻧے ﭘﺮ ﺻﺮف ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے اور اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ
ﻧہﯿﮟ ہے اﮔﺮﭼہ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﮐے ﻟﺌے ﺟﻤﻊ ﮐﯽ ہﻮﺋﯽ رﻗﻢ اس ﻣﺎل ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺳے رﮬﯽ ہﻮ ﺟﻮ اس وﻗﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﺟﺮت ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﺗﮭﯽ۔ ﭼﻮﻧﮑہ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﺞ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻃے ﺷﺪہ ﻣﻌﺎﮬﺪے ﻣﯿﮟ دی
ﮔﺌﯽ رﻗﻢ اﯾﺴﺎ ﻣﺎل ہﻮﮔﺎ ﺟﺴے ﻣﯿﺖ ﻧے اﭘﻨے ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔
اس وﻗﺖ ﺑﺎغ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑہﺖ زﯾﺎدہ ﻧہ ﺗﮭﯽ۔ ﻟﯿﮑﻦ ;&#xFEFCس۶۷۸۔ ﺑﺎپ ﮐﺎ ﺑﺎغ ﺑﯿﭩے ﮐﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﮬﺒہ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاث ﻣ
ﺑﯿﭽﺘے وﻗﺖ اس ﺑﺎغ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﺑﻘہ ﻗﯿﻤﺖ ﺳے زﯾﺎدہ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﮍﮬﯽ ہﻮﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ
ہے ؟
ج۔ ﻣﯿﺮاث وﮬﺒہ اور ﻓﺮوﺧﺖ ﮐے ﻧﺘﯿﺠے ﻣﯿﮟ ان دوﻧﻮں ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪہ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﭼہے ان
ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮍھ ﮬﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﮔﺌﯽ ہﻮ۔

س۷۷۸۔ ﺑﯿﻤہ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻣﯿﺮی ﻣﻘﺮوض ہے اور ﯾﻘﯿﻨﯽ ہے ﮐہ آج ﮬﯽ ﮐﻞ ﻣﯿﮟ وہ ﻣﯿﺮا ﻗﺮض ادا ﮐﺮے ﺗﻮ
اس ) ﺑﯿﻤہ( ﺳے ﻣﻠﻨے واﻟﯽ رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﺑﯿﻤہ ﺳے ﻣﻠﻨے واﻟﯽ رﻗﻢ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۸۷۸۔ ﮐﯿﺎ اس رﻗﻢ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ہے  ،ﺟﺴے ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﻣہﺎﻧہ ﺗﻨﺨﻮاہ ﺳے اس ﻟﺌے ﺑﭽﺎ ﮐﺮ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮں ﮐہ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ
اس ﺳے ﺷﺎدی ﮐے ﻟﻮازﻣﺎت ﻣﮭﯿﺎ ﮐﺮﺳﮑﻮں؟
ج۔ اﮔﺮ ﺗﻨﺨﻮاہ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﻨے واﻟﯽ رﻗﻢ ﺳے ﺑﭽﺎ رﮐہﺎ ہے ﺗﻮ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﺳﺎل ﭘﻮرا ہﻮﺗے ﮬﯽ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا
ﮐﺮﯾﮟ ﺧﻮاہ اﺳے ﺷﺎدی ﮐے ﺿﺮوری اﺳﺒﺎب ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮬﯽ ﮐﯿﻮںﻨہ رﮐہﺎ ہﻮ۔
س۹۷۸۔ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ﮐہ ﻋﻮرت ﮐﻮ دﺋﯿے ﺟﺎﻧے واﻟے ﻣﮭﺮ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ﻣﮕﺮ ﯾہ
ﻧہﯿﮟ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮐہ ﻣﮭﺮ ﻣﻮﺟﻞ ) ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ادا ﮐﯽ ﺟﺎﻧے واﻟﯽ رﻗﻢ ( ﭘﺮ ﻣﻌﺠﻞ ) ﻋﻘﺪ ﮐے وﻗﺖ دی ﮔﺌﯽ رﻗﻢ( ﭘﺮ ﻧہﯿﮟ ہے
۔ اﻣﯿﺪوار ہﻮں ﮐہ اس ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔے؟
ج۔ اس ) ﺧﻤﺲ( ﻣﯿﮟ ﻣﮭﺮ ﻣﻌﺠﻞ اور ﻣﻮﺟﻞ اور ﻧﻘﺪ رﻗﻢ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧہﯿﮟ ہے ۔
زﻣﻮں ﮐﻮ ﻋﯿﺪ ﮐے دن ﻋﯿﺪی ﮐے ﻧﺎم ﺳے ﮐﭽﮫ دﯾﺘﯽ ہے ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﺒﮭﯽ;&#xFEFCس۰۸۸۔ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﭘﻨے ﻣ
زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻋﯿﺪی ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے;&#xFEFCﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﻣ ﮐﺒﮭﯽ ﺳﺎل ﮔﺬر ﺟﺎﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐﭽﮫ ﺑﭻ ﺟﺎﺗﺎ ہے ۔
ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ ہﻢ ﻟﻮگ اس ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﭽﮫ ﻧﮑﺎل دﯾﺎ ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺳے ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮬﺪﯾہ اس ﻟﺌے ﻧہﯿﮟ ﮐہﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ
ﮐہ ہﻢ اس ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﻗﯿﻤﺖ ادا ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ اﻟﺒﺘہ وہ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﮐے ﺑہﻮٴ ﺳے ﺑہﺖ ﮐﻢ ہﻮﺗﯽ ہے  ،ﺗﻮﮐﯿﺎ ﺟﻮ
ﻗﯿﻤﺖ ہﻢ ﻧے اس ﮐے ﺧﺮﯾﺪﻧے ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯽ ہے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ہﻢ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﯾﺎ اس ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺑﺎزاری ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ ﭼﻮﻧﮑہ وہ ﻋﯿﺪی ﮐے ﻧﺎم ﺳے ﻣﻠﺘﯽ ہے ﻟﮭﺬا اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﮬﯽ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﻣﺬﮐﻮرہ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﻘﯿہ اﺻﻞ ﺟﻨﺲ ﮐﺎ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ۔
س۱۸۸۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺮ ﮔﯿﺎ اس ﻧے اﭘﻨﯽ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮟ اﭘﻨے ذﻣہ ﺧﻤﺲ ﮐﻮ ﻟﮑہ رﮐہﺎ ﺗﮭﺎ اور اس ﮐے ادا ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ارادہ
رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻣﮕﺮ اس ﮐﯽ وﻓﺎت ﮐے ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ اﯾﮏ ﺑﯿﭩﯽ ﮐے ﺳﻮا ﺗﻤﺎم ورﺛﺎء ﺧﻤﺲ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ ہﯿﮟ اور
ﻟﮭﺬا درج ذﯾﻞ وہ دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﺮرہے ہﯿﮟ ۔;&#xFEFCﻣﯿﺖ ﮐے ﺗﺮﮐہ ﮐﻮ اﭘﻨے اور ﻣﯿﺖ اور اس ﮐے ﻋ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯽ راﺋے ﮐﯿﺎ ہے ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ۔
۱۔ ﻣﯿﺖ ﮐے ﻣﻨﻘﻮﻟہ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟہ اﻣﻮال ﻣﯿﮟ اس ﮐے داﻣﺎد ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے وارث ﮐے ﻟﺌے ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ
ہے ؟
۲۔ ﻣﺮﺣﻮم ﮐے ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮐے داﻣﺎد ﯾﺎ ورﺛﺎء ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐے ﮐہﺎﻧﺎ ﮐہﺎﻧے ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
۳۔ ﻣﺬﮐﻮرہ اﻓﺮاد ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺟﻮ اﺧﺮاﺟﺎت ہﻮﮔﺌے ہﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﻮ ﮐہﺎﻧﺎ وﻏﯿﺮہ ﺗﻨﺎول ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﻣﺮﻧے واﻟے ﻧے وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ اس ﮐے ﺗﺮﮐہ ﺳے ﺑﻄﻮر ﺧﻤﺲ رﻗﻢ ادا ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﯾﺎ ﺧﻮد ورﺛﺎء ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻦ
اﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻣﻘﺮوض ہے ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ان ﮐﻮ ﺗﺮﮐہ ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ;&#xFEFBﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺟﺎﺋے ﮐہ ﻣﺮﻧے وا
ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧہﯿﮟ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ وﺻﯿﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎ ﺟﺲ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ اس ﮐے ذﻣہ ﺧﻤﺲ ﯾﻘﯿﻨﯽ ہے اس ﮐے ﺗﺮﮐہ ﺳے ادا ﻧہ
ﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎﺋے اور ان) ورﺛﺎء( ﮐے ﺗﻤﺎم وہ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺟﻮ اس ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﺮض ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳے ﭘﮭﻠے ہﻮﺋے
ہﯿﮟ وہ ﻏﺼﺐ ﮐے ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ہﻮں ﮔے۔ اور ان ) ورﺛﺎء( ﮐﻮ ﻣﺬﮐﻮرہ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋے
ﮔﺎ۔ )ہﻮﮔﺎ ﯾﻌﻨﯽ ان ﮐﻮ ﺑﮭﺮ ﺣﺎل اﺳے ادا ﮐﺮﻧﺎ(

ﻗﺮض  ،ﺗﻨﺨﻮاہ  ،ﺑﯿﻤہ اور ﭘﯿﻨﺸﻦ
ﻧہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﻣﻮﺟﻮد ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے اور;&#xFEFBس۲۸۸۔ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﮐﺎروﺑﺎر ﮐے ﺳﺎ
ﻣﯿﮟ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﮐﺴﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﻣﻘﺮوض ﺑﮭﯽ ہﻮں۔ ﺳﻮال ﯾہ ہے ﮐہ ﮐﯿﺎ ﻣﺠہ ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ ہے ﮐہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨے ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ
ﻧہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے اس ﻗﺮض ﮐﯽ رﻗﻢ ﮐﻮ ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﮐﺮﻟﻮں؟ واﺿﺢ رہے ﮐہ ﻗﺮض ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺠﯽ ﻣﻮﭨﺮ ﮐﺎر;&#xFEFBﺳﺎ
ﺧﺮﯾﺪﻧﺎ ہے ۔
ﻧہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﻋﻠﯿﺤﺪہ;&#xFEFBج۔ وہ ﻗﺮض ﺟﻮ ﻧﺠﯽ ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻟﯿﺎ ہے اﺳے ﮐﺎروﺑﺎر ﮐے ﺳﺎ

ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ۔
ﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت ﺳے ﮐﭽﮫ ﺑﭻ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﮐﯿﺎ ان ﭘﺮ;&#xFEFBزﻣﯿﻦ ﺟﻦ ﮐے ﭘﺎس ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﺳﺎ;&#xFEFCس۳۸۸۔ وہ ﻣ
ﻗﺴﺎط اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﯽ ﺷﺮط ﭘﺮ ﻣﻘﺮوض ﺑﮭﯽ ہﯿﮟ ؟;&#xFEFBﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ﺟﺒﮑہ وہ ﻟﻮگ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐے ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ اﺳﯽ ﺳﺎل ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ےا اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﮐے ﻟﺌے;&#xFEFBج۔ اﮔﺮ وہ ﻗﺮض ﺳﺎ
ﻧہ ﺑﭽﺖ ﺳے اﻟﮓ ﮐﺮﮐے ﺧﻤﺲ;&#xFEFBﺑﻌﺾ ﺿﺮوری اﺷﯿﺎء ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐے ﻟﺌے ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ اﺳے ﺳﺎ
ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔ ورﻧہ ﺟﺘﻨﯽ ﺑﭽﺖ ہﻮﺋﯽ ہے ﺳﺐ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔ ;&#xFEFBﻧﮑﺎ
س۴۸۸۔ ﮐﯿﺎ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺌے ہﻮﺋے ﻗﺮض ﮐﺎ ﻣﺨﻤﺲ )ﭘﺎک ہﻮﻧﺎ( واﺟﺐ ہے اس ﻃﺮح ﮐہ ﺧﻤﺲ
ﻧﮑﺎﻟﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ﺟﻮ رﻗﻢ ﺑﭻ ﺟﺎﺋے اﺳے ﺣﺞ ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے؟
ج۔ ﺟﻮ ﻣﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮض ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۵۸۸۔ ﻣﯿﮟ ﻧے ﮔﺬﺷﺘہ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎل ﮐے دوران اﯾﮏ ہﻮٴﺳﻨﮓ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﻮ اس اﻣﯿﺪ ﭘﺮ ﮐﭽﮫ رﻗﻢ دی ہے ﮐہ وہ ﺗہﻮڑی
ﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﺮےد ﮐہ ﻣﯿﺮے رہﻨے ﮐے ﻟﺌے ﻣﮑﺎن ﻣﮭﯿﺎ ﮐﺮدے ﻟﯿﮑﻦ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﻣﺠﮭے زﻣﯿﻦ دﺋﯿے ﺟﺎﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻧہﯿﮟ
ہﻮا ہے ۔ ﻟﮭﺬا اب ﻣﯿﺮا ارادہ ﯾہ ہے ﮐہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ دی ہﻮﺋﯽ رﻗﻢ اس ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺳے واﭘﺲ ﻟے ﻟﻮں۔ واﺿﺢ رہے ﮐہ ﮐﻞ
رﻗﻢ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺣﺼہ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧے ﻗﺮض ﻟے ﮐﺮدﯾﺎ ہے اور اﯾﮏ ﺣﺼہ ﮔﮭﺮ ﮐے ﻓﺮش ﮐﻮ ﺑﯿﭻ ﮐﺮدﯾﺎ ﺗﮭﺎ اور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﮟ ﻧے اﭘﻨﯽ
ﺑﯿﻮی ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاہ ﺳے ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ﭘﯿﺸہ ﮐے ﻟﺤﺎظ ﺳے ﻣﻌﻠﻤہ ہے ۔ آپ اس ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ ذﯾﻞ ﮐے دو
ﺳﻮاﻟﻮں ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿے:
۱۔ اﮔﺮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ رﻗﻢ واﭘﺲ ﻟے ﺳﮑﺎ اور اس ﺳے ﻣﮑﺎن ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ؟
۲۔ اس رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے اس ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﯿﺎ ہﻮﮔﯽ؟
ج۔ ﺟﻮ رﻗﻢ آپ ﻧے اﭘﻨﯽ زوﺟہ ﺳے ﺑﻄﻮر ﮬﺒہ ﻟﯽ ہے اور ﺟﻮ رﻗﻢ ﻗﺮض ﻟﯽ ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ
ﻧہ;&#xFEFBﻧہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺳﺎ;&#xFEFBﻟﯿﮑﻦ ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ﺟﻮ ﻗﺎﻟﯿﻦ آپ ﻧے ﺑﯿﭽﺎ ہے اﮔﺮ وہ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐے ﺳﺎ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
ﺧﺮچ ﮐے ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪا ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ۔ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ آپ ﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧے
ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ اس رﻗﻢ ﮐے ﻣﺤﺘﺎج ہﻮں  ،اس ﻃﺮح ﮐہ اﮔﺮ اس رﻗﻢ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﺑﻘﯿہ رﻗﻢ ﺳے آپ وہ
ﻣﮑﺎن ﻧہ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮑﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﯽ آپ ﮐﻮ ﺿﺮورت ہے ﺗﻮ ﭘﮭﺮ آپ ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۶۸۸۔ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﻧے ﺑﯿﻨﮏ ﺳے ﻗﺮض ﻟﯿﺎ اور اس ﮐﻮ اﭘﻨے ﮐﺮﻧﭧ اﮐﺎوٌﻧﭧ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐے ﻟﺌے رﮐہ دﯾﺎ
ﻟﯿﮑﻦ اس ﻗﺮض ﮐﯽ رﻗﻢ ﮐﻮ ﮐﺎم ﭘﺮ ﻧہ ﻟﮕﺎﺳﮑﺎ  ،اﻟﺒﺘہ ﮬﺮ ﻣہﯿﻨہ اس ﮐﯽ ﻗﺴﻂ ادا ﮐﺮﺗﺎ رہﺎ ہﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻗﺮض
ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮض ﺳﻮال ﻗﺮض ﻟﺌے ہﻮﺋے ﻣﺎل ﮐﯽ اﺳﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﺳے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻗﺴﻄﯿﮟ آپ ﻧے
ﮐﺎروﺑﺎر ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ادا ﮐﯽ ہﯿﮟ ۔
س۷۸۸۔ ﻣﯿﮟ ﻧے اﭘﻨے ﺳﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء ﻣﯿﮟ ﺗﻨﺨﻮاہ ﻟﯿﺘے ﮬﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪہ رﻗﻢ اور ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﺑﭽﯽ ہﻮﺋﯽ
ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺧﻤﺲ  ۰۱۸روﭘے ہﻮﺋے۔ اس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﻣﮑﺎن ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮوض ہﻮں اور ﯾہ
ہے اﻣﯿﺪ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮں ﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮی راﮬﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ;&#xFEFBﻗﺮض ﺑﺎرہ ﺳﺎل ﺗﮏ رہﻨے وا
ﮔے؟
ج۔ اﮔﺮﭼہ ﺗﻌﻤﯿﺮﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺌے ﮔﺌے ﻗﺮض ﮐﯽ ﻗﺴﻄﻮں ﮐﺎ اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐے ﮐﺎروﺑﺎری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ادا ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ادا ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﻧہﯿﮟ اس ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺟﺪا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﺑﻠﮑہ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺑﭽﺖ آﺋﯽ ہے
اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
ب ﮐﻮ ﮐﺎﻟﺞ ﺳے دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ;&#xFEFCس۸۸۸۔ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻧے ﺟﻦ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﻮ واﻟﺪ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﯾﺎ اس ﻗﺮض ﺳے ﺟﻮ ﻃ
ہے ﺧﺮﯾﺪا ہﻮ اور ﺧﻮد اس ﮐے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ذرﯾﻌہ آﻣﺪﻧﯽ ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ؟ اور اﮔﺮ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم
ہﻮ ﮐہ ﺑﺎپ ﻧے ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺎل دﯾﺎ ہے اس ﻧے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ
دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ ﻗﺮض ﮐﯽ رﻗﻢ ﺳے ﺧﺮﯾﺪی ہﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح اس ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے

ﮐہ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺑﺎپ ﻧے اﺳے دﯾﺎ ہے ۔ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ہﻮﺟﺎﺋے ﮐہ ﯾہ وﮬﯽ ﻣﺎل ہے ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ
واﺟﺐ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۹۸۸۔ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﭽﮫ ﻣﺎل ﻗﺮض ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮﻟے اور اﭘﻨے ﺳﺎل ﮐے ﺣﺴﺎب ﺳے ﭘﮭﻠے اﺳے ادا ﻧہ ﮐﺮﺳﮑے ﺗﻮ
اس ﻗﺮض ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ،ﻟﯿﻨے واﻟے ﭘﺮ ہے ﯾﺎ دﯾﻨے واﻟے ﭘﺮ؟
ج۔ ﻗﺮض ﮐﯽ رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﻗﺮض ﻟﯿﻨے واﻟے ﭘﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻗﺮض دﯾﻨے واﻟے ﻧے اﭘﻨے ﮐﺎروﺑﺎری
ﻧہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨے ﺳے ﭘﮭﻠے ﯾہ ﻗﺮض دﯾﺎ ہے ﺗﻮ اﮔﺮ وہ ﺳﺎل ﮐے ﺗﻤﺎم ہﻮﻧے ﺗﮏ ﻗﺮﺿﺪار ﺳے;&#xFEFBﺳﺎ
ﻗﺮض وﺻﻮﻟﯽ ﮐﺮﺳﮑے ﺗﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻤﺲ آﺗے ﮬﯽ اس ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟے اور اﮔﺮ ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ
ﺗﮏ وﺻﻮل ﻧہ ﮐﺮﺳﮑے ﺗﻮ اﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ اس ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧہ ہﻮﮔﺎ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﯽ وﺻﻮﻟﯽ ﮐﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ رہے ﮔﺎ
اور ﺟﺐ وﺻﻮﻟﯽ ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس وﻗﺖ اس ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۰۹۸۔ رﯾﭩﺎﺋﺮڈ ) وﻇﯿﻔہ ﯾﺎب( اﻓﺮاد ﺟﻦ ﮐﻮ ﭘﯿﻨﺸﻦ ﻣﻞ رﮬﯽ ہے  ،ﮐﯿﺎ ان ﭘﺮ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاہ
ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﯿﮟ؟
زﻣﺖ ﮐے زﻣﺎﻧے ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاہ ﺳے ﮐﺎﭨﯽ;&#xFEFCج۔ ﯾہ ﻟﻮگ ﭘﯿﻨﺸﻦ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﻮ رﻗﻢ ﭘﺎرہے ہﯿﮟ اﮔﺮ وہ ان ﮐﯽ ﻣ
ﮔﺌﯽ ہے ﺗﻮ ﺟﺲ ﺳﺎل ﻧہﯿﮟ وہ رﻗﻢ ﭘﯿﻨﺸﻦ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ دی ﺟﺎﺋے اﮔﺮ وہ اس ﺳﺎل ﮐے ﺧﺮچ ﺳے زاﺋﺪ ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ
ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ۔
ﻣﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف;&#xFEFCس۱۹۸۔ اﯾﺴے ﺗﻤﺎم وہ ﻗﯿﺪی ﺟﻦ ﮐﯽ ﻣﺪت اﺳﯿﺮی ﻣﯿﮟ ان ﮐے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ ﺟﻤہﻮری اﺳ
ﺳے ﻣہﺎﻧہ وﻇﯿﻔہ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے اوران ﮐﯽ وہ رﻗﻢ ﺑﯿﻨﮏ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ہے ﮐﯿﺎ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ؟ ﺟﺒﮑہ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم
ہے ﮐہ اﮔﺮ وہ ﻟﻮگ آزاد ہﻮﺗے ﺗﻮ اس رﻗﻢ ﮐﻮ ﺧﺮچ ﮐﺮ ڈاﻟﺘے ؟
ج۔ ﻣﺎل ﻣﺬﮐﻮرہ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
ﻧہ ﺑﭽﺖ ﺑﮭﯽ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس;&#xFEFBس۲۹۸۔ ﻣﺠہ ﭘﺮ ﮐﭽﮫ ﻗﺮض ہے ﮐہ اب ﺟﺒﮑہ ﺳﺎل ﮐﺎ آﺧﺮی دن آﯾﺎ ہے اور ﺳﺎ
اﺗﻨﯽ ہے ﮐہ ﻗﺮض واﭘﺲ ﮐﺮﻧے ﭘﺮ ﻗﺪرت رﮐﮭﺘﺎ ہﻮں ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮض دﯾﻨے واﻟے ﻧے ﻗﺮض ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ
ﻧہ ﺑﭽﺖ ﺳے ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہﻮں؟;&#xFEFBﻗﺮض ﮐﯽ رﻗﻢ ﮐﻮ ﺳﺎ
ج۔ ﻗﺮﺿہ ﭼہے رﻗﻢ ﻗﺮض ﻟﯿﻨے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ہﻮ اﮔﺮ ﯾہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐے ﺳﺎز و ﺳﺎﻣﺎن ﻗﺮض ﭘﺮ ﻟﺌے ﺟﺎﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے
ﻧہ ﺑﭽﺖ ﺳے;&#xFEFBﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ہے ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺳﺎ;&#xFEFBہﻮ اﮔﺮ ﯾہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐے ﺳﺎ
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾہ ﻗﺮض زﻧﺪﮔﯽ ﻧہ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔;&#xFEFBﺟﺪا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے اور اس ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎ
ﻧہ;&#xFEFBﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت ﭘﻮرا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻧہ ہﻮ ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘہ ﺑﺮﺳﻮں ﮐﺎ ﻗﺮض ہﻮ ﺗﻮ اﮔﺮﭼہ ﺳﺎ;&#xFEFBﮐے ﺳﺎ
ﺑﭽﺖ ﺳے اس ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﮐﻮ ﺳﺎل ﮐے ﺗﻤﺎم ہﻮﻧے ﺳے ﭘﮭﻠے ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ
ﻧہ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳے اس ﮐﻮ ﺟﺪا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﺘﺎ۔;&#xFEFBﺳﺎ
ﻧہ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﻣﺎل ﺑﭻ ﮔﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ﺟﺒﮑہ ﺳﺎل ﭘﻮرا;&#xFEFBس۳۹۸۔ ﺟﺲ ﮐے ﺳﺎ
ہﻮﻧے ﮐے وﻗﺖ وہ ﻣﻘﺮوض ﮬﯽ ہﻮ ﻟﯿﮑﻦ اﺳے ﻣﻌﻠﻮم ہے ﮐہ ﻗﺮض ادا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے اس ﮐے ﭘﺎس ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﮭﻠﺖ
ہے ؟
ﻧہ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳے ﺟﺪا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﺳﻮاﺋے اس ﻗﺮض ﮐے;&#xFEFBج۔ ﻗﺮض ﭼہے اﺑﮭﯽ دﯾﻨﺎ ہﻮ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺳﺎ
ﺟﺲ ﮐﻮ اﺳﯽ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﮐے ﻟﺌے ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہﻮ اس ﻗﺮض ﮐﻮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳے ﺟﺪا ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧہﯿﮟ
ﻧہ ﺑﭽﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔;&#xFEFBہے اور اس ﻗﺮض ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎ
س۴۹۸۔ ﺑﯿﻤہ ﮐﻤﭙﻨﯿﺎں ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﮐے ﺑﺪﻟے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ رﻗﻢ اﭘﻨﯽ ﻗﺮارداد ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﺘﯽ ہﯿﮟ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ
ﺧﻤﺲ ہے ؟
ج۔ ﺑﯿﻤہ ﮐﻤﭙﻨﯿﺎں ﺟﻮ رﻗﻢ ﺑﯿﻤہ ﺷﺪہ اﺷﯿﺎء ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮟ دﯾﺘﯽ ہﯿﮟ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۵۹۸۔ ﮔﺰﺷﺘہ ﺳﺎل ﻣﯿںﻨے ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﻟے ﮐﺮ اس ﺳے اﯾﮏ زﻣﯿﻦ اس اﻣﯿﺪ ﭘﺮ ﺧﺮﯾﺪﻟﯽ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮍہے ﮔﯽ
ﺗﺎﮐہ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ اس زﻣﯿﻦ اور اﭘﻨے ﻣﻮﺟﻮدہ ﮔﮭﺮ ﮐﻮ ﺑﯿﭻ ﮐﺮ آﺋﻨﺪہ ﮐے ﻟﺌے رہﺎﺋﺸﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮ ﺣﻞ ﮐﺮﺳﮑﻮں۔ اور اب
ﺟﺒﮑہ ﻣﯿﺮے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺳﺎل آﭘہﻮﻧﭽﺎ ہے ﺗﻮﻣﯿﺮا ﺳﻮال ﯾہ ہے ﮐہ آﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل ﮐے ﮐﺎروﺑﺎری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐہ
ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﭼﮑﺎ ہے اﭘﻨﺎ ﻗﺮض ﺟﺪا ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہﻮں ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟

ج۔ اس ﻓﺮض ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﮐہ ﻗﺮض ﮐﺎ ﻣﺎل زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ آﺋﻨﺪہ ﺑﯿﭽﻨے ﮐﯽ اﻣﯿﺪ ﭘﺮ ﺧﺮچ ہﻮا ہے
اس ﻟﺌے ﺟﺲ ﺳﺎل ﻗﺮض ﻟﯿﺎﮔﯿﺎ ہے اس ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے اﺳے ﺟﺪا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﺑﻠﮑہ واﺟﺐ ہے ﮐہ
ﻧہ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐے ﺑﻌﺪ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ ﮐﺎروﺑﺎری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺑﭻ ﮔﯿﺎ ہﻮ اس ﺳﺐ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا;&#xFEFBﺳﺎ
ﮐﯿﺎﺟﺎﺋے۔
س۶۹۸۔ ﻣﯿﮟ ﻧے ﺑﯿﻨﮏ ﺳے ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﻗﺮض ﻟﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﺲ ﮐے ادا ﮐﺮﻧے ﮐﺎ وﻗﺖ ﻣﯿﺮے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐے ﺑﻌﺪ آﺋے ﮔﺎ
اور ﻣﺠﮭے ڈر ہے ﮐہ اﮔﺮ اس ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﻧے اس ﻗﺮض ﮐﻮ ادا ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ آﺋﻨﺪہ ﺳﺎل اس ﮐے اد ا ﮐﺮﻧے ﭘﺮ ﻗﺎدر ﻧہﯿﮟ
رہﻮں ﮔﺎ اب ﺟﺐ ﻣﯿﺮے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﺋے ﮔﯽ ﺗﻮ اس ﻣﺸﮑﻞ ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮﺳﺎل ﺧﺘﻢ ہﻮﻧے ﺳے ﭘﮭﻠے ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮ ﻗﺮض ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮدﯾﮟ اور وہ ﻗﺮض ﺑﮭﯽ اﺻﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮐﻮ زﯾﺎدہ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻧہ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻗﺮض اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮐﯽ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐے
ﻟﺌے ہﻮ ﯾﺎ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ اس ﺳﺎل ﮐے ﺧﺘﻢ ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻗﺮض ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐے ﻟﺌے ہﻮ ﯾﺎذﺧےرہ ﮐﺌے ﮔﺌے ہﻮں ﺗﻮ آپ
ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﯾﮟ۔

ﮔﮭﺮ  ،وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿہ ) ﮔﺎڑی وﻏﯿﺮہ( اور زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ
س۷۹۸۔ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے ﺑﻨﻮاﺋے ہﻮﺋے ﮔﮭﺮﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ؟ اﮔﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ﺗﻮﻣﻮﺟﻮدہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮ
ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﯾﺎ ﺟﺲ ﺳﺎل ﺑﻨﺎ ہے اس ﺳﺎل ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ؟ ;&#xFEFBﺳﺎﻣﻨے رﮐہ ﮐﺮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎ
ج۔ اﮔﺮ وہ اﭘﻨﯽ رہﺎﺋﺶ ﮐﺎ ﮔﮭﺮ ﻧہﯿﮟ ہے اور اس ﻧے اس ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے ﮐﯽ ہﻮ ،اس
ﻃﺮﯾﻘہ ﺳے ﮐہ ﻣﺎل ﮐﻮ اس ﮔﮭﺮ ﮐے ﻣﺼﺎﻟﺤہ ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری اور ﻣﺰدوروں ﮐﯽ اﺟﺮت وﻏﯿﺮہ ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮ اس
ﻧہ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ہﻮﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﻧے ﻗﺮض اور;&#xFEFBﮐﻮ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻋﺎد
ادہﺎر ﻟے ﮐﺮ ﺑﻨﺎﯾﺎ اور ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ اس ﻗﺮض ﮐﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے ﭼﮑﺎﯾﺎ ہﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف اﺳﯽ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ
ﺿﺮوری ہے ﺟﻮ اس ﻧے ﻗﺮض ﭼﮑﺎﻧے ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯿﺎ ہے ۔
س۸۹۸۔ ﻣﯿﮟ ﻧے اﭘﻨﺎ ﻣﮑﺎن اس ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺑﯿﭽﺎ ﮐہ دوﺳﺮا ﺧﺮﯾﺪوں ﮔﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا ﮐہ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ
ﺧﻤﺲ ہﻮﮔﺎ۔ اب اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ ہﻮں ﺗﻮ دوﺳﺮا ﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧے ﭘﺮ ﻗﺎدر ﻧہ رہﻮں ﮔﺎ واﺿﺢ رہے ﮐہ اس ﮐﻮ ﺑﯿﭽﻨے
ﺳے ﻗﺒﻞ ﻣﯿﮟ اس ﮐے ﻓﺮش ﮐے ﻟﺌے ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮے ﻟﺌے ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ ﺑﯿﭽے ہﻮﺋے ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﮔﺮ اﺳﯽ ﺳﺎل دوﺳﺮے ﮔﮭﺮ  ،ﺟﺲ ﮐﯽ ﺿﺮورت ہﻮ  ،ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻧﺬر ﮐے
دوﺳﺮے اﺧﺮاﺟﺎت ﭘﺮ ﺻﺮف ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اﺳﮟ ﻣﯿںﺨﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۹۹۸۔ ﻣﯿﮟ ﻧے اﭘﻨﺎ رہﺎﺋﺸﯽ ﻓﻠﯿﭧ ﺑﯿﭻ دﯾﺎ اور ﯾہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺳﺎل آﺗے ﮬﯽ واﻗﻊ ہﻮا اور ﻣﯿﮟ اﭘﻨے ﮐﻮ ﺣﻘﻮق
ت ﮐﯽ وﺟہ ﺳے;&#xFEFBﺷﺮﻋﯿہ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﺎ ﺳﺰاوار ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہﻮں ﻟﯿﮑﻦ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨے ﺧﺎص ﺣﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺳے رو ﺑﺮو ہﻮں۔ ﮔﺬارش ہے ﮐہ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮی راﮬﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ؟
ج۔ ﺟﺲ ﮔﮭﺮ ﮐﻮ آپ ﻧے ﺑﯿﭽﺎ ہے  ،اﮔﺮ وہ اﯾﺴے ﻣﺎل ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اب ﺑﯿﭽﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ
ﺑﮭﯽ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح اﮔﺮ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ اس ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ
ہﻮﺋﯽ ہے ۔ ﻣﺜﺎل ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ اﯾﺴے ﮔﮭﺮ ﮐے ﺧﺮﯾﺪﻧے ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﺗﮭﯽ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺿﺮورﯾﺎت ﮐے ﺧﺮﯾﺪﻧے
ﻣﯿﮟ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۰۰۹۔ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس اﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﺼﻒ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪہ ﻣﮑﺎن ہے اور ﻣﺠﮭے رہﻨے ﮐے ﻟﺌے ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻣﻠے
ہﻮﺋے ﮔﮭﺮ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے اس ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧہﯿﮟ ہے ﻣﯿﮟ ﭼﺎﮬﺘﺎ ہﻮں ﮐہ اس ﮐﻮ ﺑﯿﭻ ﮐﺮ اس ﺳے اﯾﮏ ﮔﺎڑی اﭘﻨﯽ
ﺿﺮورت ﮐے ﻟﺌے ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮرہ ﮔﮭﺮ ﺟﺴے آپ ﻧے دوران ﺳﺎل  ،ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺧﺎﻧﮕﯽ اور رہﺎﺋﺸﯽ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐے ﺣﺴﺎب
ﺳے ﺑﻨﻮاﯾﺎ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪا ہے ﺗﻮ اس ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿںﺨﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﺒﮑہ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮ اﺳﯽ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ
ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ہے اور اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎً اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ۔
س۱۰۹۔ ﻣﯿﮟ ﻧے اﭘﻨے ﮔﮭﺮ ﮐے ﻟﺌے ﭼﻨﺪ دروازے ﺧﺮﯾﺪے ﻟﯿﮑﻦ دو ﺳﺎل ﮐے ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻧہﯿﮟ ﺑﯿﭻ دﯾﺎ اور
اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮ اﻟﻤﻮﻧﯿﻢ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﭘﻨے ﻟﺌے اﻟﻤﻮﻧﯿﻢ ﮐے دروازے ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے رﮐہ دﯾﺎ ﺟﻮ اﺳﯽ ﺑﯿﭽے ہﻮﺋے دروازے
ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﯾﺴے ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ہﻮﮔﺎ؟

ج۔ اﮔﺮ دروازوں ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﺧﺖ اﺳﯽ ﺳﺎل دوﺳﺮے دروازے ﺧﺮﯾﺪﻧے ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ہﻮﺋﯽ ہے ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ
ﻧہﯿﮟ ہے ۔
ﮐہ ﺗﻮﻣﺎن اﯾﮏ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﻮ ﻣﮑﺎن ﮐﯽ زﻣﯿﻦ ﮐے ﻟﺌے دﯾﺎ ہے اور اب اس رﻗﻢ ﭘﺮ ﺳﺎل; &#xFEFBس۲۰۹۔ ﻣﯿﮟ ﻧے اﯾﮏ
ﺗﻤﺎم ہﻮﭼﮑﺎ ہے  ،ﺻﻮرت ﺣﺎل ﯾہ ہے ﮐہ اﯾﮏ ﺣﺼہ اس رﻗﻢ ﮐﺎ ﻣﯿﺮا اﭘﻨﺎ ہے اور اﯾﮏ ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﻧے ﻗﺮض ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﺲ
ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﭽﮫ ادا ﮐﺮﭼﮑﺎ ہﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے اور اﮔﺮ ہے ﺗﻮ ﮐﺘﻨﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ ﺿﺮورت ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﮭﺮ ﺑﻨﻮاﻧے ﮐے ﻟﺌے زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے ﮐہ ﺑﯿﻌﺎﻧہ ﮐے ﻃﻮر ﮐﭽﮫ
رﻗﻢ ﭘﮭﻠے ﺳے ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﯽ ہے ﺗﻮ دی ہﻮﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ﺿﺮوری ﻧہﯿﮟ ہے ﭼہے آپ ﻧے اس ﮐﻮ اﭘﻨے
ﻧہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﮬﯽ ادا ﮐﯿﺎ ہﻮ۔;&#xFEFBﺳﺎ
س۳۰۹۔ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧے اﭘﻨﺎ ﮔﮭﺮ ﺑﯿﭽﺎ اور اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﻓﺎﺋﺪہ اﭨہﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے اس ﮐﻮ ﺑﯿﻨﮏ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﮔﺌﯽ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟ اور اﮔﺮ اس ﻣﺎل ﮐﻮ اس ﻧے ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐے ﻟﺌے رﮐہﺎ ہﻮ ﺗﻮ
اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﮔﮭﺮ ﮐﻮ اﺛﻨﺎء ﺳﺎل ﻣﯿﮟ اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺧﺎﻧﮕﯽ اور رہﺎﺋﺸﯽ اﺧﺮاﺟﺎت ﺳے ﺑﻨﻮاﯾﺎ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪا ہے ﺗﻮ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﮔﺮ اس ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہے ﺗﺐ ﺑﮭﯽ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے اور اﮔﺮ اﯾﺴﺎ
ﺟﺎﺋے۔ ;&#xFEFBﻧہﯿﮟ ہے ﺗﻮ اﺣﻮط ﯾہ ہے ﮐہ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎ
س۴۰۹۔ وہ رﻗﻢ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮔﮭﺮ ﮐے ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ ﻟﯿﻨے ﮐے ﻟﺌے رﮬﻦ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ دﯾﺘﺎ ہے آﯾﺎ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
آﯾﺎ اﯾﺴے ﻣﺎل ﭘﺮ ﺟﺴے ﺗہﻮڑا ﺗہﻮڑا ﮐﺮﮐے ﮔﮭﺮ ﯾﺎ ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ  ،ﺧﻤﺲ ہے ؟
ج۔ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺟﻤﻊ ﮐﺮدہ ﻣﺎل ﭘﺮ اﮔﺮ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ہﻮ اور اس ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬر
ﭼﮑﺎ ہے ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﻟﯿﮑﻦ وہ ﻣﺎل ﺟﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﮑﺎن ﮐﻮ ﻗﺮض ﮐے ﻃﻮرﭘﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے اس ﻣﯿﮟ اس وﻗﺖ ﺗﮏ
واﭘﺲ ﻧہ ﮐﺮدے۔ ;&#xFEFBﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ﻗﺮض ﻟﯿﻨے وا
س۵۰۹۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس اﭘﻨﯽ ﮔﺎڑی ہے ﺟﺲ ﮐﻮ اس ﻧے درﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ہے اور ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐے
ﺑﻌﺪ اس ﻧے اس ﮐﻮ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺣﺴﺎب ﮐے وﻗﺖ ﺑﯿﭻ دﯾﺎ۔ اس ﮔﺎڑی ﮐﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ﺳے ﭘﮭﻠے اس ﺷﺨﺺ ﻧے دوﺳﺮی
ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪی ﺗﮭﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﭽﮫ ﻗﺮض اس ﮐے ذﻣے ﺗﮭﺎ ،ﺟﺲ ﮐﻮ ﭘﮭﻠﯽ ﮔﺎڑی ﮐے ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ادا ﮐﯿﺎ اور
ﺑﺎﻗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﭽﮫ ﺑﯿﻨﮏ ﮐﻮ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎﻟﻮں ﮐے ﭨﯿﮑﺲ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐے ﻟﺌے دﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﻮ وہ ﻗﺴﻄﻮںﮑے ﻃﻮر ﭘﺮ
دﯾﺘﺘﮭﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺳے ﻗﺴﻄﯿﮟ ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﯽ ﺗہﯿﮟ ۔ ﻟﮭﺬا اس ﻧے وہ ﺳﺎری ﻗﺴﻄﯿﮟ اﯾﮏ ﺳﺎﺗﮫ ادا ﮐﺮدﯾﮟ،
اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻗﯽ رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﻀﺎرﺑہ ﯾﺎ ﻧﻔﻊ ﮐے ﻟﺌے رﮐہ دی  ،اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ :
۱۔ ﮐﯿﺎ ﮔﺎڑی ﮐﯽ ﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ؟
۲۔ ﮐﯿﺎ ﭘﮭﻠﯽ ﮔﺎڑی ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﺧﺖ ﺳے ) ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﺘے وﻗﺖ(ﻧﺌﯽ ﮔﺎڑی ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎ ﻗﺮض اﻟﮓ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ
ہے ؟
۳۔ ﮐﯿﺎ ﮔﺎڑی ﮐﺎ ﻗﺮض اور ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎﻟﻮں ﮐے ﺗﻤﺎم ﭨﯿﮑﺲ ﯾﺎ ﮐﻢ ازﮐﻢ ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐے ﭨﯿﮑﺲ ﮐﻮ ﮔﺎڑی ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮوﺧﺖ ﺳے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﺘے وﻗﺖ اﻟﮓ ﮐﺮﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋے اور ﺟﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہﻮ؟
ج۔ ﮔﺎڑی ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﺧﺖ ﺳے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﺟﻮ رﻗﻢ اﺧﺮاﺟﺎت زﻧﺪﮔﯽ اور ﻗﺮض وﻏﯿﺮہ ادا ﮐﺮﻧے وﻏﯿﺮہ ﮐے
ﻟﺌے ﺻﺮف ﮐﯽ ہے  ،اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ رﻗﻢ ﺑﯿﻨﮏ ﻣﯿﮟ ﻓﺎﺋﺪے ﮐے ﻟﺌے رﮐﮭﯽ ہے ﯾﺎ آﺋﻨﺪہ ﺑﺮﺳﻮں ﮐﯽ
ﭨﯿﮑﺲ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐے ﻟﺌے رﮐﮭﯽ ہے ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﺳﺎل ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻤﺲ آﻧے ﭘﺮ ا س ﻣﯿﮟ
ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۶۰۹۔ ﻣﯿﮟ ﻧے اﯾﮏ ﮔﺎڑی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﮭﻠے ﺧﺮﯾﺪی ﺟﺴے اب ﮐﺌﯽ ﮔﻨﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﺑےﭼﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ﺟﺒﮑہ ﺟﺲ رﻗﻢ ﺳے
اس ﮐﻮ ﺧﺮﯾﺪا ﺗﮭﺎ وہ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﺗﮭﯽ اور اب ﺟﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻞ رﮬﯽ ہے اس ﺳے ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪﻧﺎ ﭼﺎﮬﺘہﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ
ﻗﯿﻤﺖ وﺻﻮل ہﻮﺗے ﮬﯽ اس ﺗﻤﺎم رﻗﻢ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ؟ ﯾﺎ ﺟﺘﻨے ﻣﯿﮟ ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪی ﺗﮭﯽ ﺑﺲ اﺳﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ
ﺟﺎﺋے ﮔﺎ؟ اور ﺑﻘﯿہ رﻗﻢ ﺟﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮍﮬﻨے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﻣﻠﯽ ہے اس ﮐﻮ ﮔﺎڑی ﺑﯿﭽﻨے واﻟے ﺳﺎل ﮐﯽ ;&#xFEFBﻧﮑﺎ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺎب ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اﮔﺮ وہ ﻣﺼﺮف ﺳے ﺑﭽﯽ رﮬﯽ ﺗﻮ اس وﻗﺖ اس ﮐﺎ
ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ہﻮﮔﺎ؟

ج۔ اﮔﺮ ﮔﺎڑی ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺳے ہے اور ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺧﺮﯾﺪی ﮔﺌﯽ ہے ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ
ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﺒﮑہ وہ رﻗﻢ ﺧﻤﺲ ﮐے اﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﺟﯿﺴے رہﻨے ﮐے ﻟﺌے
ﮔﮭﺮ ﯾﺎ اس ﮐے ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪی ہﻮ ورﻧہ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﻮط واﺟﺐ ہے ﮐہ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ آپ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﯿﮟ۔
ﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺧﺮﯾﺪی ہے ﺗﻮ اﮔﺮ اس ﮐﻮ آپ ﻧے ادہﺎر ﻟﯿﺎ ہے ﯾﺎ ﻗﺮض ﻟے ﮐﺮ ﺧﺮﯾﺪ;&#xFEFCاور اﮔﺮ ﮔﺎڑی ﮐﺮاﺋے ﭘﺮ ﭼ
ﻟﯿﺎ ہے اور ﭘﮭﺮ اس ادہﺎر ﯾﺎ ﻗﺮض ﮐﻮ اﭘﻨے ﮐﺎروﺑﺎر ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ادا ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ اﺗﻨے ﮬﯽ ﻣﺎل
ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ہﻮﮔﺎ ﺟﺘﻨﺎ ﻗﺮض ادا ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ہے ۔ اور اﮔﺮ آپ ﻧے ﮔﺎڑی اﭘﻨے ﮐﺎروﺑﺎری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺧﺮﯾﺪی
ہے ﺗﻮ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﺟﺲ دن ﮔﺎڑی ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﯾﮟ اس ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﯾﮟ۔
س۷۰۹۔ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺑہﺖ ﮬﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﮑﺎن ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﮭﺎ۔ ﭼﻨﺪ وﺟﻮہﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ دوﺳﺮا ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐﺎ ارادہ ﮐﺮﻟﯿﺎ
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻘﺮوض ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ ﮔﺎڑی ﺑﯿﭽﻨے ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ہﻮا اﺳﯽ ﻃﺮح ﺻﻮﺑے ﮐے ﺑﯿﻨﮏ ﺳے اور
اﭘﻨے ﺷﮭﺮ ﮐے ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﺳﻮﺳﺎﺋﭩﯽ ﺳے ﻗﺮض ﻟﯿﻨے ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ہﻮا ﺗﺎﮐہ ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ادا ﮐﺮﺳﮑﻮں واﺿﺢ
رہے ﮐہ ﻣﯿﮟ ﻧے اﭘﻨے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧے ﺳے ﻗﺒﻞ ﮔﺎڑی ﺑﯿﭽﯽ ہے اور ﺟﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﯽ ہے اس ﮐﻮ اﭘﻨے ﻗﺮض ﮐﯽ
اداﺋﯿﮕﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ہے ۔ آﯾﺎ ﮔﺎڑی ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﻣﻔﺮوﺿہ ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭽﯽ ہﻮﺋﯽ ﮔﺎڑی ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۸۰۹۔ ﮔﮭﺮ ،ﻣﻮﭨﺮ ﯾﺎ دوﺳﺮی وہ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﯾﺎ ان ﮐے ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺿﺮورت ہﻮﺗﯽ ہے اور
اب اﮔﺮ ان ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﯾﺎ اس ﺳے ﺑہﺖ ر ﻧہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ان اﺷﯿﺎء ﮐﻮ ﺧﺮﯾﺪﺗﺎ ہے &#xFEFB;،ﺳﺎ
ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺑﯿﭽﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ان ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﭻ ﮐﺮ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳے اﺳﯽ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﭻ ﮐﺮ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳے اﺳﯽ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ
ﺧﺮﯾﺪے ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے اور اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﻧہﯿﮟ ہے ﺗﻮ ﻧﯿﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﺎل آﺗے ﮬﯽ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﺑﺮﺑﻨﺎﺋے
اﺣﻮط واﺟﺐ ہے ۔ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺟﺐ ﺑﻘﯿہ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺲ ﮐﻮ وہ اﮔﻠے ﺳﺎل ﮐے ﻣﺨﺎرج ﻣﯿںﺼﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺘﺎ ہے وہ اﺗﻨﯽ
ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﻧہ ہﻮ ﺟﻮ اس ﮐﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﺳﮑے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۹۰۹۔ اﯾﮏ ﻣﺘﺪﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻧے اﭘﻨﯽ ﻧﺠﯽ ﮔﺎڑی ﯾﺎ اﭘﻨﺎ ﮔﮭﺮ ﺑﯿﭻ دﯾﺎ ﺗﺎﮐہ اس ﺳے ﺑﮭﺮﺣﺎل ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪے۔ اس
ﮔﺎڑی اور ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪا وہ اﻟﮓ ﺳے ﮐﭽﮫ رﻗﻢ اس ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ ﮐﯽ اور ﭘﮭﻠے ﺳے ﺑہﺖ ر;&#xFEFCﻧے اس رﻗﻢ ﮐے ﻋ
ﺗﻮ اس ﮐے ﻟﺌے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
زﻣﯽ ﭼﯿﺰوں; &#xFEFBس ﻧے اﭘﻨﯽ ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﭽﮫ ﺑﯿﭻ ﮐﺮ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﯽ ج۔ اﮔﺮ ا
ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯽ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﻧے رﻗﻢ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺗﮏ اﭘﻨے ﭘﺎس رﮐﮭﯽ ﺗﻮ اﺣﻮط ﯾہ ہے ﮐہ
اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے اور اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪہ رﻗﻢ اس ﮐے اﮔﻠے ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﮐے ﻟﺌے ﮐﺎﻓﯽ
ﻧہ ہﻮﺗﯽ ہﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۰۱۹۔ ﮔﮭﺮ  ،ﮔﺎڑی ﯾﺎ ان ﺟﯿﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟے ہﻮﺋے ﻣﺎل ﺳے ﺧﺮﯾﺪی ﺟﺎﺋﯿﮟ اور
ﻓﺮوﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے ﻧہﯿﮟ ﺑﻠﮑہ اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳے ﺧﺮﯾﺪی ﺟﺎﺋﯿﮟ اور ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ وﺟہ ﺳے ان ﮐﻮ
ﺑﯿﭻ دﯾﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺳے زﯾﺎدہ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ؟
ج۔ ﺑﻨﺎء ﺑﺮ ﻓﺮض ﺳﻮال ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮍﮬﻨے ﺳے ﺟﻮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺋﯽ ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ،

ل ﺟﻮ ﻣﺎل ﺣﺮام ﺳے ﻣﻞ ﮔﯿﺎ ہے;&#xFEFCﭼﻮﭘﺎﺋے اور وہ ﻣﺎل ﺣ ﺧﺰاﻧہ ،
س۱۱۹۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺰاﻧہ ﭘﺎﺟﺎﺗے ہﯿﮟ اس ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯽ ﮐﯿﺎ راﺋے ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﯾہ اﺣﺘﻤﺎل ﻧہ ہﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﺧﺰاﻧہ اس ﻧے ﭘﺎﯾﺎ ہے وہ اس زﻣﯿﻦ ﮐے ﺳﺎﺑﻘہ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎ ﻣﺎل ہے ﺗﻮ دﻓﯿﻨہ اس ﭘﺎﻧے
واﻟے ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور ﺟﺐ وہ ) دﻓﯿﻨﮫ(  ۰۲دﯾﻨﺎ رﺳﻮﻧﺎ ﯾﺎ دو ﺳﻮ درہﻢ ﭼﺎﻧﺪی ہﻮ اور اﮔﺮ ان دوﻧﻮں ﮐے
وہ ہﻮ ﺗﻮ ﻗﯿﻤﺘﺎً ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐے ﻣﺴﺎوی ہﻮ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اس ﮐے ﭘﺎﻧے واﻟے ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ;&#xFEFCﻋ
ﻧہ ہﻮ۔ ;&#xFEFBہﻮﮔﺎ ﯾہ ﺣﮑﻢ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ہے ﮐہ ﺟﺐ ﮐہ اس ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ اس ﭘﺮ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺟﺘﺎﻧے ﺳے روﮐﻨے وا
ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﮐﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﻊ ﮐﺮے ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ اور ﻣﺎﻧﻊ ہﻮﺟﺎﺋے اور زور اور ﻏﻠﺒہ ﺳے اس ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﮐﺮﻟے ﺟﻮ ا س
ﻧے ﭘﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ اس ﮐے ﭘﺎس ﻧﺼﺎب ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﭽﺎ ہﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف اس ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ہﻮﮔﺎ۔
اب اﮔﺮ اس ﮐے ﭘﺎس ﻧﺼﺎب ﺳے ﮐﻢ ہے ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ اس ﺳے زور اور ﻏﻠﺒہ ﺳے ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے  ،اس ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ذﻣہ

داری اس ﭘﺮ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۲۱۹۔ اﮔﺮ ﭼﺎﻧﺪی ﮐے اﯾﺴے ﺳﮑے ﻣﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻣﻤﻠﻮﮐہ ﻋﻤﺎرت ﻣﯿﮟ دﻓﻦ ہﻮﺋے ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﻮ ﺳﺎل
ﮔﺬر ﭼﮑے ہﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﯾہ ﺳﮑے ﻋﻤﺎرت ﮐے اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺳﻤﺠﮭے ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔے ﯾﺎ ﯾہ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ) ﺧﺮﯾﺪار
ﻋﻤﺎرت( ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎﻧے ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔے؟
ج۔ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻌﯿﻨہ اس دﻓﯿﻨہ ﮐﺎ ہے ﺟﺲ ﮐﻮ اﺑﮭﯽ ﺳﺎﺑﻘہ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎ ہے ۔
دور ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻧﻮں ﺳے ﻧﮑﺎﻟﯽ ﮔﺌﯽ ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت ﮐﺎ ہﯿﮟ وہ ﯾہ ﮐہ ﻣﻮﺟﻮد ہ ;&#xFEFCس۳۱۹۔ ہﻢ اﯾﮏ ﺷﺒﮭہ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘ
ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻓﻘہﺎ ﻋﻈﺎم ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻢ اﺣﮑﺎم ہﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ وﺟﻮب
ﺑﮭﯽ ہے اور اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳے ﺻﺮف ﺷﮭﺮوں اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﯽ ہے ﺗﻮ ﯾہ وﺟﻮب ﺧﻤﺲ ﮐﯽ راہ ﻣﯿﮟ
ﻣﺎﻧﻊ ﻧہﯿﮟ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ اس ﻟﺌے ﮐہ ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت ﮐﺎ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ہے اور ﯾﮭﯽ وﺟہ ہے ﮐہ
وہ اس ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﯽ ہے ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻮﻣﺖ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ہے ﮐہ ﺟﻮ ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت ﮐﻮ
ﻧﮑﺎﻟﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ان ﮐﻮ ﺗﺤﻔہ  ،ﮬﺒہ ﯾﺎ ﺻﺪﻗہ ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دے دے اور ﺧﻤﺲ ﮐﺎ
ق اس ﺻﻮرت ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﺟﻮب ﺧﻤﺲ ﮐے ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ہﻮﻧے ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ;&#xFEFCاﻃ
ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻌﺎون ﮐﻮ ﻧﮑﺎﻟﺘﯽ ہے ۔ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﮑﺎﻟﻨے واﻟے ﺧﻮد
ﻋﻮام ہﯿﮟ اور ﯾہ ان ﺳﺐ وﮐﺎﻟﺘﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ہے ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﻣﻮﮐﻞ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہﻮﺗﺎ ہے ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
;&#xFEFBﻋﻮام ﮐے ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اور وﻟﯽ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳے ﻧﮑﺎﻟﺘﯽ ہے ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺎ وﻟﯽ ﮐﻮ ﻣﻌﺎون ﻧﮑﺎﻟﻨے وا
ﯾﺖ;&#xFEFBوہ ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﭘﺮ اس ﮐﻮ و ;&#xFEFBﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔ ﯾﺎ وہ ﻧﺎﺋﺐ ﮐﯽ ﻃﺮح ہﻮﮔﺎ اور اﺻﻞ ﻧﮑﺎﻟﻨے وا
ﺣﺎﺻﻞ ہے ۔ ﺑﮭﺮ ﺻﻮرت ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت ﮐے ﻋﻤﻮﻣﺎت ﺧﻤﺲ ﺳے ﺧﺎرج ﮐﺮﻧے ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﯾہ ﺑﮭﯽ
ﻣﺴﺌﻠہ ہے ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت ﺟﺐ ﻧﺼﺎب ﺗﮏ ﭘﮭﻨﭻ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﺗﺎ ہے اور ﯾہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐے ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧہﯿﮟ ہے ﮐہ
اﮔﺮ ان ﮐﻮ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﯾﺎ ﮬﺒہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ وہ ﺳﺎل ﮐے ﺧﺮچ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ہﻮﮔﺎ اور ﺧﻤﺲ ﺳے ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ہﻮﮔﺎ۔ ﻟﮭﺬا
اس ہﻢ ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯽ ﮐﯿﺎ راﺋے ہے ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ؟
ج۔ ﻣﻌﺎدن ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐے واﺟﺐ ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺷﺮﻃﻮں ﻣﯿﮟ ﺳے اﯾﮏ ﺷﺮط ﯾہ ہے ﮐہ اس ﮐﻮ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ زﻣﯿﻦ ﺳے
ﻧﮑﺎﻟے ﯾﺎ ﮐﺌﯽ ﻟﻮگ ﻣﻞ ﮐﺮ ﻧﮑﺎﻟﯿﮟ ﺑﺸﺮﻃﯿﮑہ ان ﻣﯿﮟ ﺳے ﮬﺮ اﯾﮏ ﮐﺎ ﺣﺼہ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﮏ ﭘہﻮﻧﭽے وہ ﺑﮭﯽ اس ﻃﺮح ﮐہ
ﺟﻮ ﮐﭽﮫ وہ ﻧﮑﺎﻟے وہ اس ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ہﻮ اور ﭼﻮﻧﮑہ وہ ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮑﻠﻮاﺗﯽ ہے وہ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص
ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧہﯿﮟ ہﻮا ﮐﺮﺗﯽ ﺑﻠﮑہ ﻣﻘﺎم اور ﺟﮭﺖ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ہﻮﺗﯽ ہﯿﮟ اس ﻟﺌے ان ﻣﯿﮟ ﺷﺮط
وﺟﻮب ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﻟﮭﺬا ﮐﻮﺋﯽ وﺟہ ﻧہﯿﮟ ﮐہ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮ۔ اور ﯾہ ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺪن ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ
ﮐے واﺟﺐ ہﻮﻧے ) ﮐﯽ دﻟﯿﻞ( ﺳے ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ہﺎں وہ ﻣﻌﺎدن ﺟﻦ ﮐﻮ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﻧﮑﺎﻟﺘے ہﯿﮟ
ﺗﻮ ان ﭘﺮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﯾہ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﮐﺎ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﻣﯿﮟ ﺳے ﮬﺮ
اﯾﮏ ﮐﺎ ﺣﺼہ ﻣﻌﺎدن ﻧﮑﻠﻮاﻧے اور ﺗﺼﻔﯿہ ﮐﺮواﻧے ﮐے ﻣﺨﺎرج ﮐﻮ ﺟﺪا ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﮏ ﭘہﻮﻧﭽے ﮐہ وہ ﻧﺼﺎب ۰۲
دﯾﻨﺎر ﺳﻮﻧے ﮐﺎ اور دو ﺳﻮ درہﻢ ﭼﺎﻧﺪی ﮐﺎ ہے ﭼہے ﺧﻮد ﺳﻮﻧﺎ ﯾﺎ ﭼﺎﻧﺪی ہﻮ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ۔
س۴۱۹۔ اﮔﺮ ﺣﺮام ﻣﺎل ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐے ﻣﺎل ﺳے ﻣﺨﻠﻮط ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﻣﺎل ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟ اور اس ﮐے
اور ﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ہﻮ ﯾﺎ ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﻮ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ل ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ہے ؟;&#xFEFCﺣ
ﭼﺎﮬﺌﯿے؟
ہﻮا ہے ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﯽ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ;&#xFEFCج۔ ﺟﺐ ﯾہ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ہﻮﺟﺎﺋے ﮐہ اس ﮐے ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﻣﺎل ﺑﮭﯽ ﻣ
ل ﺑﻨﺎﻧے ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﯾہ ہے ﮐہ;&#xFEFCﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻧہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہﻮ اور ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﻧہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہﻮ ﺗﻮ اس ﮐے ﺣ
اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎل دے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﭘﻨے ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﻣﺎل ﮐے ﻣﻞ ﺟﺎﻧے ﮐﺎ ﺻﺮف ﺷﮏ ﮐﺮے ﺗﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ اس ﮐے ذﻣہ
ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۵۱۹۔ ﻣﯿﮟ ﻧے ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺎل ﺷﺮوع ہﻮﻧے ﺳے ﻗﺒﻞ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﺑﻄﻮر ﻗﺮض دی اور وہ ﺷﺨﺺ اس
ﻣﺎل ﺳے ﺗﺠﺎرت ﮐﯽ ﻧﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ہے ﺟﺲ ﮐﺎﻣﻨﺎﻓﻊ ہﻢ ارے درﻣﯿﺎن ﻧﺼﻒ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ہﻮﮔﺎ اور واﺿﺢ رہے ﮐہ وہ
ﻣﺎل ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﻣﯿﺮی دﺳﺘﺮس ﺳے ﺑﺎﮬﺮ ہے اور ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿﮟ ادا ﮐﺮرہﺎ ہﻮں ﺗﻮ اس ﮐے ﻟﺌے آپ ﮐﯽ
ﮐﯿﺎ راﺋے ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ آپ ﻧے ﻣﺎل ﻗﺮض ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے دﯾﺎ ہے ﺗﻮ اﺑﮭﯽ آپ ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ہﺎں ﺟﺐ آپ
ﮐﻮ واﭘﺲ ﻣﻠے ﮔﺎ ﺗﺐ ﮬﯽ آپ ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ﺣﻖ ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﻮ ﻗﺮض دار ﮐے ﻋﻤﻞ ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ہﻮا ہے اور اﮔﺮ آپ اس ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﯾﮟ ﮔے ﺗﻮ وہ ﺳﻮد اور ﺣﺮام
ہﻮﮔﺎ۔ اور اﮔﺮ آپ ﻧے اس رﻗﻢ ﮐﻮ ﻣﻀﺎرﺑہ ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے دﯾﺎ ہے ﺗﻮ ﻣﻌﺎﮬﺪہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ آپ دوﻧﻮں ﺷﺮﯾﮏ

ہﻮں ﮔے اور آپ ﭘﺮ اﺻﻞ ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ۔
س۶۱۹۔ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻨﮏ ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں اور ﺑﯿﻨﮏ ﮐے ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﺮاہ راﺳﺖ دﺧﯿﻞ ہﻮﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے
ﮐہ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﻨﮏ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﻨﺎ ﭘﮍا۔ ﻓﻄﺮی ﺑﺎت ہے ﮐہ رﻗﻢ ﻣﯿﺮے ﮬﯽ ﻧﺎم ﺳے اﯾﮏ; &#xFEFBﻣﺤﺎﻟہ &#xFEFB;۵
ﻧﯽ ﻣﺪت ﮐے ﻟﺌے رﮐﮭﯽ ﮔﺌﯽ ہے اور ﻣﺠﮭے ﮬﺮ ﻣﺎہ اس ﮐﺎ ﻧﻔﻊ دﯾﺎ ﺟﺎرہﺎ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس رﮐﮭﯽ ہﻮﺋﯽ;&#xFEFBﻃﻮ
رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮے اوﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ہے ﮐہ اس رﮐﮭﯽ ہﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﮐﻮ ﭼﺎر ﺳﺎل ہﻮرہے ہﯿﮟ ؟
ج۔ اﻣﺎﻧﺖ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ رﮐﮭﯽ ہﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﮐﻮ اﮔﺮ آپ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ اﭘﻨے اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ﻧہﯿﮟ ﻟے ﺳﮑﺘے ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ اس ﭘﺮ
ﺧﻤﺲ ﻋﺎﺋﺪ ﻧہﯿﮟ ہﻮﮔﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ آپ ﮐﻮ ﻣﻞ ﻧہ ﺟﺎﺋے۔
س۷۱۹۔ ﯾہﺎں ﺑﯿﻨﮑﻮں ﻣﯿﮟ اﻣﻮال ﮐے رﮐﮭﻨے ﮐﺎ اﯾﮏ ﺧﺎص ﻃﺮﯾﻘہ ہے ﮐہ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮال ﮐﺎ ہﺎﺗہ اس ﺗﮏ
ﺗﻮ ً ﻧہﯿﮟ ﭘﮭﻨﭻ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ وہ اﻣﻮال اﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺒﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮐے ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ رﮐہ دﺋﯿے ﺟﺎﺗے ہﯿﮟ ۔;&#xFEFCاﺻ
ﮐﯿﺎ ان اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ؟
ﻧہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ہے اور ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮐے ﻟﺌے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺣﺴﺎب ﮐﺎ;&#xFEFBج۔ اﮔﺮ ﺑﯿﻨﮏ ﻣﯿﮟ رﮐہﺎ ہﻮا ﻣﺎل ﺳﺎ
ﺳﺎل آﺗے ﮬﯽ اس ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ اور ﺑﯿﻨﮏ ﺳے واﭘﺲ ﻟﯿﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ ہﻮ ﺗﻮ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺳﺎل آﺗے ﮬﯽ اس ﻣﺎل ﻣﯿﮟ
ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۸۱۹۔ ﺟﻮ ﻣﺎل ﮐﺮاﯾہ دار رﮬﻦ ﯾﺎ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﮐے ﭘﺎس رﮐﮭﺘے ہﯿﮟ ﮐﯿﺎ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ؟
اﮔﺮ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮ ہے ﯾﺎ ﮐﺮاﯾہ دار ﭘﺮ؟
ج۔ اﮔﺮ وہ رﻗﻢ دﯾﻨے واﻟے ﮐے ﮐﺎروﺑﺎری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ہے ﺗﻮ واﭘﺲ ﻣﻠﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐﺮاﯾہ دار ﭘﺮ واﺟﺐ ہے اس ﮐﺎ
ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮے اور ﻣﺎﻟﮏ ﻣﮑﺎن ﻧے ﻗﺮض ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے ﺟﻮ رﻗﻢ ﻟﯽ ﺗﮭﯽ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۹۱۹۔ ﻧﻮﮐﺮی ﭘﯿﺸہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ وہ ﺗﻨﺨﻮہﯿﮟ ﺟﻮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺳے ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧے ﻧہﯿﮟ دی ہﯿﮟ آﯾﺎ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﮟ ﻣﻠﻨے
ﭘﺮ اس ﮐﻮ اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺣﺴﺎب ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺳﺎل آﻧے ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے
ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ اﯾﺴے ﻣﺎل ﭘﺮ ﺳﺮے ﺳے ﺧﻤﺲ ﮬﯽ ﻧہﯿﮟ ہے ؟
ج۔ وہ ﺗﻨﺨﻮاہ اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ اور ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪہ رﻗﻢ ﻣﯿﮟ
ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ۔

اﺧﺮاﺟﺎت
س۰۲۹۔ اﮔﺮ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس ذاﺗﯽ ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧہ ہﻮ اور اس ﻧے ﻣﻌﯿﻦ اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﯿﺎ
ﻟﯿﮑﻦ ﭘﮭﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬرﻧے ﭘﺮ دوﺑﺎرہ اس ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﺣﺘﻤﺎل ہے ﮐہ آﺋﻨﺪہ اس ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧہ ﺳے
ﻓﺎﺋﺪہ اﭨہﺎﺋے ﮔﺎ۔ ﺗﻮ آﯾﺎ ﺟﺲ ﻣﺪت ﻣﯿﮟ اس ﻧے ﮐﺘﺎﺑﻮں ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ ان ﮐﺎ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ؟ اور
ﺧﻤﺲ ﮐے وﺟﻮب ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﻓﺮق ہے ﺟﺒﮑہ ﯾہ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ اس ﻧے ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪی ہﻮں ﯾﺎ اس ﮐے واﻟﺪ ﻧے ﺧﺮﯾﺪی ہﯿﮟ ؟
ج۔ اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧہ ﮐﯽ ﺣﺎﺟﺖ اﺳے اس اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ہے ﮐہ آﺋﻨﺪہ وہ اس ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧہ اس
ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺷﺎن ﮐے ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ہﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﺣﺘﯽٰ ﮐہ اﮔﺮ
وہ ﮐﭽﮫ زﻣﺎﻧے ﺗﮏ اس ﺳے ﻓﺎﺋﺪہ ﻧہ ﺑﮭﯽ اﭨہﺎﺳﮑے اور ﯾﮭﯽ ﺣﮑﻢ ہے اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ اﺳے ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺗﺤﻔہ ﮐے ﻋﻨﻮان
ﺳے واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﻧے دی ہﻮں ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۲۱۹۔ وہ ﺳﻮﻧﺎ ﺟﻮ ﺷﻮﮬﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﯿﻮی ﮐے ﻟﺌے ﺧﺮﯾﺪﺗﺎ ہے آﯾﺎ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ اﮔﺮ وہ ﺳﻮﻧﺎ اس ﮐﯽ ﺷﺎن ﮐے ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ہے ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
ﻗﻮاﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﺶ ﮔﺎہ ﺗﮭﺮان ﮐﻮ دی ﮔﺌﯽ ہے اور اﺑﮭﯽ;&#xFEFBس۲۲۹۔ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐے ﻟﺌے ﺟﻮ رﻗﻢ ﺑﯿﻦ ا
ﺗﮏ وہ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﻧہﯿﮟ ﻣﻠﯽ ہﯿﮟ  ،ﮐﯿﺎ اس رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ؟
ج۔ ﺟﺐ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺿﺮورت ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﻮں اور اس ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ہﻮں ﮐہ ﻋﺮ ف ﻣﯿﮟ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐے
ﻣﻨﺎﺳﺐ ہﻮں اور ان ﮐﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺑﯿﻌﺎﻧہ ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے ﻗﯿﻤﺖ دﯾﻨے ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ
ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔

س۳۲۹۔ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس اس ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐے ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﺳﺮی زﻣﯿﻦ ہے اور اس ﮐﯽ ﺿﺮورت ہﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
وہ ﺑﺎل ﺑﭽے رﮐﮭﺘﺎ ہے اور وہ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل اس زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﻨﻮاﻧے ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧہ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ ﯾﺎ اﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ
ﻋﻤﺎرت ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻧہ ہﻮﺗﯽ ہﻮ ،ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ زﻣﯿﻦ  ،ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺿﺮورت ہﻮ ،ﺎس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہ ہﻮﻧے ﻣﯿﮟ ﻓﺮق ﻧہﯿﮟ ہے ﮐہ
زﻣﯿﻦ ﮐﺎ اﯾﮏ ﭨﮑﮍا ہﻮ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﯾﺎ اﯾﮏ ﻣﮑﺎن ہﻮ ﯾﺎ اﯾﮏ ﺳے زﯾﺎدہ ﺑﻠﮑہ ﻣﻌﯿﺎر ،ﺿﺮورت  ،ﺷﺎن و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ اور
ﻣﺘﻌﺎرف ہﻮﻧﺎ ہے اور ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯿﮟ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے ۔
س۴۲۹۔ اﮔﺮ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس ﺑہﺖ ﺳﺎرے ﺑﺮﺗﻦ ہﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺑﻌﺾ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہ ہﻮﻧے ﮐے ﻟﺌے
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ؟
ج۔ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﺿﺮورﯾﺎت ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﯾہ ہے ﮐہ ﺷﺎﯾﺎن ﺷﺎن اور ﺿﺮورت ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
اور ﻣﺘﻌﺎرف ہﻮاﮔﺮﭼہ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ان ﺑﺮﺗﻨﻮں ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧہ ﮐﺮے۔
ﯾﺎ ﺟﺎﺋے۔ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺳﺎل ﺑﮭﯽ ﮔﺬر ﺟﺎﺋے; &#xFEFBس۵۲۹۔ ﺟﺐ ﺑﺮﺗﻦ اور ﻓﺮش ﺳﺮے ﺳے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﻧہ
ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻣہﻢ اﻧﻮں ﮐﯽ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﮐے ﻟﺌے ان ﮐﯽ ﺿﺮورت ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۶۲۹۔ دﻟﮭﻦ ﮐے اس ﺟﮭﯿﺰ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﻮ ﻟﮍﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﺷﺎدی ﮐے وﻗﺖ ﺷﻮﮬﺮ ﮐے ﮔﮭﺮ ﻟے ﺟﺎﯾﺎ ﮐﺮﺗﯽ ہے ،
ﻗے ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ ﯾہ رواج ہﻮ ﮐہ;&#xFEFCﮐے ﻓﺘﻮیٰ ﮐﻮ ﻣﺪﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﻋ(رہ)اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻟﮍﮐے واﻟے ﺟﮭﯿﺰ ) ﺳﺎﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ اور ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ( ﻣﮭﯿﺎ ﮐﺮﺗے ہﻮں اور ﻋﺎم ﻃﺮﯾﻘہ ﯾہ ہے ﮐہ ان
ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ رﻓﺘہ رﻓﺘہ ﻣﮭﯿﺎ ﮐﺮﺗے ہﻮں  ،اﮔﺮ اﯾﮏ ﺳﺎل ان ﭘﺮ ﮔﺬر ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ اﺳﺒﺎب اور ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ آﺋﻨﺪہ ﮐے ﻟﺌے ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﻋﺮف ﻣﯿﮟ اﺧﺮاﺟﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہﻮ
وہ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا راﺳﺘہ ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔;&#xFEFCاور ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻋ
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ان(ً وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌہ وﻏﯿﺮہ;&#xFEFCﻣﺜ)س۷۲۹۔ ﺟﻦ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐے دورے ﮐﺌﯽ ﮐﺌﯽ ﺟﻠﺪوں ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ہﯿﮟ
ﮐﯽ اﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﺮﻟﯿﻨے ﺳے ﯾہ ﻣﻤﮑﻦ ہے ﮐہ ﭘﻮرے دورے ﭘﺮ ﺳے ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻗﻂ ہﻮﺟﺎﺋے ﯾﺎ اس ﮐے ﻟﺌے واﺟﺐ
ہے ﮐہ ﮬﺮ ﺟﻠﺪ ﺳے اﯾﮏ ﺻﻔﺤہ ﭘﮍہﺎ ﺟﺎﺋے؟
ج۔ اﮔﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﭘﻮرا دورہ ہﻮ ﯾﺎ ﺟﺲ ﺟﻠﺪ ﮐﯽ ﺿﺮورت ہے وہ ﻣﻮﻗﻮف ہﻮ ﮐﺎﻣﻞ دورہ ﺧﺮﯾﺪے ﺟﺎﻧے ﭘﺮ ﺗﻮ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ورﻧہ ﺟﻦ ﺟﻠﺪوں ﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اﺑﮭﯽ ﺿﺮورت ﻧہﯿﮟ ہے ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ
ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔ اور ﺗﻨہﺎ ﮬﺮ ﺟﻠﺪ ﺳے اﯾﮏ ﺻﻔﺤہ ﮐﺎ ﭘﮍھ ﻟﯿﻨﺎ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎﻗﻂ ہﻮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐﺎﻓﯽ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۸۲۹۔ وہ دواﺋﯿﮟ ﺟﻨہﯿﮟ درﻣﯿﺎن ﺳﺎل ہﻮﻧے واﻟﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ﺟﺎﺗﺎ ہے اور ﭘﮭﺮ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻤہ ﮐﻤﭙﻨﯽ ادا
ﮐﺮﺗﯽ ہے اﮔﺮ وہ دواﺋﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧے ﺗﮏ ﺧﺮاب ﻧہ ہﻮں ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ اﮔﺮ آپ ﻧے دوا ﮐﻮ اس ﻟﺌے ﺧﺮﯾﺪا ہے ﮐہ وﻗﺖ ﺿﺮورت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ ﮔے اور وہ ﻣﻌﺮض اﺣﺘﯿﺎج ﻣﯿﮟ رﮬﯽ ہﻮں
اور اﺑﮭﯽ ﺑﮭﯽ ان ﮐﯽ ﺿﺮورت ہﻮﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۹۲۹۔ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس رہﻨے ﮐے ﻟﺌے ﮔﮭﺮ ﻧہ ہﻮ اور و ہ اﺳے ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ
اس ﻣﺎل ﭘﺮ اس ﮐﻮ ﺧﻤﺲ اد اﮐﺮﻧﺎ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ہﻮا ﻣﺎل اﮔﺮﭼہ وہ آﺋﻨﺪہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﮭﯿﺎ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮ اﮔﺮ
اس ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬرﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۰۳۹۔ ﻣﯿﺮی زوﺟہ اﯾﮏ ﻗﺎﻟﯿﻦ ﺑﻦ رﮬﯽ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺎل ﻣﯿﺮی ﻣﻠﮑﯿﺖ ہے ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿﮟ ﻧے اس ﮐے ﻟﺌے ﮐﭽﮫ
رﻗﻢ ﻗﺮض ﻟﯽ ہے اور اب ﺗﮏ ﺻﺮف ﮐﭽﮫ ﮬﯽ ﺣﺼہ اس ﻗﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎ ﺗﯿﺎر ہﻮا ہے ۔ ﺟﺒﮑہ ﻣﯿﺮی ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬر
ﭼﮑﯽ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﺗﻨے ﮬﯽ ﺑﻨے ہﻮﺋے ﺣﺼہ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺗﻤﺎم ہﻮﻧے اور اس ﮐﻮ ﺑﯿﭽے ﺟﺎﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ دﯾﻨﺎ ہﻮﮔﺎ ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ
ﻧﯿﺰ اﺻﻞ ﻣﺎل ﻧﮑہ ﻣﯿﺮاا رادہ اس ﮐﻮ ﺑﯿﭻ ﮐﺮ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ہے ؟;&#xFEFBﺣﺎ
ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟

ج۔ ﻗﺎﻟﯿﻦ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳے اس اﺻﻞ ﻣﺎل ﮐﻮ ﺟﺴے ﻗﺮض ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے  ،ﺟﺪ اﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ رﻗﻢ ﮐﻮ ﺑﯿﭽے ﺟﺎﻧے ﮐے ﺳﺎل ﮐے
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ۔ ﻟﮭﺬا ﺟﺐ رﻗﻢ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺧﺘﻢ ہﻮﻧے اور ﺑﯿﭽﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐے ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ
ﺻﺮف ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۱۳۹۔ ﻣﯿﺮی ﭘﻮری ﺟﺎﺋﯿﺪاد ﺗﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟہ ﻋﻤﺎرت ہے  ،ﮬﺮ ﻣﻨﺰل ﭘﺮ دو ﮐﻤﺮے ہﯿﮟ ۔ اﯾﮏ ﻣﯿﮟ ﺧﻮد رہﺘﺎ ہﻮں اور دو
ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮے ﺑﭽے رﮬﺘے ہﯿﮟ ۔ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮی ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ؟ ﻣﯿﺮی وﻓﺎت ﮐے ﺑﻌﺪ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﺗﺎﮐہ
ﻣﯿﮟ ورﺛﺎء ﮐﻮ اﭘﻨے ﻣﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اﺳے ادا ﮐﺮﻧے ﮐﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮوں؟
ج۔ ﻣﻔﺮوﺿہ ﺳﻮال ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ آپ ﭘﺮ اس ﻋﻤﺎرت ﮐﺎ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۲۳۹۔ اﺳﺒﺎب ﺧﺎﻧہ ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﯿﻮﻧﮑﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ؟
ج۔ وہ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﻦ ﮐے ﺑﻌﯿﻨہ ﺑﺎﻗﯽ رﮬﺘے ہﻮﺋے ان ﺳے اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺋﺪہ اﭨہﺎﺗﺎ ہے ﺟﯿﺴے ﻓﺮش  ،ﭼﺎدر وﻏﯿﺮہ ان ﻣﯿﮟ
وہ دﯾﮕﺮ;&#xFEFCﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ روزﻣﺮہ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ ﺟﺎﻧے واﻟﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺟﯿﺴے ﭼﺎول روﻏﻦ ﯾﺎ ان ﮐے ﻋ
ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺗﻮ اﮔﺮ وہ ﺧﺮچ ﺳے زﯾﺎدہ ہﻮں اور ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻗﯽ ہﻮں ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ۔
س۳۳۹۔ زﯾﺪ ﮐے ﭘﺎس ﺗﮭﻮڑ ی ﺳﯽ زﻣﯿﻦ ہے ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐے ﭘﺎس ﺧﻮد اﭘﻨﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﮑﺎن رہﻨے ﮐے ﻟﺌے ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﮭﺬا اس
ﻧے اﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯽ ﺗﺎﮐہ رہﻨے ﮐے ﻟﺌے اﯾﮏ ﮔﮭﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮواﺋے ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐے ﭘﺎس اﺗﻨﺎ ﭘﯿﺴہ ﻧہﯿﮟ ہے ﮐہ اس زﻣﯿﻦ
ﭘﺮ ﮔﮭﺮ ﺑﻨﻮاﺳﮑے ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ زﻣﯿﻦ ﻟﺌے ہﻮﺋے ﺳﺎل ﮔﺬرﮔﯿﺎاور اس ﻧے اس ﮐﻮ ﺑﯿﭽﺎ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿﮟ ۔ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ
ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﺟﻮد اس ﮐے ﻟﺌے ﺧﺮﯾﺪی ہﻮﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ہے ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدہ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﺳﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے اس ﻧے ﮔﮭﺮ ﺑﻨﻮاﻧے ﮐے ﻟﺌے زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪی ہﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﯽ اس ﮐﻮ ﺿﺮورت ہے ﺗﻮ اس
ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۴۳۹۔ ﺳﺎﺑﻘہ ﺳﻮال ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﯿﮟ اﮔﺮ اس ﻧے ﻣﮑﺎن ﺑﻨﻮاﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺎ ہے ﻣﮕﺮﻣﮑﻤﻞ ﻧہﯿﮟ ہﻮا ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ
ﺳﺎل ﮔﺬر ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻟﻮازﻣﺎت و ﻣﺼﺎﻟﺤہ وﻏﯿﺮہ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ہے اس ﻣﯿﮟ
ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟے؟
ج۔ ﺳﻮال ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
ﻧﮑہ ﺧﻮد وہ;&#xFEFBس۵۳۹۔ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧے ﮔﮭﺮ ﮐﺎ دوﺳﺮا ﻃﺒﻘہ اﭘﻨے ﺑﭽﻮں ﮐے ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐے ﻟﺌے ﺑﻨﻮاﯾﺎ ہﻮ ﺣﺎ
ﭘﮭﻠے ﻃﺒﻘہ ﭘﺮ رہﺘﺎ ہے اور اس ﮐﻮ دوﺳﺮے ﻃﺒﻘہ ﮐﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐے ﺑﻌﺪ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ اس ﻧے دوﺳﺮا
ﻃﺒﻘہ ﺑﻨﻮاﻧے ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯿﺎ ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ ﺟﺐ دوﺳﺮا ﻃﺒﻘہ ﺑﭽﻮں ﮐے ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐے ﺧﯿﺎل ﺳے ﺑﻨﻮاﯾﺎ ہے اور اس وﻗﺖ اس ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر
ہﻮﺗﺎ ہے اور ﻋﺮف ﻋﺎم ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺷﺎن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہے ﺗﻮ اس ﮐے ﺑﻨﻮاﻧے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ
ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۶۳۹۔ آپ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺳﺎل ﮐﺎ ﺧﺮچ ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﺗﻮ اﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺟﺲ ﮐے ﭘﺎس
اﭘﻨﺎ رہﺎﺋﺸﯽ ﻣﮑﺎن ﻧہﯿﮟ ہے اس ﮐے ﭘﺎس اﯾﮏ زﻣﯿﻦ ہے ﺟﺲ ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ اس ﺳے زﯾﺎدہ ﻋﺮﺻہ ﮔﺬر ﭼﮑﺎ ہے اور
وہ اس ﭘﺮ ﻋﻤﺎرت ﻧہﯿﮟ ﺑﻨﻮاﺳﮑﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺧﺮچ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻮں ﻧہﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ؟ اﻣﯿﺪوار ہﻮں ﮐہ اس ﮐﯽ
وﺿﺎﺣﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ  ،ﺧﺪا آپ ﮐﻮ اﺟﺮ دے؟
ج۔ اﮔﺮ زﻣﯿﻦ  ،ﻣﮑﺎن ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ہے ﺟﺲ ﮐﯽ اس ﮐﻮ ﺿﺮورت ہے ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﭽﻨے ﮐے ﻟﺌے ہﻮ اور ﭘﮭﺮ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳے ﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ
ﻣﻘﺼﻮد ہﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺳے ہے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۷۳۹۔ ﻣﯿﺮے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء ﮬﺮ ﺳﺎل ﮐے ﺳﺘﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﭘﮭﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳے ہﻮﺗﯽ ہے ۔ اور ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﺎل ﮐے
دوﺳﺮے ﯾﺎ ﺗﯿﺴﺮے ﻣہﯿﻨہ ﻣﯿﮟ ﻣﺪرﺳﻮں اور ﮐﺎﻟﺠﻮں ﮐے اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﺮوع ہﻮﺗے ہﯿﮟ اور اس ﮐے ﭼہ ﻣﺎہ ﮐے ﺑﻌﺪ ہﻢ
ﮐﻮ اﺿﺎﻓﯽ ﮐﺎم ﮐﯽ ) ﺟﻮ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﮐے دوران ﮐﯿﺎ ہے ( اﺟﺮت ﻣﻠﺘﯽ ہے ۔ ﻟﮭﺬا ﺑﺮاﺋے ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮐہ :
وہ ﮐﺎم ﺟﻮ ہﻢ ﻧے ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻤﺲ ﺳے ﭘﮭﻠے ﮐﯿﺎ ہے اس ﮐﯽ اﺟﺮت ﺟﻮ ہﻢ ﮐﻮ ﺳﺎل ﮐے ﺗﻤﺎم ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻣﻠﯽ ہے آﯾﺎ
اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ ہے ؟

ج۔ اس اﺟﺮت ﮐﺎ ﺣﺴﺎب اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﺟﺲ ﺳﺎل وہ ﻣﻠﯽ ہے اور ﺟﺐ وہ رﻗﻢ اﺳﯽ ﺳﺎل
ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻮ اس رﻗﻢ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۸۳۹۔ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ ہﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯽ ﺟﯿﺴے رﯾﻔﺮﯾﺠﺮﯾﭩﺮ وﻏﯿﺮہ ﺟﻮ ﺑﺎزار ﺳے ﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﺑﯿﭽﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ہے ۔ آﺋﻨﺪہ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎدی ﮐے ﺑﻌﺪ ﺿﺮورت ہﻮﺗﯽ ہے ۔ ﯾہ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﮐہ ہﻢ ارے ﻟﺌے ان ﺳﺎﻣﺎن ﮐﺎ ﺧﺮﯾﺪﻧﺎ اس
زﻣﯽ ہﻮﮔﺎ ﺟﺒﮑہ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ اس وﻗﺖ ﮐﺌﯽ ﮔﻨﺎ زﯾﺎدہ ہﻮﮔﯽ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﯾﺴﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻮ اس وﻗﺖ; &#xFEFBوﻗﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﻧہﯿﮟ ہے اور ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﭘﮍا ہﻮا ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ آپ ﻧے ان ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﮐﺎروﺑﺎری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے اس ﺧﯿﺎل ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ﮐہ آﺋﻨﺪہ ان ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﺮﯾﮟ ﮔے اور ﺟﺲ
ﺳﺎل آپ ﻧے ان ﮐﻮ ﺧﺮﯾﺪا ہے اس ﺳﺎل آپ ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧہﯿﮟ ہے ﺗﻮ ﺳﺎل ﭘﻮرا ہﻮﺗے ﮬﯽ ان ﮐﯽ اوﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺂپ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﺳﻮاﺋے اس ﮐے ﮐہ وہ ان اﺷﯿﺎء ﻣﯿﮟ ﺳے ہﻮں ﺟﻨہﯿﮟ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ رﻓﺘہ رﻓﺘہ
ﺧﺮﯾﺪا ﺟﺎﺗﺎ ہے اور وﻗﺖ ﺿﺮورت ﮐے ﻟﺌے ﺑہﺖ ﭘﮭﻠے ﺳے ،اس ﻟﺌے ﻣﮭﯿﺎ ﮐﯿﺎﺟﺎﺗﺎ ہے ﮐہ ﻧہﯿﮟ ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ً آپ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮭﯽ ہﻮں ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان ﮐﻮ اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ;&#xFEFBﻧہﯿﮟ ﻧﯿﺰ ﯾہ ﮐہ وہ ﻣﻌﻤﻮ
ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور آپ ﭘﺮ ان ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ۔
ب زدہ;&#xFEFCس۹۳۹۔ وہ رﻗﻮم ﺟﻦ ﮐﻮ اﻧﺴﺎن اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺟﯿﺴے ﻣﺪارس ﮐﯽ اﻣﺪاد ﺳﯿ
ﻟﻮﮔﻮں اور ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﺑﻮﺳﻨﯿﺎﺋﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﻮں ﮐﯽ اﻣﺪاد وﻏﯿﺮہ ﮐﯿﺎ ان ﮐﻮ ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ
ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﺎ ہﻢ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ ہﻢ ﭘﮭﻠے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﯾﮟ ﭘﮭﺮ ان اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﯾﮟ ﯾﺎ اس ﮐے ﻟﺌے
ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ) ﺑﻠﮑہ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟے ﺑﻐﯿﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے (؟ ;&#xFEFBﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ﻧﮑﺎ
ج۔ اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯽ ﺟﺎﻧے واﻟﯽ رﻗﻮم ﮐﺎ ﺣﺴﺎب و ﺷﻤﺎر اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﺳﺎل اﺳے
ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے اور ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۰۴۹۔ ﮔﺰﺷﺘہ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﻧے اﯾﮏ ﻗﺎﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﯽ اور آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﻗﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﭽﻨے واﻟے ﭼﻨﺪ
ﻣﺤﻠﻮں ﮐﺎ ﭼﮑﺮ ﻟﮕﺎﯾﺎ۔ ان ﻣﺤﻠﻮں ﻣﯿﮟ ﺳے اﯾﮏ ﻣﺤﻠہ ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻃے ﭘﺎﯾﺎ ﮐہ ﻣﯿﺮی ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺎ اﯾﮏ ﻗﺎﻟﯿﻦ ﻣﯿﺮے ﻟﺌے ﺗﯿﺎر
ﮐﺮﯾﮟ ﯾہ ﻣﺴﺌﻠہ اس ﺳﺎل ﮐے دوﺳﺮے ﻣہﯿﻨہ ﺗﮏ درﭘﯿﺶ رہﺎ ﭼﻮﻧﮑہ ﻣﯿﺮے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮬﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺳﺎل ﮐے
آﻏﺎز ﺳے ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻣﺬﮐﻮرہ رﻗﻢ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻋﺎﺋﺪ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ ﭼﻮﻧﮑہ ﺟﻤﻊ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ رﻗﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻤﺲ آﻧے ﺗﮏ ﺿﺮورت ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻟﯿﻦ ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﻧہﯿﮟ ﮐﯽ
ﺟﺎﺳﮑﯽ ﻟﮭﺬا اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۱۴۹۔ ﭼﻨﺪ ﻟﻮگ اﯾﮏ ﭘﺮاﺋﯿﻮﯾﭧ ﻣﺪرﺳہ ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺗﯿﺎر ہﻮﺋے۔ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎء ﮐﯽ ﺗﻨﮓ دﺳﺘﯽ ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳہ
ﺑﻨﻮاﻧے واﻟﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻧے ﻃے ﮐﯿﺎ ﮐہ دﯾﮕﺮ اﺧﺮﺟﺎت ﮐے ﻟﺌے ﺑﯿﻨﮏ ﺳے ﻗﺮض ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋے ،اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻧے ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻃے
ﮐﯿﺎ ﮐہ ﺷﺮﮐﺎء ﮐﯽ ﻣﺸﺘﺮک رﻗﻢ ﮐﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧے اورﺑﯿﻨﮏ ﮐﯽ ﻗﺴﻄﯿﮟ ادا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻣﻤﺒﺮان ﻣﺪرﺳہ ﺳے ﮬﺮ ﻣﺎہ
ﮐﭽﮫ ﻣﻌﯿﻦ رﻗﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﻮ ﮐہ ﯾہ ﻣﺪرﺳہ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻧہﯿﮟ ہﻮﺳﮑﺎ ہے ۔ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻣﻤﺒﺮان ﺟﻮ ﻣہﺎﻧہ
رﻗﻢ ادا ﮐﺮﯾﮟ ﮔے اس ﻣﯿﮟ ﻧہﯿﮟ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ہﻮﮔﺎ ؟ اور ﮐﯿﺎ وہ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﺟﺲ ﺳے ﯾہ ﻣﺪرﺳہ ﺑﻨﻮاﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے  ،اس
ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ ﮬﺮ ﻣﻤﺒﺮ ﮐﻮ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺑﻨﺎء ﭘﺮ ﮬﺮ ﻣہﯿﻨہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ دﯾﻨﺎ ہے اس ﻣﯿﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ
اس ﻧے ﭘﮭﻠﯽ ﺑﺎر ﺷﺮاﮐﺖ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺪرﺳہ ﺑﻨﻮاﻧے ﮐے ﻟﺌے دﯾﺎ ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ۔ اور ﺟﺐ
ﮬﺮ ﻣﻤﺒﺮ اﭘﻨے ﺣﺼہ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮدے ﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہﻮﮔﺎ۔
زﻣﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺳے ﻣﯿﺮی ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﮐﺎ ﻣﻘﺮوض ہے اور اﺑﮭﯽ;&#xFEFCس۲۴۹۔ وہ ادارہ ﺟہﺎں ﻣﯿﮟ ﻣ
ﺗﮏ اس ﻧے ﻣﯿﺮی رﻗﻢ ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﯽ ہے ۔ ﺗﻮﮐﯿﺎ اس رﻗﻢ ﮐے ﻣﻠﺘے ﮬﯽ ﻣﺠﮭے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻧﺎ ہﻮﮔﺎ ﯾﺎ ﺿﺮوری ہے ﮐہ اﯾﮏ
ﺳﺎل اس ﭘﺮ ﮔﺬر ﺟﺎﺋے؟
ج۔ اﮔﺮ رﻗﻢ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻣﻠے ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وہ ﺟﺲ ﺳﺎل ﻣﻠے ﮔﯽ اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ۔ اور
اﮔﺮ اﺳے اﺳﯽ ﻣﻠﻨے واﻟے ﺳﺎل ﮐﯽ ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہ ہﻮﮔﺎ۔
س۳۴۹۔ ﮐﯿﺎ ﺳﺎل ﮐے ﮐﺎروﺑﺎری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪہ اﻣﻮال ﮐے ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر
ﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﯾﺎ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ان ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﮍﻧﺎ ﮬﯽ ﮐﺎﻓﯽ; &#xFEFBﯾہ ہے ﮐہ اس ﮐﻮ ﺳﺎل ﮐے اﻧﺪر ﮬﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮟ
ہے ﺧﻮاہ ان ﮐﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑے؟

ج۔ ﮐﭙﮍے  ،ﻓﺮش وﻏﯿﺮہ ﺟﯿﺴﯽ اﺷﯿﺎء ﺟﻦ ﺳے ﺑﻌﯿﻨہ ﻓﺎﺋﺪے اﭨہﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ان ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺻﺮف ان ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﮍﻧﺎ ہے
۔ ﻟﯿﮑﻦ روزﻣﺮہ ﮐﯽ اﺷﯿﺎء زﻧﺪﮔﯽ ﺟﯿﺴے ﭼﺎول  ،ﮔﮭﯽ وﻏﯿﺮہ ان ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺎل ﮐے اﻧﺪر ان ﮐﺎ ﺧﺮچ ہﻮﻧہے ۔ ﻟﮭﺬا ان
ﻣﯿﮟ ﺳے ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﭻ ﺟﺎﺋے ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۴۴۹۔ اﭘﻨے ﺑﺎل ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﺳہﻮﻟﺖ اور ان ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮐے ﻟﺌے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧے اﯾﮏ ﮔﺎڑی ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے
ﺧﺮﯾﺪی وہ ﺑﮭﯽ درﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﮐﻮ اس ﻣﺎل ﮐﯽ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ہﻮﮔﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح اﮔﺮ اس ﻧے اﭘﻨے
ﮐﺎم ﺳے ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻮر ﮐے ﻟﺌے ﯾﺎ دوﻧﻮں )اﭘﻨے ﮐﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﺳہﻮﻟﺖ( ﮐے ﻟﺌے ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪی ہﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ
ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ اس ﻧے اﭘﻨے ﮐﺎم ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻣﻮر ﮐے ﻟﺌے ﮔﺎڑی ﺧﺮﯾﺪی ہے ﺗﻮ اس ﮔﺎڑی ﮐے ﻟﺌے وﮬﯽ ﺣﮑﻢ ہے ﺟﻮ
دﯾﮕﺮ ﺳﺎزو ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﮐے ﺧﺮﯾﺪﻧے ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ہے ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﮔﺎڑی ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﯿﮟ ہﻮ ﺟﻮ
اس ﮐے ﺷﺎن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔

وٹ;&#xFEFCاور ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﻣ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ،
س۵۴۹۔ ﯾہﺎں ﮐﭽﮫ اﯾﺴے ﻟﻮگ ہﯿﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﺗﮭﺎ ﻣﮕﺮ اﻧہﻮں ﻧے اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ہے  ،اور ﻓﯽ
اﻟﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﺗﻮ وہ ﺧﻤﺲ دﯾﻨے ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧہﯿﮟ رﮐﮭﺘے ہﯿﮟ ﯾﺎ ان ﮐے ﻟﺌے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ دﺷﻮار ہے ﺗﻮ ان ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﺗﻨہﺎ اداﺋﯿﮕﯽ دﺷﻮار ہﻮﻧے ﮐہ وﺟہ ﺳے ﺧﻤﺲ ان ﺳے ﺳﺎﻗﻂ ﻧہﯿﮟ ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے ﺑﻠﮑہ
ﺟﺲ وﻗﺖ ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ ان ﮐے ﻟﺌے ﻣﻤﮑﻦ ہﻮ اس وﻗﺖ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ۔ وہ ﻟﻮگ ﺧﻤﺲ ﮐے وﻟﯽ اﻣﺮ ﯾﺎ اس
ح و;&#xFEFCﮐے وﮐﯿﻞ ﺳے اﭘﻨﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے وﻗﺖ اور ﻣﻘﺪار ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺻ
ﻣﺸﻮرہ ﮐﺮﯾﮟ۔
س۶۴۹۔ ﻣﯿﮟ ﻧے ﻗﺮض ﭘﺮ اﯾﮏ ﻣﮑﺎن اور دوﮐﺎن  ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں،ﺤﺎﺻﻞ ﮐﯽ ہے اور ﯾہ ﻗﺮض ﻗﺴﻂ وار
ادا ﮐﺮرہﺎ ہﻮں اور ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے اﭘﻨے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺳﺎل ﺑﮭﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﻟﯽ ہے ۔ آپ ﺳے اﻟﺘﺠﺎ ہے ﮐہ ﻣﺠہ
ﭘﺮ اس ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎدﯾﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮے ﺑﭽے زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬار رہے ہﯿﮟ ۔ رہﺎ دوﮐﺎن ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﺗﻮ اس ﮐﻮ
ﻗﺴﻄﻮں ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯿﺮے اﻣﮑﺎن ﻣﯿﮟ ہے ۔
ج۔ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮض ﺳﻮال ﺟﺲ ﻣﮑﺎن ﻣﯿﮟ آپ رﮬﺘے ہﯿﮟ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ رﮬﯽ دوﮐﺎن ﺗﻮ اس ﮐﺎ
ء ﮐﻮ اس ﮐﺎم ﮐﯽ اﺟﺎزت ہے ان;&#xFEFCﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﭼہے اس ﮐے ﻟﺌے ﻣﯿﺮی ﻃﺮف ﺳے ﺟﻦ وﮐ
ﻣﺸﻮرہ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ رﻓﺘہ رﻓﺘہ ادا ﮐﺮﯾﮟ۔ ح و;&#xFEFCﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﺴﯽ ﺳے ﺑﮭﯽ ﺻ
س۷۴۹۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﮏ ﺳے ﺑﺎﮬﺮ رہﺘﺎ ﺗﮭﺎ اور ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ ﺗﮭﺎ اس ﻧے اﯾﮏ ﮔﮭﺮ ﻏﯿﺮﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے ﺧﺮﯾﺪا
ﻟﯿﮑﻦ اس وﻗﺖ اس ﮐے ﭘﺎس اﺗﻨﺎ ﻣﺎل ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﺲ ﺳے وہ اﭘﻨے اوﭘﺮ واﺟﺐ ﺧﻤﺲ ﮐﻮ ادا ﮐﺮے اﻟﺒﺘہ اس ﭘﺮ ﺟﻮ
ﺧﻤﺲ ﻗﺮض ہے اس ﮐے ﻋﻮض ﻣﯿﮟ ﮬﺮ ﺳﺎل ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﻣﺤﺴﻮﺑہ رﻗﻢ ﺳے ﮐﭽﮫ زﯾﺎدہ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ رہﺘﺎ ہے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﯾہ
ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻮل ہﻮﮔﺎ ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﻓﺮض ﺳﻮال ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﻮ واﺟﺐ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ہے ﭘﮭﺮ وہ
رﻓﺘہ رﻓﺘہ اس ﮐﻮ ادا ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے اور اب ﺗﮏ ﺟﺘﻨﺎ اس ﻧے ادا ﮐﯿﺎ ہے وہ ﻗﺒﻮل ہے ۔
س۸۴۹۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ﻟﯿﮑﻦ اب ﺗﮏ اس ﻧے ﺧﻤﺲ ﮐے
ﻋﻨﻮان ﺳے ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ہے اور اس ﭘﺮ ﮐﺘﻨﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﯾہ ﺑﮭﯽ اس ﮐﻮ ﯾﺎد ﻧہﯿﮟ ہے ﺗﻮ وہ
ﮐﯿﻮں ﮐﺮ ﺧﻤﺲ ﺳے ﺳﺒﮑﺪوش ہﻮﺳﮑﺘﺎ ہے ؟
ج۔ ﺿﺮوری ہے ﮐہ وہ اﭘﻨے ان ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮے ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے اور ان ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮے اور
ت ﻣﯿﮟ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﯾﺎ اس ﮐے وﮐﯿﻞ ﻣﺠﺎز ﺳے ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﺮﻟﯿﻨﺎ ﮬﯽ ﮐﺎﻓﯽ ہے ۔;&#xFEFCﻣﺸﮑﻮک ﻣﻌﺎﻣ
س۹۴۹۔ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ہﻮں اﭘﻨے ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ رہﺘﺎ ہﻮں اور ﻣﯿﺮے واﻟﺪ ﻧہ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﺘے ہﯿﮟ اور ﻧہ زﮐﻮٰۃ
ادا ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ  ،ﯾہﺎں ﺗﮏ اﻧہﻮں ﻧے ﺳﻮد ﮐے ﭘﯿﺴے ﺳے اﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎ رﮐہﺎ ہے ۔ ﭼﻨﺎﻧﭽہ اس ﻣﮑﺎن ﻣﯿﮟ  ،ﻣﯿﮟ ﺟﻮ
ﮐﭽﮫ ﮐہﺎﺗﺎ ﭘﯿﺘﺎ ہﻮں اس ﮐﺎ ﺣﺮام ہﻮﻧﺎ واﺿﺢ ہے ۔ اس ﺑﺎت ﮐﻮﻣﺪﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے ﮐہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨے ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﺳے اﻟﮓ
رہﻨے ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧہﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ۔ اﻣﯿﺪوار ہﻮں ﮐہ ﻣﯿﺮی ذﻣہ داری ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔے۔

ﯾﺎ آپ ﮐﻮ ﻋﻠﻢ ہﻮ ﮐہ ہﻮا ﻣﺎل ہے &#xFEFC; ،ج۔ ﺑﺎﻟﻔﺮض آپ ﮐﻮ ﯾہ ﯾﻘﯿﻦ ہﻮ ﮐہ آپ ﮐے ﺑﺎپ ﮐے ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺳﻮد ﻣ
آپ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﻟﯿﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ آپ ﺑﺎپ ﮐے ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺳے ﺧﺮچ ﮐﺮﭼﮑے ہﯿﮟ ﯾﺎ ﺧﺮچ ﮐﺮﯾﮟ ﮔے وہ آپ ﮐے ﻟﺌے ﺣﺮام ہے
اور ﺟﺲ وﻗﺖ ﺗﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﻧہ ہﻮ آپ ﮐﺎ اس ﻣﺎل ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﺮﻧﺎ ﺣﺮام ﻧہﯿﮟ ہﻮﮔﺎ ۔ ہﺎں ﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎ
ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ آپ ﮐے ﻟﺌے اس ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہﻮﮔﺎ ،اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﺐ آپ ﮐﺎ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﺳے ﺟﺪا ہﻮﻧﺎ
اور ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﭨﮭﻨﺎ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮج ہﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آپ ﮐے ﻟﺌے ان ﮐے اﻣﻮال ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﺮﻧﺎ
ﺟﺎﺋﺰ ہﻮﺟﺎﺋے ﮔﺎ اﻟﺒﺘہ آپ ان اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺳے ﺟﺲ ﻗﺪر ﺧﻤﺲ و زﮐﻮٰۃ اور دوﺳﺮے ﻣﺎل ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﺮﯾﮟ ﮔے ان ﮐے
ﺿﺎﻣﻦ رہﯿﮟ ﮔے۔
س۰۵۹۔ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہﻮں ﮐہ ﻣﯿﺮے واﻟﺪ ﺧﻤﺲ و زﮐﻮٰۃ ﻧہﯿﮟ ادا ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ اور ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ﻧے اس ﮐﯽ ﻃﺮف ان ﮐﻮ
ﻣﺘﻮﺟہ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﯾﮭﯽ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﮐہ ہﻢ ﺧﻮد ﮬﯽ ﻣﺤﺘﺎج ہﯿﮟ ﻟﮭﺬا  ،ہﻢ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ و زﮐﻮٰۃ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﺗﻮ
اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ ﺟﺐ آپ ﮐے ﭘﺎس وہ ﻣﺎل ﻧہﯿﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﭘﺮ زﮐﻮٰۃ واﺟﺐ ہے اور اﺗﻨﺎ ﻣﺎل ﺑﮭﯽ ﻧہﯿﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ
ہﻮ ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﻧہ ﺧﻤﺲ ہے ﻧہ زﮐﻮٰۃ اور اس ﻣﺴﺌﻠہ ﻣﯿﮟ آپ ﭘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﺿﺮوری ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۱۵۹۔ ہﻢ اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺎم ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ﺟﻮ ﺧﻤﺲ ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﺗے ،اور ﻧہ ان ﮐے ﭘﺎس اﭘﻨﺎ
ﻓﺮوﺧﺖ اور ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ اور ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐہﺎﺗے ﻧہ ﺣﺴﺎب ہے ﺗﻮ ہﻢ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮ ﺧﺮﯾﺪ و;&#xFEFBﺳﺎ
ﭘﯿﺘے ہﯿﮟ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ ﺟﻮ اﻣﻮال آپ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐے ذرﯾﻌہ ﻟﯿﺘے ہﯿﮟ ﯾﺎ ان ﮐے ہﺎں ﺟﺎ ﮐﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ
 ،اﮔﺮ ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐے ﻣﻮﺟﻮد ہﻮﻧے ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ہﻮ ﺗﻮ ان ﻣﯿﮟ آپ ﮐے ﻟﺌے ﺗﺼﺮف ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ۔ اور ﺟﻮ اﻣﻮال ان ﺳے
آپ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐے ذرﯾﻌے ﻟﯿﺘے ہﯿﮟ ﺗﻮ ﺟﺘﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے اﺗﻨﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﻀﻮﻟﯽ ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ
ﮐے ﻟﺌے وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻤﺲ ﯾﺎ ا س ﮐے وﮐﯿﻞ ﺳے اﺟﺎزت ﻟﯿﻨﺎ ﺿﺮوری ہے ۔اﻟﺒﺘہ اﮔﺮ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐہﺎﻧے ﭘﯿﻨے اور
ان ﮐے اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﺳے ﭘﺮﮬﯿﺰ آ پ ﮐے ﻟﺌے دﺷﻮار ہﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آپ ﮐے ﻟﺌے ان ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف
ﺟﺎﺋﺰ ﺗﻮ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺘﻨﺎ ﻣﺎل آپ ﻧے ان ﮐﺎ ﺻﺮف ﮐﯿﺎ ہے اس ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐے آپ ﺿﺎﻣﻦ ہﻮں ﮔے۔
س۲۵۹۔ ﮐﯿﺎ ﺟﻮ ﻣﺎل ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳے ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﯾﺎ ﺑﻨﻮاﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ
ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﯾﺎ ﺑﻨﻮاﻧے ﺳے ﭘﮭﻠے ﺟﻤﻊ ﮐﺌے ہﻮﺋے ﻣﺎل ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺳﺎل ﭘﻮرا ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ
ہﻮﮔﺎ۔
ﮔﯿﺎ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ;&#xFEFBس۳۵۹۔ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﮐے ﻟﺌے اﯾﺴﺎ ﻣﺎل دے ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ﻧﮑﺎ
اس ﮐﺎ ﻟﯿﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ؟
ﮔﯿﺎ ہے ;&#xFEFBج۔ اﮔﺮ اس اﻣﺮ ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ہﻮ ﮐہ اس ﺷﺨﺺ ﻧے ﺟﻮ ﻣﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮ دﯾﺎ ہے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ﻧﮑﺎ
ﺗﻮ اس ﻣﺎل ﮐﺎ اس ﺷﺨﺺ ﺳے ﻟﯿﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ اور ا ﮔﺮ اس ﺳے ﻟﯿﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎ ہے ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺟﺲ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ
ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے اﺗﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﮐے ﻟﺌے ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﯾﺎ اس ﮐے وﮐﯿﻞ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۴۵۹۔ اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ﮐہ ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮ ہﯿﮟ ﻣﮕﺮ دﯾﻨﯽ اﻣﻮر ﮐے ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ
ﺧﺎص ﻃﻮر ﺳے ﻧﻤﺎ زاور ﺧﻤﺲ ﮐے ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ ؟ اور ﮐﯿﺎ ان ﮐے ﮔﮭﺮوں ﻣﯿﮟ ﮐہﺎﻧﺎ ﮐہﺎﻧے ﻣﯿﮟ اﺷﮑﺎل ہے ؟ اﮔﺮ
اﺷﮑﺎل ہے ﺗﻮ ﺟﻮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒہ اﯾﺴے ﻓﻌﻞ اﻧﺠﺎم دے ﭼﮑﺎ ہﻮ اس ﮐے ﻟﺌے ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ہﻮ ﭘﺮواﮬﯽ ﺑﺮﺗﻨے ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎون و; &#xFEFBآﻣﺪ رﮐﮭﻨﺎ اﮔﺮ ان ﮐے دﯾﻨﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ج۔ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ رﻓﺖ و
ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ہﺎں اﮔﺮ آپ ﮐﺎ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﯿﻞ ﺟﻮل ﻧہ رﮐﮭﻨﺎ ان ﮐﻮ دﯾﻦ ﮐﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻨﺎﻧے ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺛﺮ ہﻮ ﺗﻮ
اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ وﻗﺘﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﯿﻞ ﺟﻮل ﻧہ رﮐﮭﻨﺎ ﮬﯽ ﮐﭽﮫ ﻣﺪت ﮐے ﻟﺌے اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ ﻋﻦ
ً ﮐہﺎﻧﺎ ﭘﯿﻨﺎ وﻏﯿﺮہ ﺗﻮ ﺟﺲ وﻗﺖ ﺗﮏ;&#xFEFCاﻟﺒﺘہ ان ﮐے اﻣﻮال ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﻣﺜ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے واﺟﺐ ہے ۔
ﯾہ ﯾﻘﯿﻦ ﻧہ ہﻮ ﮐہ اس ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﺑﺎﻗﯽ ہے  ،اس وﻗﺖ ﺗﮏ اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہﯿﮟ ہے ورﻧہ ﯾﻘﯿﻦ
ﮐے ﺑﻌﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﯾﺎ اس ﮐے وﮐﯿﻞ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐے ﺑﻐﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ۔
س۵۵۹۔ ﻣﯿﺮی ﺳﮭﯿﻠﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺠﮭے ﮐہﺎﻧے ﮐﯽ دﻋﻮت دﯾﺎ ﮐﺮﺗﯽ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﯾﮏ ﻣﺪت ﮐے ﺑﻌﺪ ﻣﺠﮭے ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮا ہے ﮐہ
اس ﮐﺎ ﺷﻮﮬﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ۔ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮے ﻟﺌے اﯾﺴے ﺷﺨﺺ ﮐے ﯾہﺎں ﮐہﺎﻧﺎ ﭘﯿﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ؟

ج۔ ان ﮐے ﯾہﺎں اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﮐہﺎﻧﺎ ﮐہﺎﻧے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧہﯿﮟ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ہﻮﺟﺎﺋے ﮐہ ﺟﻮ ﮐہﺎﻧﺎ وہ
ﭘﯿﺶ ﮐﺮرہے ہﯿﮟ وہ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے ﺗﯿﺎر ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ۔
س۶۵۹۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﭘﮭﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒہ اﭘﻨے اﻣﻮال ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺘﺎ ہے ﺗﺎﮐہ ان ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﺳﮑے ﺗﻮ اس ﮐے اس
ﮔﮭﺮ ﮐے ﻟﺌے ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ﺟﺴے اس ﻧے ﺧﺮﯾﺪا ﺗﻮ ہے ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﻮ ﯾہ ﯾﺎد ﻧہﯿﮟ ہے ﮐہ ﮐﺲ ﻣﺎل ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ہے ؟ اور
اﮔﺮ ﯾہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہﻮ ﮐہ ﯾہ ) ﻣﮑﺎن( اس ﻣﺎل ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ﮔﯿﺎ ہے ﺟﻮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﮏ ذﺧﯿﺮہ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ
ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ ﺟﺐ وہ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳے ﺑے ﺧﺒﺮ ہﻮ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﻮط اس ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ اس ﮐے ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﭽﮫ دے
ﮐﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺳے ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﺮﻟے اور اﮔﺮ اس ﻧے ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪا ہے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ﻣﮑﺎن
ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﺣﺴﺎب ﺳے ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﻧے ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺬﻣہ ﻗﺮض ﺳے ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪا ہﻮ اور
اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے اﭘﻨﺎ ﻗﺮض ادا ﮐﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اﺗﻨے ﮬﯽ ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ
واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﺳے اس ﻧے ﻗﺮض ﭼﮑﺎ ﯾﺎ ہے ۔
س۷۵۹۔ اﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺷﮭﺮ ﻣﯿﮟ وہﺎں ﮐے ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﺧﻤﺲ ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے اﯾﮏ رﻗﻢ ﻟﯿﺘﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐے
ﻟﺌے ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﮐﻮ آپ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﯾﺎ آپ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﯾﺎ آپ ﮐے دﻓﺘﺮ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ارﺳﺎل ﮐﺮﻧﺎ دﺷﻮار ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ وہ ﯾہ رﻗﻢ
ﺑﯿﻨﮏ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﺳے ارﺳﺎل ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے  ،ﯾہ ﺟﺎﻧﺘے ہﻮﺋے ﮐہ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺑﯿﻨﮏ ﺳے ﺟﻮ ﻣﺎل وﺻﻮل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﺑﻌﯿﻨہ وﮬﯽ
ﻣﺎل ﻧہ ہﻮﮔﺎ ﺟﻮ اس ﻧے اﭘﻨے ﺷﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﻨﮏ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﮐﯿﺎ ہے ؟
ج۔ ﺧﻤﺲ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ رﻗﻮم ﺷﺮﻋﯿہ ﺑﯿﻨﮏ ﮐے ذرﯾﻌہ ﺑﮭﯿﺠﻨے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺮج ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۸۵۹۔ اﮔﺮ ﻣﯿﮟ ﻧے ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪی ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﻧﻤﺎ زﺻﺤﯿﺢ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ اﻣﻮال ﺳے زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ آﺋﯽ ہے  ،ﺗﻮ ﺟﺘﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﺘﯽ ہے اﺗﻨﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﻀﻮﻟﯽ ہے ﺟﺲ ﻣﯿﮟ وﻟﯽ اﻣﺮ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺿﺮوری ہے ﻟﮭﺬا ﺟﺐ ﺗﮏ اس ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧہ ہﻮ اس زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ
ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﻧہ ہﻮﮔﯽ۔
ﯾہ ﺟﺎن ﻟے ﮐہ ﺧﺮﯾﺪے ہﻮﺋے ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺑﺎﻗﯽ ہے اور ﻓﺮوﺧﺖ ;&#xFEFBس۹۵۹۔ ﺟﺐ ﺧﺮﯾﺪﻧے وا
ﮐﺮﻧے واﻟے ﻧے ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ دﯾﺎ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻣﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪﻧے واﻟے ﮐے ﻟﺌے ﺗﺼﺮف ﺟﺎﺋﺰ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ اس ﻓﺮض ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐہ ﺑﯿﭽے ہﻮﺋے ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے  ،ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﻀﻮﻟﯽ ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ
ﮐے ﻟﺌے ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺳے اﺟﺎزت ﻟﯿﻨﯽ ﺿﺮوری ہے ۔
س۰۶۹۔ وہ دوﮐﺎﻧﺪار ﺟﻮ ﯾہ ﻧہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہﻮ ﮐہ ﺧﺮﯾﺪار ﻧے اﭘﻨے ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﯿﺎ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ اور وہ اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮرہﺎ ہے ﺗﻮ آﯾﺎ اس ﮐے ﻟﺌے اس ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﺟﺐ ﺗﮏ ﯾہ ﻋﻠﻢ ﻧہ ہﻮ ﮐہ ﺧﺮﯾﺪار ﺳے ﻣﻠﻨے واﻟﯽ رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﺧﻮد دوﮐﺎﻧﺪار ﭘﺮ ﮐﭽﮫ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ اور ﻧہ ﺗﻮ
اس ﮐے ﻟﺌے ﭼﮭﺎن ﺑﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ہے ۔
ﮐہ روﭘے ﺷﺮاﮐﺖ ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے ﺟﻤﻊ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﺎﮐہ اس ﺳے ﮐﺎم ﮐﺮﮐے; &#xFEFBس۱۶۹۔ اﮔﺮ ﭼﺎر آدﻣﯽ ﻣﻞ ﮐﺮ اﯾﮏ
ﻓﺎﺋﺪہ اﭨہﺎﺋﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ان ﻣﯿﮟ ﺳے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﮐﯽ ﺷﺮاﮐﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ہﻮ ﮔﺎ
ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟ﺎور آﯾﺎ ان ﮐے ﻟﺌے ﻣﻤﮑﻦ ہے ﮐہ اس ﺷﺨﺺ ﺳے ﺟﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﻣﺎل ﻟے ﮐﺮ اس ﺳے ﻓﺎﺋﺪہ
اﭨہﺎﺋﯿﮟ ) اس ﻃﺮح ﮐہ ﻣﺎل ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے ﻟﯿﮟ( اور ﻋﺎم ﻃﻮرﭘﺮ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﯾﮏ ہﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮬﺮ اﯾﮏ
ﭘﺮ اﭘﻨے ﺣﺼہ ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳے ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ ﯾﺎ اس ﮐﻮ ﻣﺸﺘﺮک ﮐہﺎﺗے ﺳے ادا ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری
ہے ؟
ج۔ اﯾﺴے ﺷﺨﺺ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮﯾﮏ ہﻮﻧﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﮐے اﺻﻞ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے اور اس ﻧے ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ہے اس ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ ﯾہ ہے ﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﻀﻮﻟﯽ ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﮐے ﻟﺌے ﺣﺘﻤﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع
ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧﺎ ہﻮﮔﺎ اور اﮔﺮ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﮐﺎء ﮐے ﻟﮕﺎﺋے ہﻮﺋے ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﺑﺎﻗﯽ ہﻮ ﺗﻮ ﺷﺮاﮐﺖ ﮐے اﺻﻞ ﻣﺎل
ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ہﻮﮔﺎ۔ اور ﺟﺲ وﻗﺖ ﺷﺮاﮐﺖ ﮐے ﻣﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮ اﻓﺮاد وﺻﻮل ﮐﺮرہے ہﯿﮟ ﺗﻮ ﮬﺮ ﺷﺨﺺ
ﻣﮑﻠﻒ ہے ﮐہ وہ اﭘﻨے ﺣﺼہ ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﺳے ﺑﭽے ہﻮﺋے ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮے۔
س۲۶۹۔ ﺟﺐ ﻣﯿﺮے ﮐﺎروﺑﺎر ﺷﺮﯾﮏ اﭘﻨے ﺣﺴﺎب ﮐﺎ ﺳﺎل ﻧہ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے ہﻮں ﺗﻮ ﻣﯿﺮی ﮐﯿﺎ ذﻣہ داری ہے ؟

ج۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺷﺮﯾﮏ ہﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ ﺳے ﮬﺮ اﯾﮏ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ وہ اﭘﻨے ﺣﺼہ ﮐے ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻮ ادا ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ
ﻣﺸﺘﺮک اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ان ﮐے ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺟﺎﺋﺰ ہﻮﺳﮑﯿﮟ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎء اﯾﺴے ہﻮں ﺟﻮ اﭘﻨے ذﻣہ ﮐے ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯽ
ﻧہ اد اﮐﺮﺗے ہﻮں اور ﮐﻤﭙﻨﯽ ) ﺷﺮﮐﺖ( ﮐﺎ ﺗﻮڑ دﯾﻨﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎء ﺳے ﺟﺪا ہﻮﻧﺎ آپ ﮐے ﻟﺌے ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮج ہﻮ ﺗﻮ آپ ﮐے ﻟﺌے
ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﻮ ﺟﺎری رﮐﮭﻨے ﮐﯽ اﺟﺎزت ہے ۔

اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ
س
۳۶۹
۔
۵۶۳۱
ء ھ۔ش
۶۸۹۱
ء ﻣﯿﮟ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐے ﻣﻘﺼﺪ ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﻧے اﯾﮏ ﮐﻮاﭘﺮﯾﭩﯿﻮ ﺳﻮﺳﺎﺋﭩﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ اور
زﻣﯿﻦ ﻧے ﻓﺮہﻢ ﮐﯽ۔;&#xFEFCﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐے ﭼﻨﺪ ﻣ اﺑﺘﺪاء ﻣﯿﮟ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮐﯽ رﻗﻢ ﺣﺼﺺ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و
(
اس وﻗﺖ
)
ان ﻣﯿﮟ ﺳے ﮬﺮ اﯾﮏ ﻧے ﺳﻮ ﺳﻮ ﺗﻮﻣﺎن دﺋﯿے ﺗﮭے ۔ اﺑﺘﺪاء ﻣﯿﮟ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﯽ اﺻﻞ ﭘﻮﻧﺠﯽ ﺑہﺖ ﮐﻢ ﺗﮭﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ اس وﻗﺖ
وہ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﺎ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ;&#xFEFCﻣﻤﺒﺮوں ﮐﯽ ﮐﺜﺮت ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﮔﺎڑی وﻏﯿﺮہ ﮐے ﻋ
۸۱
ﻣﻠﯿﻦ ﺗﻮﻣﺎن ہے  ،اور اس ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﺳے ﺟﻮ ﻓﺎﺋﺪہ ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺗﺎ ہے وہ ﻣﻤﺒﺮوں ﮐے درﻣﯿﺎن ان ﮐے ﺣﺼے ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ہﻮﺗﺎ ہے اور ان ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﮬﺮ ﺷﺨﺺ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﭼﺎہے اﭘﻨﺎ ﺣﺴﺎب ﺧﺘﻢ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے ؟
اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﻧہ ﺗﻮ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﺳے ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے اور ﻧہ ﻓﺎﺋﺪے ﺳے ﺗﻮﮐﯿﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﺎ اﻧﭽﺎرج ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳے
ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﯽ ﺟﻦ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے اس ﮐﺎ اد اﮐﺮﻧﺎ ﻣﯿﺮے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ہے ؟ اور ﮐﯿﺎ ﺣﺼہ داروں ﮐﯽ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺷﺮط
ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ اﺻﻞ ﻣﺎل اور اس ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﻧے واﻟے ﻓﺎﺋﺪے ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ﮬﺮ ﻣﻤﺒﺮ ﭘﺮ اﭘﻨے ﺣﺼے ﮐے ﻟﺤﺎظ ﺳے واﺟﺐ ہے اور
ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐے اﻧﭽﺎرج ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐے ﺣﺼہ داروں ﮐﯽ اﺟﺎزت و وﮐﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے ۔
س
۴۶۹
۔ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﻮﻗﺖ ﺿﺮورت اﯾﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐے ﻟﺌے ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮐﺎ ﺑﯿﻨﮏ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺘے ہﯿﮟ اس ﻃﺮح ﮐہ
ﮬﺮ ﻣﻤﺒﺮ ﭘﺮ
(
وھ;&#xFEFCﭘﮭﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒہ دی ﺟﺎﻧے واﻟﯽ رﻗﻢ ﮐے ﻋ
)
اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓے ﮐے ﻟﺌے ﮬﺮ ﻣہﯿﻨہ ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﮐﺎ دﯾﻨﺎ ﺿﺮوری ہے  ،ﻟﮭﺬا وﺿﺎﺣﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿے ﮐہ ﮬﺮ ﻣﻤﺒﺮ ﻧے ہﻢ
ﯾﺸہ ﮐے ﻟﺌے ﻗﺮض ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﺧﻮد ﻟﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﮐﯿﺎ ﺷﮑﻞ ہﻮﮔﯽ؟
ج۔ اﮔﺮ ﻣﻤﺒﺮ ﻧے اﭘﻨے ﺣﺼے ﮐﯽ رﻗﻢ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺧﻤﺲ ﺳﺎل ﮐے ﺧﺘﻢ ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ دی ہے ﺗﻮ ا س ﭘﺮ ﭘﮭﻠے
ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اﭘﻨے ﺣﺼے ﮐﯽ رﻗﻢ اﺛﻨﺎء ﺳﺎل ﻣﯿﮟ دی ہے ﺗﻮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ
ﻣﯿﮟ واﺟﺐ ہے اﮔﺮ اس
رﻗﻢ ﮐﺎ وﺻﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ہﻮ ورﻧہ ﺟﺐ ﺗﮏ اس رﻗﻢ ﮐﺎ وﺻﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہ ہﻮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ
واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س
۵۶۹
۔ ﮐﯿﺎ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ

(
اﻣﺪادی ﺑہﻢ ی ﺑﯿﻨﮏ
)
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﯿﺜﯿﺖ رﮐﮭﺘﺎ ہے ؟ اور اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ہے ﺗﻮ اس ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﻧے واﻟے ﻓﺎﺋﺪے ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟ اور اﮔﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧہﯿﮟ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﻮ اس ﮐے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨے ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ہے ؟
ﻓﺎﺋﺪہ ;&#xFEFBج۔ اﮔﺮ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮐے اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﯾﮏ ہﻮں ﺗﻮ اس ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﻧے وا
ﮬﺮ ﺷﺨﺺ ﮐے ﺣﺼے ﮐے ﻟﺤﺎظ ﺳے اس ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ہﻮﮔﺎ اور اﺳﯽ ﻣﯿﮟ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ۔ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨہ ﮐﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧہ ہﻮ ﺟﯿﺴے ﮐہ وہ وﻗﻒ ﻋﺎم ﮐے ﻣﺎل ﺳے ہﻮ ﺗﻮ اس ﺳے
ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﻧے واﻟے ﻓﺎﺋﺪے ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س
۶۶۹
۔ ﺑﺎرہ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧے ﯾہ ﻃے ﮐﯿہے ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﮬﺮ اﯾﮏ ﮬﺮ ﻣﺎہ ﺧﺎص ﻓﻨﮉ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺲ دﯾﻨﺎر ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﮬﺮ ﻣﮭﯿﻨے ان
ﻣﯿﮟ ﺳے اﯾﮏ ﻧﻔﺮ  ،اس رﻗﻢ ﮐﻮ ﻟے ﮐﺮ اﭘﻨے ﺧﺎص ﺿﺮورﯾﺎت ﮐے ﻟﺌے ﺻﺮف ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﺟﺐ آﺧﺮی ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﻧﻤﺒﺮ آﺋے
ً;&#xFEFCﮔﺎ ﺗﻮ وہ ﺑﺎرہ ﻣﮭﯿﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ رﻗﻢ ﻟے ﮔﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اس ﻣﺪت ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ دی ہﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﻣﺜ
۰۴۲
دﯾﻨﺎر ﺑﮭﯽ ہﻮں ﮔے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ اﭘﻨﯽ رﻗﻢ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ ﯾﺎ اس رﻗﻢ ﮐﺎ ﺷﻤﺎر اس ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت
ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ؟ اور اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺣﺴﺎب ﮐے ﻟﺌے اس ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ہﻮ  ،اور اس ﻧے ﺟﻮ رﻗﻢ ﻟﯽ ہے اس ﻣﯿﮟ
ﺳے ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ہے  ،ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﺷﺨﺺ ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ہے ﮐہ اس رﻗﻢ ﮐے ﻟﺌے دوﺳﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﺎرﯾﺦ رﮐہے ﺗﺎﮐہ وہ اس ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ اس ﮐے ﺧﻤﺲ ﺳے ﺑﺮی اﻟﺬﻣہ ہﻮﺟﺎﺋے؟
ج۔ ﻓﻨﮉ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﺷﺪہ رﻗﻢ اﮔﺮ اس ﮐے ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ہے اور اب ﺟﻮ رﻗﻢ اس ﺳﺎل ﮐے ﺧﺮچ ﮐے ﻟﺌے ﻟﯽ
ہے اﮔﺮ وہ اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ہے ﺟﺲ ﮐﻮ اس ﻧے ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﻧے
ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮ ﺟﻮ رﻗﻢ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐے ﻟﺌے ﻟﯽ ہے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے اور
اﮔﺮ وہ ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻧﻮں ﺳﺎل ﮐﺎ ہﻮ ﺗﻮ ﮬﺮ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ اﭘﻨﺎ ﺣﮑﻢ ہﻮﮔﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻧے ﺟﻮ رﻗﻢ ﻟﯽ ہے اﮔﺮ وہ اس
ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﺳے زاﺋﺪ ہﻮ ﺗﻮ اس ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے ﮐہ وہ ﺧﻤﺲ ﺳے ﺑﭽﻨے ﮐے ﻟﺌے اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻤﺲ ﻣﻘﺮر ﮐﺮے ﺑﻠﮑہ اس ﮐے ﻟﺌے ﺿﺮوری ہے ﮐہ وہ ﭘﻮرے ﺳﺎل ﮐﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐے ﻟﺌے اﯾﮏ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮے اور اﺧﺮاﺟﺎت ﺳے ﺟﻮ ﺑﭻ ﺟﺎﺋے اس ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎل دے۔
س
۷۶۹
۔ ﻣﯿﮟ ﻧے رﮬﻦ ﭘﺮ ﮐﺮاﯾہ ﮐﺎ ﻣﮑﺎن ﻟﯿﺎ ہے اور ﺑﻄﻮر رﮬﻦ
(
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﮑﺎن ﮐﻮ
)
اﯾﮏ رﻗﻢ دی ہے  ،ﮐﯿﺎ ﻣﺠہ ﭘﺮ اﯾﮏ ﺳﺎل ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮر رﮬﻦ دی ﺟﺎﻧے واﻟﯽ رﻗﻢ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ وہ
(
رﻗﻢ
)
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺳے ہﻮ ﺗﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﮑﺎن ﮐے ﻟﻮﭨﺎﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اس رﻗﻢ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہﻮﮔﺎ۔
س
۸۶۹
۔ آﺑﺎدﮐﺎری ﮐے ﻟﺌے اﯾﮏ ﺧﻄﯿﺮ رﻗﻢ ﮐﯽ ﺿﺮورت ہﻮﺗﯽ ہے اور اس ﮐﻮ ﯾﮑﻤﺸﺖ دﯾﻨﺎ ہﻢ ارے ﻟﺌے ﻣﺸﮑﻞ ہے ۔ ﻟﮭﺬا
اس ﮐﺎم ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﻨے ﮐے ﻟﺌے ہﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﻧے اﯾﮏ ﻓﻨﮉ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ ہے اور اس ﻣﯿﮟ ہ رﻣﮭﯿﻨے ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ
اور رﻗﻢ ﺟﻤﻊ ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اﺳے آﺑﺎدﮐﺎری ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ  ،ﮐﯿﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪہ رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ؟

ج۔ ﮬﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے دی ﺟﺎﻧے واﻟﯽ رﻗﻢ اﮔﺮ آﺑﺎدﮐﺎری ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﯽ ﺟﺎﻧے ﺗﮏ اس ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯿﮟ رہے اور
ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺳﺎل ﭘﻮرا ہﻮﻧے ﺗﮏ اﺳے ﻓﻨﮉ ﮐے ﮐہﺎﺗے ﺳے واﭘﺲ ﻟﯿﻨﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ہﻮ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ۔
س
۹۶۹
۔ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﮭﻠے ﻣﯿﮟ ﻧے اﭘﻨے ﻣﺎل ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﯿﺎ اور ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدی  ،ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﻧﻘﺪ رﻗﻢ اور ﻣﻮﭨﺮ
وہ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﯽ ہﻮﺋﯽ;&#xFEFCﺳﺎﺋﯿﮑﻞ ﮐے ﻋ
۸۹
ﺑﮭﯿﮍ ﺑﮑﺮﯾﺎں ﺗﮭﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺳے ﻣﯿﺮی ﺑﮭﯿﮍ ﺑﮑﺮﯾﺎں ﺑﯿﭽﻨے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﮐﻢ ہﻮﮔﺌﯽ ہﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻘﺪی ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ
ہﻮﮔﯿﺎ ہے ۔ اس وﻗﺖ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس
۰۶
ﭘﺲ ﮐﯿﺎ اس ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﻣﺠہ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﯾﺎ وہ ﻧﻘﺪ رﻗﻢ ہے &#xFEFC;،ﺑﮭﯿﮍ ﺑﮑﺮﯾﺎں ہﯿﮟ اور اس ﮐے ﻋ
ﺻﺮف اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدہ ﺑﮭﯿﮍ ﺑﮑﺮﯾﻮں ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻗﯿﻤﺖ اور ﻧﻘﺪی ﻣﺎل ﮐﯽ ﻣﻘﺪار اور
۸۹
ﺑﮭﯿﮍ ﺑﮑﺮﯾﻮں ﮐﯽ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ اور ﺧﻤﺲ دﺋے ہﻮﺋے ﻣﺎل ﮐے ﻣﺠﻤﻮﻋہ ﺳے زﯾﺎدہ ہﻮ ﺗﻮ اب زاﺋﺪ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ۔
س
۰۷۹
۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس اﯾﮏ ﻣﻠﮑﯿﺖ
(
ﮔﮭﺮ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ
)
ہے ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے  ،ﺗﻮ ﮐﯿﺎ وہ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ اﭘﻨے ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳے ادا ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے ﯾﺎ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﭘﮭﻠے وہ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎل ڈاﻟے ﭘﮭﺮ اس ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﯽ ہﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﺳے اس ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ اد اﮐﺮے؟
ج۔ اﮔﺮ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﭼﺎﮬﺘﺎ ہے ﺗﻮ واﺟﺐ ہے ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟے۔
س
۱۷۹
۔ ہﻢ ﻧے ﺷﮭﯿﺪوں ﮐے ﺑﭽﻮں ﮐے ﻟﺌے ﮐﭽﮫ ﺷﮭﯿﺪوں ﮐﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮں  ،زرﻋﯽ زﻣﯿﻨﻮں اور ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﺪاء ﺳے ﻣﻠﻨے واﻟے
وﻇﯿﻔہ ﺳے ﮐﭽﮫ ﻣﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ہے ﺟﺲ ﺳے ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ان ﮐﯽ ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ۔ ﺑﺮاہ ﮐﺮم ﯾہ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿے ﮐہ ﮐﯿﺎ ان ﻣﻨﺎﻓﻊ اور ﻣہﺎﻧہ ﺟﻤﻊ ﺷﺪہ رﻗﻢ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ﯾﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺑﮍے ہﻮﻧے ﺗﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺋے ﮔﺎ؟
د ﮐﻮ ان ﮐے ﺑﺎپ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺟﻮ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﮟ ﻣﻠﯽ ہﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ ﮐﯽ;&#xFEFBج۔ ﺷﮭﺪاء ﮐﯽ او
ﻃﺮف ﺳے ﻧہﯿﮟ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے  ،ﻟﯿﮑﻦ ارث ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﮬﺪﯾہ ﻣﻠﻨے
واﻟے ﻣﺎل ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﻧے واﻟے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ اﮔﺮ وہ ان ﮐے ﺑﺎﻟﻎ ہﻮﻧے ﺗﮏ ان ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯿﮟ رہﯿﮟ ﺗﻮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ
اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ہے ۔
س
۲۷۹
۔ ﮐﯿﺎ ﻧﻔﻊ ﮐﻤﺎﻧے اور ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺎل اﻧﺴﺎن ﻟﮕﺎﺗﺎ ہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮐﺎروﺑﺎر ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ہﻮا ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻔﻊ ﮐﻤﺎﻧے ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺎل اﺻﻞ
ﻟﯽ وﻏﯿﺮہ ﺗﻮ ان ﺳﺐ ﮐﻮ;&#xFEFBوزن ﮐﺮاﻧے اور د ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﺳے ﺧﺮچ ہﻮﺗﮭے ﺟﯿﺴے ذﺧﯿﺮہ ﮐﺮاﻧے ،ﻣﺰدوری ،
ﺗﺠﺎرت ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﻣﻨہﺎ ﮐﺮﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور ان ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س
۳۷۹
۔ اﺻﻞ ﻣﺎل اور اس ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ اﮔﺮ اﺻﻞ ﻣﺎل ﮐﻮ اﻧﺴﺎن ﻧے ﮐﺴﺐ
(
ﺗﻨﺨﻮاہ وﻏﯿﺮہ ﺳے

)
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﺻﺮف ﺟﻮ ﻣﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎرت ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺳﺎل ﮐے ﺧﺮچ ﺳے زاﺋﺪ
ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ۔
س
۴۷۹
وہ;&#xFEFC۔ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐے ﭘﺎس ﺳﻮﻧے ﮐے ﺳﮑے ہﻮں اور وہ ﻧﺼﺎب ﺗﮏ ﭘﮭﻨﭻ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ زﮐﻮٰۃ ﮐے ﻋ
ﺧﻤﺲ ﺑﮭﯽ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ اﺳے ﮐﺎروﺑﺎری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہﻮ ﺗﻮ وﺟﻮب ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﻠﺴﻠے ﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ وﮬﯽ ﺣﮑﻢ ﺟﻮ دوﺳﺮے
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ ہے ۔
س
۵۷۹
۔ ﻣﯿﺮی زوﺟہ اور ﻣﯿﮟ وزارت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ اور وہ اﭘﻨﯽ ﺗﻨﺨﻮاہ ہﻢ ﯾﺸہ ﻣﺠﮭے ﮬﺒہ ﮐﺮدﯾﺘﯽ ہے اور ﻣﯿﮟ
ﻧے وزارت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐﯽ زرﻋﯽ
ﺳﻮﺳﺎﺋﭩﯽ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ رﻗﻢ ﻟﮕﺎدی ہے اور ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﻣﻤﺒﺮ ہﻮں ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺠﮭے ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہﯿﮟ ﮐہ وہ رﻗﻢ
ﻣﯿﺮی ﺗﻨﺨﻮاہ ﺳے ﺗﮭﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﺮی اﮬﻠﯿہ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاہ ﺳے ﺗﮭﯽ ﯾہ ﺟﺎﻧﺘے ہﻮﺋے ﮐہ ﻣﯿﺮی اﮬﻠﯿہ ﮐﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪہ ﺗﻨﺨﻮاہ ﮐﯽ
رﻗﻢ اس ﻣﻘﺪار ﺳے ﮐﻢ ہے ﺟﺘﻨﺎ وہ ﮬﺮ ﺳﺎل ﻣﺠہ ﺳے ﻟﯿﺘﯽ ہے  ،ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﺟﻤﻊ ﺷﺪہ ﻣﺎل ﺟﻮ آپ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاہ ﮐہے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے اور ﺟﻮ آپ ﮐﯽ اﮬﻠﯿہ ﻧے آپ ﮐﻮ ﮬﺒہ ﮐﯿﺎ ہے اس ﻣﯿﮟ
ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے  ،اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﺲ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ہﻮ ﮐہ وہ آپ ﮐﺎ ہے ﯾﺎ آپ ﮐﯽ اﮬﻠﯿہ ﻧے ﮬﺒہ ﮐﯿﺎ ہے اس ﮐﺎ
ﺟﺎﺋے ﯾﺎ ﺗہﻮڑا ﻣﺎل دے ﮐﺮ ;&#xFEFBﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﺣﻮط ﯾﮭﯽ ہے ﮐہ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎ
ﺧﻤﺲ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ
(
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺳے
)
ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے۔
س
۶۷۹
۔ﺟﻮ رﻗﻢ ﺑےﻧﮏ ﻣﯿﮟ دوﺳﺎل ﮐےﻟﺌے ﺑﻄﻮر ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﯽ ﮐےا اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ؟
ج۔ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺟﻮ ﻣﻘﺪار ﺟﻤﻊ ہﻮ اس ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﺧﻤﺲ ہے اور ﺑﯿﻨﮏ ﻣﯿﮟ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮐے ﻃﻮر
ﭘﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧے ﺳے ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻗﻂ ﻧہﯿﮟ ہﻮﺗﺎ ۔ اﻟﺒﺘہ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻗﺮض ﻟﯿﻨے واﻟے ﺳے وہ رﻗﻢ ﻧہ ﻣﻞ ﺟﺎﺋے اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ
واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س
۷۷۹
۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﭘﻨے ﯾﺎ اﭘﻨے
(
زﯾﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ
)
ﻋﯿﺎل ﮐے ﺧﺮچ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﭩﻮﺗﯽ ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﺎﮐہ ﮐﭽﮫ ﻣﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺳﮑے ﯾﺎ ﮐﭽﮫ رﻗﻢ ﻗﺮض ﻟﯿﺘﺎ ہے ﺗﺎﮐہ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯿﻮں ﮐﻮ دور ﮐﺮﺳﮑے ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮏ ﺟﻤﻊ ﺷﺪہ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻗﺮض ﻟﯽ ہﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﺑﺎﻗﯽ رہ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ
ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ ﺟﻤﻊ ﺷﺪہ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮏ رہ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﮬﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ ،ﻗﺮض ﻟﯿﻨے
واﻟے ﭘﺮ ﻗﺮض ﮐﺎ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺮض ﮐﻮ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﻗﺴﻂ وار ادا ﮐﺮے اور ﻗﺮض ﮐﺎ ﻋﯿﻦ
ﻣﺎل ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐے وﻗﺖ اس ﮐے ﭘﺎس ﻣﻮﺟﻮد ہﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س
۸۷۹

۔ دو ﺳﺎل ﭘﮭﻠے ﻣﮑﺎن ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻣﯿﮟ ﻧے ﺗہﻮڑی ﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪی ﺗﮭﯽ ،اﮔﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐے ﻟﺌے
(
روزاﻧہ ﮐے ﺧﺮچ ﺳے ﺑﭽﺎ ﮐﺮ
)
ﮐﭽﮫ ﻣﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﺮوں  ،ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﻣﯿﮟ اس
(
ﺟﻤﻊ ﺷﺪھ
)
رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ؟ ﺟﺒﮑہ ﻣﯿﮟ ﮐﺮاﯾہ ﮐے ﻣﮑﺎن ﻣﯿﮟ رہﺘﺎ ہﻮں؟
ج۔ اﮔﺮ اس رﻗﻢ ﮐﻮ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ہﻮ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
آﮔﺌﯽ ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎل ﮐے داﺧﻞ ہﻮﻧے ﺳے ﭘﮭﻠے اﮔﺮ اس رﻗﻢ ﮐﻮ ﻣﮑﺎن ﮐے ﻟﻮازﻣﺎت ﻣﯿﮟ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س
۹۷۹
۔ ﻣﯿﮟ ﺷﺎدی ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺘہﻮں اور ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻣﯿںﻨے اﭘﻨﯽ رﻗﻢ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس ﺑﻄﻮر ﺑﯿﻊ
ﺷﺮط رﮐہﺎ ہے  ،اور اس وﻗﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺮورت ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺟﺐ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻟﺞ ﮐﺎ اﯾﮏ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ہﻮں ،ﮐﯿﺎﻣﺴﺌﻠہ
ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮرہ ﻣﺎل آپ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﺳﺎل ﺧﻤﺲ ﮐے ﭘﻮرا ہﻮﻧے ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ
ہے ۔ اور ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﻧہﯿﮟ ہﻮﺳﮑﺘﯽ۔
س
۰۸۹
۔ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل ﺣﺞ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻧے ﺣﺎﺟﯿﻮں ﮐے ﻗﺎﻓﻠﻮں ﮐے ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻣﺎن اور اﺳﺒﺎب ان ﺳے ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺌے اور ﻣﯿﮟ ﻧے اس ﺳﺎل
ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﮟ اﭘﻨے ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ
۳
ﮐﮫ;&#xFEFB
۱۲
اس ﺑﺎت ﮐے وہ ﻣﯿﮟ ﻧے ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل اﺳﯽ ﮬﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻟﺌے ﺗﮭے ۔;&#xFEFCﮬﺰار ﺗﻮﻣﺎن وﺻﻮل ﮐﯽ۔ اس ﮐے ﻋ
ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﻧے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدی ہے اور ﺧﺮچ ﺳے ﺑﭽے ہﻮﺋے ﻣﺎل ﭘﺮ ﮬﺮ ﺳﺎل ﺧﻤﺲ دﯾﺘہﻮں  ،ﻧﯿﺰ
ﯾہ ﮐہ ﻣﺬﮐﻮرہ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻣﯿﺮی ﺿﺮورت ﮐﯽ ﺗہﯿﮟ  ،ﮐﯿﺎ اس وﻗﺖ اس رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟ ﺟﺒﮑہ اس
ف ہﻮﭼﮑﺎ ہے ؟;&#xFEFCوﻗﺖ ان ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺑہﺖ زﯾﺎدہ اﺧﺘ
ج۔ ﻣﺬﮐﻮرہ ﺳﺎﻣﺎن اﮔﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮﺑﯿﭽﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ان ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺘﻮں ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے  ،ورﻧہ
اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س
۱۸۹
۔ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ دوﮐﺎﻧﺪار ہﻮں اور ﮬﺮ ﺳﺎل ﻧﻘﺪ ﻣﺎل اور ﺳﺎﻣﺎن ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں۔ ﺑﻌﺾ ﭼﯿﺰﯾﮟ اﯾﺴﯽ ہﻮﺗﯽ ہﯿﮟ ﺟﻮ
ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﺗﮏ ﻓﺮوﺧﺖ ﻧہﯿﮟ ہﻮ ﭘﺎﺗﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺳﺎ ل ﮐے آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ان ﮐﻮ ﺑﯿﭽﻨے ﺳے ﭘﮭﻠے ان ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ
ہے ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ اس ﮐﻮ ﺑﯿﭽﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟ اور اﮔﺮ ان ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دے دﯾﺎ ہﻮ اور ﭘﮭﺮ
ﻧہﯿﮟ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ اﮔﻠے ﺳﺎل ان ﮐﺎ ﮐﺲ ﻃﺮح ﺣﺴﺎب ﮐﺮوں ﮔﺎ؟ اور اﮔﺮ ﻧہﯿﮟ ﻧہ ﺑﯿﭽﺎ ہﻮ اور ان ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﯿﮟ ﻓﺮق آﮔﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ہے ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺑﮍﮬﯽ ہﻮﺋﯽ ;&#xFEFBج۔ ﺟﻦ ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﻧہﯿﮟ ﺑﯿﭽﺎ ہے اور ﻧہ اس ﺳﺎل ﻧہﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧے وا
ﻣﻨﺎﻓﻊ اس ﺳﺎل ﮐﺎ ﺷﻤﺎر ;&#xFEFBﻗﯿﻤﺘﻮں ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﺑﻠﮑہ آﺋﻨﺪہ ﺑﯿﭻ ﮐﺮ ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﻧے وا
ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﺳﺎل اﺳے ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﯿﺎ ہے ،ﺎور اﮔﺮ ﺟﻦ ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺘﯿﮟ ﺑﮍہﯿﮟ ﺗہﯿﮟ اور ان ﮐﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﮭﯽ اس وﻗﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ زﯾﺎدہ
(

ﻣﻨﺎﻓﻊ
)
ﮐﯽ
ﺧﺎﻃﺮ آپ ﻧے اﺳے ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﺗﮏ ﻧہﯿﮟ ﺑﯿﭽﺎ ﺗﻮ ﺳﺎل ﮐے داﺧﻞ ہﻮﺗے ﮬﯽ ان ﮐﯽ ﺑﮍﮬﯽ ہﻮﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ
واﺟﺐ ہے ۔
س۲۸۹۔ اﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺗﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ہے اور ﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺳﻨﺪ )ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻏﺬات( ﮐﯽ رو ﺳے وہ  ۳۷۹۱ﺳے ﭼﺎر
اﻓﺮاد ﮐﯽ درج ذﯾﻞ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳے ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯿﮟ ہے :
د ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯿﮟ ہﯿﮟ اور دو ﺣﺼے ان ﮐے واﻟﺪﯾﻦ;&#xFEFBﭘﻮرے ﮔﮭﺮ ﮐے ﭘﺎﻧﭻ ﺣﺼﻮں ﻣﯿﮟ ﺳے ﺗﯿﻦ ﺣﺼے ﺗﯿﻦ او
د ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ اﯾﮏ رہﺘﺎ ہے اور دوﺳﺮی دو ﻣﻨﺰﻟﻮں ﭘﺮ ان ﮐے ﻣﺎﻟﮑﻮں;&#xFEFBاور اﯾﮏ ﻃﺒﻘہ ﭘﺮ او ﮐے ہﯿﮟ ،
ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺮورت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے دو ﮐﺮاﯾہ دار رﮬﺘے ہﯿﮟ  ،اور ﯾہ ﺟﺎﻧﺘے ہﻮﺋے ﮐہ ان دو ﻣﺎﻟﮑﻮں ﻣﯿﮟ ﺳے اﯾﮏ
اور ﮐﯿﺎ ﯾہ ان ﮐﯿﺎ ان دوﻧﻮں ﻣﻨﺰﻟﻮں ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ؟ وہ دوﺳﺮا ﮔﮭﺮ ﻧہﯿﮟ &#xFEFC;،ﮐے ﭘﺎس اس ﮔﮭﺮ ﮐے ﻋ
دوﻧﻮں ﻣﻨﺰﻟﻮں ﮐﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎل ﮐے ﺧﺮچ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ہﻮﮔﯽ؟
ﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻣﺬﮐﻮرہ ﮔﮭﺮ ﮐﺎ ﺟﻮ ﺣﺼہ ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ اﺻﻞ ﻣﺎل ﮐﺎ ﺣﮑﻢ;&#xFEFCج۔ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﭼ
ہﻮ ;&#xFEFCﭘﺲ اﮔﺮ وہ ﮐﺎروﺑﺎرہ ﻓﺎﺋﺪے ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ہﻮﺗﺎ ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے اور اﮔﺮ وہ ارث ﻣﯿﮟ ﻣ ہے ،
ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ;&#xFEFCﯾﺎ ﮬﺒہ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣ
س۳۸۹۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس اﯾﺴﺎ ﮔﯿہﻮں ﺗﮭﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دے ﭼﮑﺎ ہے اور ﺟﺐ وہ ) دوﺳﺮی ﻓﺼﻞ ﮐے
ﻟﺌے( ﮔﯿہﻮں ﺑﻮ رہﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اﺳﯽ ﻣﺨﻤﺲ ﮔﯿہﻮں ﮐﻮ ﺻﺮف ﮐﺮﺗﺎ رہﺎ  ،ﭘﮭﺮ وہ اس ) ﺧﻤﺲ دﺋﯿے ہﻮﺋے ﮔﯿہﻮں( ﮐﯽ ﺟﮕہ
ﻧﺌے ﮔﯿہﻮں ﮐﻮ رﮐﮭﺘﺎ رہﺎ اس ﻃﺮح ﮐﺌﯽ ﺳﺎل ﮔﺬر ﮔﺌے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻧﺌے ﮔﯿہﻮں ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہﻮﮔﺎ ﺟﻨہﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐے ﻟﺌے
ﮔﯿہﻮں ﮐﯽ ﺟﮕہ رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ ؟ اور اﯾﺴﺎ ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺳﺐ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ ﺟﺐ اس ﻧے ﺧﻤﺲ دﺋﯿے ہﻮﺋے ﮔﯿہﻮں ﮐﻮ ﺻﺮف ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اس ﮐے ﻟﺌے درﺳﺖ ﻧہﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﻧﺌے ﮔﯿہﻮں ﮐﻮ اﻟﮓ ﮐﺮے
ﺗﺎﮐہ اس ﻃﺮح وہ ﻣﻘﺪار ﺧﻤﺲ ﮐے ﺣﮑﻢ ﺳے ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ہﻮ۔ ﭘﺲ ﺟﺪا ﮐﺌے ہﻮﺋے ﻧﺌے ﮔﯿہﻮں ﮐﻮ اﮔﺮ ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت
ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے اور اس ﻣﯿﮟ ﺳے ﺟﻮ ﺳﺎل ﺗﮏ ﺑﭻ ﺟﺎﺋے اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ۔
س۴۸۹۔ ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠہ ﻣﯿﮟ ﮬﺮ ﺳﺎل اﭘﻨے ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ ہﻮں ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﺗے وﻗﺖ ہﻢ ﯾﺸہ ﻣﺠہ ﮐﻮ
ﺷﮏ ہﻮﺗﺎ ہے ﭘﺲ اس ﺷﮏ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟ اور ﮐﯿﺎ واﺟﺐ ہے ﮐہ اس ﺳﺎل ﺳﺎرے ﻧﻘﺪ ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺎب ﮐﺮوں اس
ﺳﻠﺴﻠے ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ آپ ﮐﺎ ﺷﮏ ﮔﺬﺷﺘہ ﺑﺮﺳﻮں ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐے ﺣﺴﺎب ﮐے ﺻﺤﯿﺢ ہﻮﻧے ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ہے ﺗﻮ ا س ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎر
ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور دوﺳﺮی ﻣﺮﺗﺒہ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ ﮐﻮ آﻣﺪﻧﯽ ﮐے ﺑﭽے ہﻮﺋے ﻣﺎل
ﻣﯿﮟ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺷﮏ ہﻮ ﮐہ ﯾہ اس ﺳﺎل ﮐﺎ ہے ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎ ہے ﯾﺎ اس ﺳﺎل ﮐﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ
ﻧہﯿﮟ دﯾﺎ ہے  ،ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آپ ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﻣﮕﺮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ہﻮﺟﺎﺋے ﮐہ اس ﮐﺎ
ﺟﺎﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ۔ ;&#xFEFBﺧﻤﺲ ﭘﮭﻠے ﻧﮑﺎ
س۵۸۹۔ ﻣﯿﮟ ﻧے ﺑﺎﻟﻔﺮض ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے دس ﮬﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻗﺎﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪا اور ﮐﭽﮫ دﻧﻮں ﮐے ﺑﻌﺪ اﺳے ۵۱
ﮬﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭻ دﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ  ۵ﮬﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐہ ﺟﻮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے زﯾﺎدہ ہﯿﮟ  ،ﮐﺎروﺑﺎر ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ہﻮں
ﮔے اور ان ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ اﺳے ﺑﯿﭽﻨے ﮐے ارادے ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪ ﺳے زﯾﺎدہ وﺻﻮل ہﻮﻧے واﻟﯽ رﻗﻢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ہﻮﮔﯽ اور
اﮔﺮ ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﻣﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﺑﭻ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ۔
س۶۸۹۔ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮬﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐے ﻟﺌے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ) ﺟﺪا( ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ رﮐﮭﺘﺎ ہے ﮐﯿﺎ اس ﮐے ﻟﺌے
ﺟﺎﺋﺰ ہے ﮐہ اس ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﮔﺌﯽ ہے  ،ان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے دے ﺟﻦ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯿﮟ ﻧہﯿﮟ آﺋﯽ ہﯿﮟ ؟ اور
ﺟﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہﻮ ﮐہ ﯾہ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺗﮏ ﺑﺎﻗﯽ رہﯿﮟ ﮔے اور زﻧﺪﮔﯽ ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﻧہﯿﮟ
ہﻮں ﮔے ﺗﻮ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﮭﯽ ہﻮ ﮐہ ﮬﺮ آﻣﺪﻧﯽ ﮐے ﻟﺌے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎرﯾﺦ رﮐﮭﯽ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ﮐہ اﯾﮏ
ﮐﺎروﺑﺎر ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎ ہﻮ اور ﺟﻮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﺗﮏ ﺧﺮچ ﻧہ ہﻮں ان ﻣﯿﮟ اﺧﺘﯿﺎر ہے ﮐہ ان ﮐے

ﺣﺼﻮل ﮐے ﺑﻌﺪ ﮬﯽ ﺧﻤﺲ دی دے ﯾﺎ ﺳﺎل ﮐے ﺧﺘﻢ ہﻮﻧے ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮے۔
س۷۸۹۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس دو ﻣﻨﺰﻟہ ﻣﮑﺎن ہے ﺟﺲ ﮐﯽ اوﭘﺮی ﻣﻨﺰل ﻣﯿﮟ وہ ﺧﻮد رہﺘﺎ ہے اور ﻧﭽﻠﯽ ﻣﻨﺰل ﮐﻮ
اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دے دﯾﺎ ہے اور ﭼﻮﻧﮑہ وہ ﻣﻘﺮوض ﺗہﻮراس ﻧے اس ﺷﺨﺺ ﺳے ﮐﺮاﯾہ ﻟﯿﻨے ﮐے ﺑﺠﺎﺋے ﻗﺮض ﻟے ﻟﯿﺎ ہے ،
ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس رﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہﻮﮔﺎ؟
ج۔ ﻗﺮض ﻟے ﮐﺮ ﻣﻔﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﮑﺎن دﯾﻨے ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧہﯿﮟ ہے  ،ﺑﮭﺮ ﺣﺎل ﺟﺲ ﻣﺎل ﮐﻮ ﺑﻄﻮر ﻗﺮض ﻟﯿﺎ ہے
اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۸۸۹۔ ﻣﯿﮟ ﻧے ادارہ اوﻗﺎف ﺳے اﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺐ ) ﮐﻠﯿﻨﮏ( ﮐے ﻟﺌے ﻣہﺎﻧہ ﮐﺮاﯾہ ﭘﺮ ﻟﯿﺎ ہے ۔ ﻣﯿﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻮل
ﮐﺮﻧے ﮐے ﻋﻮض اﻧہﻮں ﻧے ﻣﺠہ ﺳے ﭘﮕﮍی ﺑﮭﯽ ﻟﯽ ہے ﭘﺲ ﮐﯿﺎ اس ﭘﮕﮍی ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ؟ واﺿﺢ رہے ﮐہ اس وﻗﺖ
ﻣﺬﮐﻮرہ رﻗﻢ ﻣﯿﺮی ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺳے ﺧﺎرج ہﻮﭼﮑﯽ ہے اور وہ ﻣﺠﮭے ﮐﺒﮭﯽ ﻧہﯿﮟ ﻣﻠے ﮔﯽ؟
ج۔ اﮔﺮ ﯾہ رﻗﻢ ﭘﮕﮍی ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ دی ﮔﺌﯽ ہے اور ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐے ﺑﭽے ہﻮﺋے ﻣﺎل ﺳے اس ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ
دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۹۸۹۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧے ﺑﻨﺠﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ آﺑﺎد ﮐﺮﻧے اور اس ﻣﯿﮟ ﭘﮭﻞ دار درﺧﺖ ﻟﮕﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺗﺎﮐہ ان ﮐے ﭘﮭﻠﻮں ﺳے
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ہﻮﺳﮑے ،اﯾﮏ ﮐﻨﻮاں ﮐہﻮدا اور اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے ﮐہ ﯾہ درﺧﺖ ﺳﺎﻟہﺎ ﺑﻌﺪ ﭘﮭﻞ دﯾﺘے ہﯿﮟ اور
ان ﭘﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﺧﺮچ ہﻮﺗﺎ ہے  ،اس ﺷﺨﺺ ﻧے اب ﺗﮏ اﯾﮏ ﻣﻠﯿﻦ ﺗﻮﻣﺎن ﺳے زﯾﺎدہ ان ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ اب
ﺗﮏ اس ﻧے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ،اب ﺟﺐ اس ﻧے ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے اﭘﻨے اﻣﻮال ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﯿﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم
ہﻮا ﮐہ ﮐﻨﻮﯾﮟ  ،زﻣﯿﻦ اور ﺑﺎغ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮭﺮوں ﮐﯽ آﺑﺎدی ﺑﮍھ ﺟﺎﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ رﻗﻢ ﮐﺎ ﮐﺌﯽ ﮔﻨﺎ
ہﻮﮔﺌﯽ ہے ۔ ﭘﺲ اﮔﺮ اﺳے ﻣﻮﺟﻮدہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ دی ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ﻧہﯿﮟ ہے  ،اور اﮔﺮ اﺳے ﺧﻮد زﻣﯿﻦ اور ﺑﺎغ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨے ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ دی ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﺳے وہ ﻣﺸﮑﻠﻮں ﻣﯿﮟ
ہﻮﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اس ﻧے اس اﻣﯿﺪ ﭘﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﻘﺖ اﭨہﺎﺋﯽ ﮐہ وہ اﭘﻨے ﻣﻌﺎش اور اﭘﻨے ;&#xFEFCﻣﺒﺘ
ﻋﯿﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻮ ﺑﺎغ ﮐے ﭘﮭﻠﻮں ﺳے ﭘﻮرا ﮐﺮے ﮔﺎ ﭘﺲ اس ﮐے اﻣﻮال ﺳے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨے ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ اس ﮐﯿﺎ ﮐﯿﺎ
ﻓﺮﯾﻀہ ہے ؟ اور اس ﭘﺮ ﺟﻮ ﺧﻤﺲ ہے اس ﮐﺎ وہ ﮐﺲ ﻃﺮح ﺣﺴﺎب ﮐﺮے ﮐہ اس ﮐے ﻟﺌے اس ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ آﺳﺎن
ہﻮﺟﺎﺋے ﮔﺎ؟
ج۔ ﺟﺲ ﺑﻨﺠﺮ اور ﻏﯿﺮ آﺑﺎد زﻣﯿﻦ ﮐﻮ اس ﻧے ﺑﺎغ ﺑﻨﺎﻧے اور اس ﻣﯿﮟ ﭘﮭﻞ دار درﺧﺖ ﻟﮕﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے آﺑﺎد ﮐﯿﺎ ہے اور اس
ﮐﺎ اس ﮐﯽ آﺑﺎدﮐﺎری ﭘﺮ ہﻮﻧے واﻟے اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻮ اﻟﮓ ﮐﺮﮐے ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ہﻮﮔﺎ اوراس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﺳے اﺧﺘﯿﺎر ہے ﮐہ
وہ ﺧﻮد زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دے ﯾﺎاس ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﻟﺤﺎظ ﺳے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟے ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻨﻮﯾﮟ ،ﭘﺎﺋﭗ  ،واﭨﺮ ﭘﻤﭗ ،
ﻧﻠﮑے اور درﺧﺘﻮں وﻏﯿﺮہ ﭘﺮ ﺟﻮ ﭘﯿﺴہ ﺧﺮچ ہﻮا ہے اﺳے اﮔﺮ اس ﻧے ﻗﺮض ﻟﯿﺎ ہﻮ ﯾﺎ ادہﺎ ر ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ہﻮ اور ﭘﮭﺮ اس
ادہﺎر ﮐﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے ادا ﮐﯿہﻮ ﺗﻮ اﺳے ﺻﺮف اس رﻗﻢ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ ﺟﻮ اس ﻧے ﻗﺮض ﻣﯿﮟ ادا ﮐﯿﺎ
ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﻧے اﺳے ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮﻣﻮﺟﻮدہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﻟﺤﺎظ ﺳے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ
ہﻮﮔﺎ ﭘﺲ اﮔﺮ اس ﺧﻤﺲ ﮐﻮ ﺟﻮ ﮐہ اس ﭘﺮ واﺟﺐ ہے اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے ﺗﻮ ہﻢ ارے ﮐﺴﯽ وﮐﯿﻞ ﺳے
ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﺮﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ رﻗﻢ ﮐﻮ ﺟﺘﻨﯽ ﻣﻘﺪار و ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے اس ﻣﯿﮟ رﻓﺘہ رﻓﺘہ اد اﮐﺮے۔
س۰۹۹۔ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﻧہﯿﮟ ہے اور اب وہ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﭼﺎﮬﺘﺎ ہے
آرہﺎ ہے ﭘﺲ اﭘﻨے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ وہ ﮐﯿﺴے ﺣﺴﺎب ﮐﺮے؟ ;&#xFEFCاور ﺷﺎدی ﺳے آج ﺗﮏ وہ ﻣﻘﺮوض ﭼ
ج۔ اﮔﺮ ﻣﺎﺿﯽ ﺳے آج ﺗﮏ اس ﮐے ﭘﺎس اس ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐﭽﮫ ﺑﭽﺖ ﻧہﯿﮟ ہے ﺗﻮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۱۹۹۔ ﻣﻮﻗﻮﻓہ اﺷﯿﺎء اور زﻣﯿﻦ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ اور ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ﺧﻤﺲ و زﮐﻮٰۃ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ ﻣﻮﻗﻮﻓہ ﭼﯿﺰوں ﭘﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﺧﻮاہ وہ وﻗﻒ ﺧﺎص ﮬﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮ اور ﻧہ ان ﮐے ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﻤﺲ ہے
اور ﻧہ ﮬﯽ وﻗﻒ ﻋﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿہ ﮐے ﻗﺒﻀہ ﮐﺮﻧے ﺳے اس ﻗﺒﻞ اس ﮐے ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﮟ زﮐﻮٰۃ ہے ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺎﺑﺾ
ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ وﻗﻒ ﮐے ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ زﮐﻮٰۃ واﺟﺐ ہے  ،ﺑﺸﺮﻃﯿﮑہ اس ﻣﯿﮟ زﮐﻮٰۃ ﮐے ﺷﺮاﺋﻂ ﭘﺎﺋے ﺟﺎﺗے ہﻮں  ،ﻟﯿﮑﻦ
وﻗﻒ ﺧﺎص ﮐے ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐے ﺣﺼہ ﮐﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﮏ ﭘہﻮﻧﭻ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﭘﺮ اس ﮐﯽ زﮐﻮٰۃ
دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۲۹۹۔ ﮐﯿﺎ ﭼہﻮﭨے ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﮐﺜﺮہﻢ اﻟﻠہ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ  ،اور ﺳہﻢ اﻣﺎم )ع( ہے ؟
ج۔ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ ہے ﮐہ وہ ﺑﺎﻟﻎ ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اﭘﻨﯽ اس ﮐﻤﺎﺋﯽ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ ﺑﻠﻮغ ﺳے ﻗﺒﻞ ﮐﯽ

ﺗﮭﯽ ﺑﺸﺮﻃﯿﮑہ ﺑﺎﻟﻎ ہﻮﻧے ﺗﮏ وہ ان ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯿﮟ رہے ۔
ت ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ہے ﺟﻮ ﮐﺎروﺑﺎر ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ہﻮﺗے ہﯿﮟ ؟;&#xFEFBس۳۹۹۔ ﮐﯿﺎ ان آ
ت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ وﮬﯽ ہے ﺟﻮ وﺟﻮب ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ راس اﻟﻤﺎل ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ہے ۔;&#xFEFBج۔ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐے وﺳﺎﺋﻞ اور آ
س۴۹۹۔ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ہﻢ ﻧے ﺣﺞ ﺑﯿﺖ اﻟﻠہ ﺟﺎﻧے ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے ﺑﯿﻨﮏ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﭘﯿﺴے ﺟﻤﻊ ﮐﺌے ﻣﮕﺮ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ہﻢ
ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ۔ ;&#xFEFBﺣﺞ ﮐے ﻟﺌے ﻧہﯿﮟ ﺟﺎﺳﮑے اور ﯾہ ﯾﺎد ﻧہﯿﮟ ﮐہ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ہﻢ ﻧے اس ﭘﯿﺴہ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎ
اب اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟ اور ﺣﺞ ﭘﺮ ﺟﺎﻧے ﮐﯽ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐے ﻟﺌے ہﻢ ﻧے ﺟﻮ ﭘﯿﺴہ ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اس ﮐﻮ ﮐﺌﯽ
ﺳﺎل ہﻮﮔﺌے ہﯿﮟ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﺣﺞ ﮐے ﻟﺌے اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﭘﯿﺴہ آپ ﻧے ﺟﻤﻊ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اﮔﺮ وہ آپ ﮐﯽ ﺳﺎل ﺑﮭﺮﮐﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ
ﺳے ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗے وﻗﺖ وہ اس ﻗﻮل و ﻗﺮار ﮐے ﺗﺤﺖ ﮐہ وہ آﻧے ﺟﺎﻧے ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت اور وہﺎں ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ اﺟﺮت ﮐے ﻟﺌے ہے  ،ﺟﻮ آپ ﮐے اور ادارہ ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﮐے درﻣﯿﺎن ہﻮا ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ
ﻧہﯿﮟ ہے ۔
دن ﺑﺎرہﻮﯾﮟ ﻣﮭﯿﻨے ﮐﺎ آﺧﺮی دن ;&#xFEFCزﻣﺖ ﭘﯿﺸہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐﺎ ﭘﮭ;&#xFEFCس۵۹۹۔ ﺟﻦ ﻣ
ﻣہﯿﻨہ ﺷﺮوع ہﻮﻧے ﺳے ﭘﺎﻧﭻ روز ﻗﺒﻞ ﮬﯽ اﭘﻨﯽ ﺗﻨﺨﻮاہ ﻟے ﻟﯿﮟ ﺗﺎﮐہ اﺳے آﻧے واﻟے ;&#xFEFCہﻮ اور وہ ﺳﺎل ﮐﺎ ﭘﮭ
ﺳﺎل ﮐے آﻏﺎز ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ ﺟﻮ ﺗﻨﺨﻮاہ اﻧہﻮں ﻧے ﺳﺎل ﺧﺘﻢ ہﻮﻧے ﺳے ﻗﺒﻞ ﮬﯽ ﻟے ﻟﯽ ہے  ،اس ﻣﯿﮟ ﺳے ﺧﻤﺲ واﻟے ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﺗﮏ ﺟﺘﻨﯽ
ﻣﻘﺪار ﺧﺮچ ﻧہﯿﮟ ہﻮﺋﯽ ہے اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ۔
س۶۹۹۔ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯿﻮں ﮐے اﮐﺜﺮ ﻃﻠﺒہ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﺸﮑﻠﻮں ﮐﻮ ﺣﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺎﻧہ
روی ﺳے ﮐﺎم ﻟﯿﺘے ہﯿﮟ ﻟﮭﺬا ان ﮐے ﭘﺎس ﭘﯿﺴہ واﻓﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ رہﺘﺎ ہے ۔
ﺳﻮال ﯾہ ہے ﮐہ :اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے ﮐہ ﯾہ ﻣﺎل ﻗﻨﺎﻋﺖ اور وزارت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐے وﻇﯿﻔہ ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺗﺎ
ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ان اﻣﻮال ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ؟
ج۔ وﻇﯿﻔہ اور ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اﻣﺪاد ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔

ﺧﻤﺲ ﮐے ﺣﺴﺎب ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ
س۷۹۹۔ اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ آﻧے واﻟے ﺳﺎل ﺗﮏ ﺗﺎﺧﯿﺮ ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ ﺣﮑﻢ ﯾہ ہے ﮐہ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﭼہے آﺋﻨﺪہ ﺳﺎل ﮬﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐے داﺧﻞ ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ
اس ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ہے اور اﮔﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨے ﺳے ﻗﺒﻞ اس ﺳے ﮐﻮﺋﯽ
ﭼﯿﺰ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ وﻏﯿﺮہ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯽ ﺗﻮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﮐے ﻣﻌﺎﻣﻠے ﻣﯿﮟ وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐے ﺑﻌﺪ اس ﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎ
زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺴﺎب ﮐﺮے اور اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮے۔
س۸۹۹۔ ﻣﯿﮟ اﯾﺴے ﻣﺎل ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ہﻮں ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﭽﮫ ﺣﺼہ ﻧﻘﺪ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اور ﮐﭽﮫ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ ﮐﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯿںﺪﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص ﮐے ﭘﺎ س ہے  ،دوﺳﺮی ﻃﺮف ﻣﯿﮟ ﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ﻣﻘﺮوض ہﻮں اور
اس زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﯾﮏ ﻧﻘﺪی ﭼﯿﮏ ہے ﺟﺲ ﮐﻮ ﻣﺠﮭے ﭼﻨﺪ ﻣﺎہ ﺗﮏ ادا ﮐﺮﻧﺎ ہے ﭘﺲ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮدہ
رﻗﻢ ) ﻧﻘﺪ و ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨہ( ﻣﯿﮟ ﺳے زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﻗﺮض ﻧﮑﺎل ﮐﺮ ﺑﺎﻗﯽ رﻗﻢ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دے ﺳﮑﺘﺎ ہﻮں؟ اور ﮐﯿﺎ اس زﻣﯿﻦ
ﭘﺮﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ہے ﺟﺲ ﮐﻮ رہﺎﺋﺶ ﮐے ﻟﺌے ﺧﺮﯾﺪا ہے ؟
ج۔ آپ ﮐﻮ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺳﺎل ﺷﺮوع ہﻮﺟﺎﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے اس ﻗﺮض ﮐﻮ دے ﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎہ ﺑﻌﺪ اد اﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ ﻧے اس ﭘﯿﺴے ﮐﻮ ﺳﺎل ﮐے دوران ﻗﺮض ﻣﯿﮟ ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ
ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺳﺎل آﮔﯿﺎ ﺗﻮ اﺳﮑے ﺑﻌﺪ آپ ﻗﺮض ﮐﻮ اس ﺳے ﺟﺪا ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘے ﺑﻠﮑہ ﭘﻮرے ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
ﻟﯿﮑﻦ آپ ﻧے ﺟﻮ زﻣﯿﻦ رہﺎﺋﺶ ﮐے ﻟﺌے ﺧﺮﯾﺪی ہے اﮔﺮ آپ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺿﺮورت ہے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۹۹۹۔ ﻣﯿﮟ ﻧے اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﺷﺎدی ﻧہﯿﮟ ﮐﯽ ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ ﺿﺮورﺗﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮدہ
ﻣﺎل ﺳے ﮐﭽﮫ ذﺧﯿﺮہ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہﻮں؟

ج۔ اﮔﺮ آپ ﻧے ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐے ﻧﻔﻊ ﺳے ذﺧﯿﺮہ ﮐﯿﺎ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﮔﺌﯽ ﺗﻮ آپ ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ
ہے ﺧﻮاہ وہ ﭘﯿﺴہ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺎدی ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐﯿﻮں ﻧہ رﮐہﺎ ہﻮ۔
س۰۰۰۱۔ ﻣﯿﮟ ﻧے ﺳﺎل ﮐے دﺳﻮﯾﮟ ﻣﮭﯿﻨے ﮐﯽ آﺧﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨے ﮐے ﻟﺌے ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ہے ۔ ﭘﺲ ﻣﯿﺮی دﺳﻮﯾﮟ
ﻣﮭﯿﻨے ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاہ اس ﻣﺎہ ﮐے آﺧﺮ ﻣﯿںﻤﻠﺘﯽ ہے ۔ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ہے ؟ اور اﮔﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﻨﺨﻮاہ ﻟﯿﻨے ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐﭽﮫ
ﭘﯿﺴہ اﭘﻨﯽ زوﺟہ ﮐﻮ ﮬﺪﯾہ ﮐﺮدوں ﺟﺲ ﮐﻮ ﮬﺮ ﻣﮭﯿﻨے ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں۔ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ہے ؟
ج۔ ﺟﻮ ﺗﻨﺨﻮاہ آپ ﻧے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧے ﺳے ﭘﮭﻠے ﻟﯽ ہے ﯾﺎ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳے اﯾﮏ دن ﭘﮭﻠے ﺟﺲ ﺗﻨﺨﻮاہ ﮐﻮ ﻟے
ﺳﮑﺘے ہﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ ﺳے اﮔﺮ ﺳﺎل ﮐے ﺧﺮچ ﺳے ﮐﭽﮫ ﺑﭻ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﭘﯿﺴہ آپ
ﻧے اﭘﻨﯽ زوﺟہ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮬﺪﯾہ ﮐﺮدﯾﺎ ہے اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﺳے ﺑﭽﻨے ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے اﯾﺴﺎ ﻧہ ﮐﯿﺎ ہﻮ اور وہ
ﻋﺮف ﻋﺎم ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮭﯽ ہﻮ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۱۰۰۱۔ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﮐﭽﮫ ﻣﺎل ﯾﺎ ﭘﻮﻧﺠﯽ اﯾﺴﯽ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎ ﭼﮑﺎ ہے اﺳے ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺘﺎ ہﻮں ۔
ﮐﯿﺎ ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﻣﺎل ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ہﻮﮔﺎ ﻣﯿﮟ ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﭽﮫ ﻣﻘﺪار ﻣﺎل ﮐﻮ اس
ﺧﺮچ ﺷﺪہ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﮐے ﺑﺪﻟے ﺧﻤﺲ ﺳے اﻟﮓ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہﻮں؟
ج۔ ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﮐے ﺑﺪﻟے ﺧﻤﺲ ﺳے اﻟﮓ ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘے۔
س۲۰۰۱۔ اﮔﺮ وہ ﻣﺎل ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﯿﺴے اﻧﻌﺎم وﻏﯿﺮہ اﺻﻞ ﻣﺎل ﺳے ﻣﺨﻠﻮط ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﮟ اﺳے اﻟﮓ ﮐﺮﮐے ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎل ﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ؟
ج۔ اس ﮐے ﺟﺪا ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۳۰۰۱۔ ﺗﯿﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﻧے اس ﭘﯿﺴہ ﺳے دوﮐﺎن ﮐہﻮﻟﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎ ہے اور ﻣﯿﺮے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ ﺳﺎل ﮐﯽ آﺧﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ہے  ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﮐﯽ ﺷﺐ ،اور آج ﺗﮏ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﻣﯿﺮے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﺗﯽ
ہے ﺗﻮ ﻣﯿﮟ دﯾﮑﮭﺘﺎ ہﻮں ﮐہ ﻣﯿﺮا ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﻗﺮض ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ذﻣہ ہے اور ﻣﯿﮟ ﺧﻮد ﺑہﺎری رﻗﻢ ﮐﺎ
ﻣﻘﺮوض ہﻮں ۔ اﻣﯿﺪ ہے ﮐہ ہﻢ اری ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔے؟
ج۔ اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐے وﻗﺖ ﻧہ آپ ﮐے راس اﻟﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﭽﮫ ہﻮ اور ﻧہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے  ،ﯾﺎ ﯾہ ﮐہ ﮐﻞ ﻧﻘﺪ رﻗﻢ
اور دوﮐﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎل اس ﻣﺎل ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ہﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ آپ ﺧﻤﺲ دے ﭼﮑے ہﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے
ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ اﺟﻨﺎس آپ ﻧے ادہﺎر ﭘﺮ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﯽ ہﯿﮟ  ،ان ﮐﺎ اس ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺎب ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﺳﺎل ان ﮐﯽ
ﻗﯿﻤﺖ آپ وﺻﻮل ﮐﺮﯾﮟ۔
س۴۰۰۱۔ ﺟﺐ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﺗﯽ ہے ﺗﻮ ہﻢ ارے ﻟﺌے دوﮐﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎل ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ اﻧﺪازہ ﻟﮕﺎﻧﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ہﻮﺗﺎ ہے ۔ ﭘﺲ ﮐﺲ ﻃﺮﯾﻘے ﺳے اس ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﻟﮕﺎﻧﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺑﮭﯽ ہﻮﺳﮑے ﺧﻮاہ ﺗﺨﻤﯿﻨہ ﮐے ذرﯾﻌہ ﮬﯽ ﺑﮭﺮ ﺣﺎل دوﮐﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎل ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺟﺐ
ہے ﺗﺎﮐہ ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐے اس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ہﻮﺟﺎﺋے ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ۔
س۵۰۰۱۔ اﮔﺮ ﻣﯿﮟ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﮏ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﻧہ ﮐﺮوں ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻣﯿﺮا ﻣﺎل ﻧﻘﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺋے اور اﺻﻠﯽ ﭘﻮﻧﺠﯽ
وہ ﺟﻮ ﻣﺎل ہے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ;&#xFEFCﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﯿﮟ ﺳﺎﺑﻘہ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾہ ﮐﯽ ﻋ
اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧے ﺗﮏ آپ ﮐے اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﺧﻤﺲ ﺗﮭﺎ ،اﮔﺮﭼہ ﮐﻢ ﮬﯽ ﺳﮭﯽ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ آپ اﭘﻨے اﻣﻮال
ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔے اور ﺟﺐ ﺗﮏ وہ ﺧﻤﺲ ادا ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔے اس وﻗﺖ ﺗﮏ آپ ﮐﻮ اﭘﻨے اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺎ
ﺣﻖ ﻧہﯿﮟ ہﻮﮔﺎ اور اﮔﺮ آپ ﻧے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨے ﺳے ﻗﺒﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐے ذرﯾﻌہ اس ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اس
ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﻀﻮﻟﯽ ہﻮﮔﺎ۔ اور وﻟﯽ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف رہے ﮔﺎ۔ اور
اﺟﺎزت ﮐے ﺑﻌﺪ ﭘﮭﻠے آپ ﭘﺮ ﮐﻞ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے اور ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ دوﺳﺮے ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﺳے ﺑﭻ ﺟﺎﻧے واﻟے ﭘﯿﺴہ
ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۶۰۰۱۔ اﻣﯿﺪ ہے ﮐہ اﯾﺴﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﺳے دوﮐﺎﻧﺪار ﮐے ﻟﺌے ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ ہﻮﺟﺎﺋے؟
ج۔ ﭘﮭﻠے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐے آﻏﺎز ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎل و ﻧﻘﺪ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﺎل ﺳے ﻣﻮازﻧہ ﮐﺮﯾﮟ

اﮔﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﻮﻧﺠﯽ ﺳے زﯾﺎدہ ﻧﮑﻠے ﺗﻮ اﺳے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻤﺠہﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ۔
س۷۰۰۱۔ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﻧے ﺳﺎل ﮐے ﺗﯿﺴﺮے ﻣﮭﯿﻨے ﮐﯽ ﭘﮭﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮ اﭘﻨے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور ﯾہ
;&#xFEFCﻣﯿﮟ ﻧے اس ﻓﺎﺋﺪے ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﯿﺘﮭﺎ ﺟﻮ ﻣﺠﮭے ﺑﯿﻨﮏ ﮐے ﺣﺴﺎب ﺳے ﻣ وہ ﺗﺎرﯾﺦ ہے ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ،
رہﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﺲ ;&#xFEFCﺗﮭﺎ ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑہ ﻣﯿﮟ اس ﺳے ﻗﺒﻞ اس ﻓﺎﺋﺪہ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﮭﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﯿﮟ اس ﻣﺎل ﺳے ﮐﺎم ﭼ
ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﭘﺲ ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐے ﺣﺴﺎب ﮐﺎ ﯾہ ﻃﺮﯾﻘہ ﺻﺤﯿﺢ ہے ؟
ﺟﻮ ﻟﯿﻨے ﮐے ;&#xFEFCج۔ آپ ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء وہ دن ہے ﺟﺲ دن ﭘﮭﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒہ آپ ﮐﻮ وہ ﻓﺎﺋﺪہ ﻣ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮭﺎ اور ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﺗﺎﺧﯿﺮ اس دن ﺳے آپ ﮐے ﻟﺌے ﺻﺤﯿﺢ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۸۰۰۱۔ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧے ﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪی اس وﻗﺖ وہ اﭘﻨے اﻣﻮر ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮬﺘﺎ ہے ﺗﺎﮐہ ﭘﺎک ہﻮﺟﺎﺋے۔ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ ﺳﺎﺑﻘہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮ ﺑہﺖ زﯾﺎدہ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ اس ﻧے ﻣﻌﺎﻣﻠہ اﭘﻨے ذﻣے ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے ﮐﯿﺎ ہﻮ ﺗﻮ اﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ
اس ﻧے ﺧﺎص ﻣﺸﺨﺺ و ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪی ہﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ اﺛﻨﺎء ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﺧﺮﯾﺪی ہے
ﺗﻮ ﺧﻮد زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے اور اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺳﺎل ﮐے ﻧﻔﻊ ﺳے ﺧﺮﯾﺪی
ہے ﺗﻮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻓﻀﻮﻟﯽ ہے اور ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے  ،ﭘﺲ اﮔﺮ وﻟﯽ
اﻣﺮ ﯾﺎ اس ﮐﺎ وﮐﯿﻞ اس ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﺪے ﺗﻮ ﻣﮑﻠﻒ ﭘﺮ اس زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﯾﺎ اس ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ
ہے ۔
س۹۰۰۱۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﭘﻨے ﻣﺎل ﮐے ﺣﺴﺎب ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧے ﺳے ﻗﺒﻞ اﭘﻨﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎ ﮐﭽﮫ ﺣﺼہ ﻗﺮض ﭘﺮ دﯾﺪے اور
ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐے ﭼﻨﺪ ﻣﺎہ ﺑﻌﺪ اس ﺳے واﭘﺲ ﻟے ﻟے ﺗﻮ اس رﻗﻢ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ ﻣﻔﺮوﺿہ ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮوض ﺳے ﻗﺮض ﻟﯿﺘے وﻗﺖ اس ﻣﯿﮟ ﺳے ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۰۱۰۱۔ ان ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ﮐہ ﺟﻦ ﮐﻮ اﻧﺴﺎن اﭘﻨے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐے درﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪﺗﺎ ہے ﭘﮭﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ آﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﻧہﯿﮟ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ﺗﮭﺎ اور ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧے ﺳے ﭘﮭﻠے ان ﮐﺎ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﮭﺎ
ﺗﻮ اس ﭘﺮ ان ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے اور اﮔﺮ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧہﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ان ﮐﺎﺧﻤﺲ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے اور
ﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ان ﮐے ﺑﯿﭽﻨے ﺳے ﺟﻮ ﻓﺎﺋﺪہ ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﮔﺎ اس ﮐﺎ ﻓﺮوﺧﺖ واﻟے ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر
ہﻮﮔﺎ۔
زم ﺧﻤﺲ واﻟے ﺳﺎل ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮاہ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ وﺻﻮل ﮐﺮے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ;&#xFEFCس۱۱۰۱۔ اﮔﺮ ﻣ
اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ آﻏﺎز ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﺗﻨﺨﻮاہ ﮐﻮ ﻟے ﺳﮑﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے اﮔﺮﭼہ اس ﻧے ﻟﯽ ﻧہ ہﻮ ورﻧہ وﺻﻮﻟﻨے
ﮐے ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ہﻮﮔﯽ۔
س۲۱۰۱۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧے ﭘﺮ اﺗﻨﯽ ﮬﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﺎ ﻣﻘﺮوض ہﻮ ﺟﺘﻨﺎ اس ﮐﺎ ﻧﻔﻊ ہﻮا ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ
اس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ وہ ﻗﺮض اﺳﯽ ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہے ﺗﻮ وہ اس ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ورﻧہ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ﻧہﯿﮟ ہﻮﮔﺎ۔
س۳۱۰۱۔ ﺳﻮﻧے ﮐے ﺳﮑہ ﮐﺎ ﮐﯿﺴے ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﮭﭩﺘﯽ ﺑﮍﮬﺘﯽ رﮬﺘﯽ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﺧﻤﺲ ﮐے ﻟﺌے ﻗﯿﻤﺖ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﭼﺎﮬﺘﺎ ہے ﺗﻮ ﻣﻌﯿﺎر اداﺋﯿﮕﯽ ﮐے دن ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ہے ۔
ً ﺟﺐ;&#xFEFCﻧہ ﺣﺴﺎب ﺳﻮﻧے ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳے ﮐﺮے ﻣﺜ;&#xFEFBس۴۱۰۱۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﭘﻨے ﻣﺎل ﮐﺎ ﺳﺎ
اس ﮐﯽ ﮐﻞ ﭘﻮﻧﺠﯽ ﺳﻮﻧے ﮐے ﺳﻮ ﺳﮑہ) ﺑہﺎر آزادی( ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ہﻮ اور وہ اس ﺳے ﺑﯿﺲ ﺳﮑے ﻧﮑﺎل دے ﺗﻮ اس ﮐے
ﭘﺎس اﺳﯽ ﺳﮑے ﻣﺨﻤﺲ ﺑﭽﯿﮟ ﮔے اور ﺳﺎل آﺋﻨﺪہ ﺳﻮﻧے ﮐے ﺳﮑﻮں ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮍھ ﺟﺎﺋے۔ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ راس

اﻟﻤﺎل اﺳﯽ ﺳﮑﻮں ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟ اور ﮐﯿﺎ اس ﺑﮍﮬﯽ ہﻮﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ
ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ ﻣﺨﻤﺲ راس اﻟﻤﺎل ﮐے اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮد راس اﻟﻤﺎل ہے ﭘﺲ اﮔﺮ راس اﻟﻤﺎل ﮐہ ﺟﺲ ﺳے ﮐﺎروﺑﺎر ہﻮﺗﺎ ہے
ﻧہ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎب ﮐے وﻗﺖ; ،&#xFEFBﺑہﺎر آزادی ﻧﺎم ﮐے ﺳﻮﻧے ﮐے ﺳﮑے ہﯿﮟ ﺗﻮ ﯾہ ﻣﺨﻤﺲ ﺳﻮﻧے ﮐے ﺳﮑے ﺳﺎ
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ہﻮں ﮔے اﮔﺮﭼہ رﯾﺎل ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ان ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﺿﺎﻓہ ﮬﯽ ہﻮا ہﻮ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ
اس ﮐﺎ راس اﻟﻤﺎل ﻧﻘﺪ ﮐﺎﻏﺬی ﻧﻮٹ ہﻮں اور ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﮟ ﻧہﯿﮟ ﺳﻮﻧے ﮐے ﺳﮑﻮں ﮐے ﻣﺴﺎوی ﺣﺴﺎب ﮐﺮے
اور اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﺪے ﮔﺎ ﺗﻮ آﺋﻨﺪہ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﮟ ﺳﻮﻧے ﮐے ﺳﮑﻮں ﮐے ﺑﺮاﺑﺮ واﻟﯽ وہ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ہﻮﮔﯽ
ﺟﺲ ﮐﺎ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل ﺣﺴﺎب ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺧﻮد ﺳﻮﻧے ﮐے ﺳﮑے ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ﻧہﯿﮟ ہﻮں ﮔے ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﺳﺎل آﺋﻨﺪہ اﮔﺮ ﺳﻮﻧے ﮐے
ﺳﮑﻮں ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮍھ ﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﺑﮍﮬﯽ ہﻮﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ﻧہﯿﮟ ہﻮﮔﯽ ﺑﻠﮑہ اﺳے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ اور
اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے ۔

ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
س۵۱۰۱۔ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس ﺑﺎت ﺳے ﻣﻄﻤﺌﻦ ہﻮ ﮐہ ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﺗﮏ اس ﮐﯽ ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺳے اﯾﮏ ﭘﯿﺴہ
ﺑﮭﯽ ﻧہﯿﮟ ﺑﭽے ﮔﺎ ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ اس ﮐﻤﺎﺋﯽ اور ﻣﻨﺎﻓﻊ ہے وہ درﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﮬﯽ ﻣﯿﮟ روﭨﯽ اور ﮐﭙﮍے ﭘﺮ ﺧﺮچ ہﻮﺟﺎﺋے
ﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ؟ﺎور ﮐﯿﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ واﺟﺐ ہے ؟ اور
اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ﺟﻮ اﭘﻨے اس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐہ اس ﮐے ﭘﺎس زﯾﺎدہ ﭘﯿﺴہ ﻧہﯿﮟ ہے  ،ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل
ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ہے ؟
ج۔ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء ﻣﮑﻠﻒ ﮐﯽ ﺗﻌﯿﻦ و ﺣﺪ ﺑﻨﺪی ﺳے ﻧہﯿﮟ ہﻮﺗﯽ ہے ﺑﻠﮑہ وہ اﯾﮏ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ
ً ﺟﻮ ﺷﺨﺺ زراﻋﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہے اس ﮐے;&#xFEFCﻣﺜ آﻏﺎز ﮬﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﮐے آﻏﺎز ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮬﯽ ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے ۔
زﻣﺖ ﭘﯿﺸہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎل ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﮭﯿﺘﯽ ﮐﺎﭨﻨے;&#xFEFCﻟﺌے ﺳﺎل ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﮭﯿﺘﯽ ﮐﺎﭨﻨے ﮐے وﻗﺖ ﺳے ہﻮﮔﺎ اور ﻣ
آﻏﺎز ﺳﺎل اور زﻣﺖ ﭘﯿﺸہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎل ﮐﺎ آﻏﺎز وﺻﻮل ﮐﺮﻧے ﮐﺎ وﻗﺖ ہے &#xFEFC;،ﮐے وﻗﺖ ﺳے ہﻮﮔﺎ اور ﻣ
ﻧہ آﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﯾہ ﺻﺮف اس ﻟﺌے ﮐہ اس ﺳے ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﺗﺎ ہے;&#xFEFBﺳﺎ
ﮐہ اس ﭘﺮ ﮐﺘﻨﺎ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہے  ،ﭘﺲ اﮔﺮ اس ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ اس ﮐے ﭘﺎس ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧہ ﺑﭽے ﺑﻠﮑہ ﺟﺘﻨﺎ وہ
ﮐﻤﺎﺗﺎ ہے اس ﮐﻮ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ہے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ان اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
ﻣہﯿﻨہ ﻣہﺎﻧہ ﺗﻨﺨﻮاہ وﺻﻮل ;&#xFEFCﯾﺎ ﭘﮭ س۶۱۰۱۔ ﮐﯿﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﺎم ﮐے ﭘﮭﻠے ﻣہﯿﻨہ ﺳے ہﻮﺗﺎ ہے ؟
ﮐﺮﻧے ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہے ؟
زﻣﺖ ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺳﺎل اس دن ﺳے ﺷﺮوع ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے ﺟﺲ دن ﺗﻨﺨﻮاہ ﭘﺎﺗے ہﯿﮟ ﯾﺎ;&#xFEFCج۔ ﻣ
اس ﮐﻮ وﺻﻮل ﮐﺮﻧے ﭘﺮ ﻗﺎدر ہﻮﺗے ہﯿﮟ ۔
س۷۱۰۱۔ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺳﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء ﮐﺎ ﮐﯿﺴے ﺗﻌﯿﻦ ہﻮﺗﺎ ہے ؟
زﻣﺖ ﭘﯿﺸہ اﻓﺮاد ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء اس ﺗﺎرﯾﺦ ﺳے ہﻮﺗﯽ ہے ﺟﺲ دن;&#xFEFCج۔ ﮐﺎروﻧﺪوں اور ﻣ
ﺛﻤﺮہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎﺟﺮوں ﮐے ﺳﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء ان ﮐﯽ ;&#xFEFCزﻣﺖ ﮐﺎ ﭘﮭ;&#xFEFCﻣ وہ اﭘﻨے ﮐﺎم و
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳے ہﻮﺗﯽ ہے ۔
س۸۱۰۱۔ ﻏﯿﺮ ﺷﺎدی ﺷﺪہ ﺟﻮاﻧﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ اﭘﻨے واﻟﺪﯾﻦ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ  ،ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ
ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ؟ اور ان ﮐے ﺳﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء ﮐﺐ ﺳے ہﻮﮔﯽ؟ اور اس ﮐﺎ وہ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﯾﮟ ﮔے؟
ج۔ اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﺷﺎدی ﺷﺪہ ﺟﻮان ﮐﯽ ذاﺗﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ہﻮ  ،ﺧﻮاہ ﻗﻠﯿﻞ ﮬﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ اس ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ اس ﺳے ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ہﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮐے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دے اور ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐﺎ آﻏﺎز ﭘﮭﻠے ﻓﺎﺋﺪے ﮐے ﺣﺼﻮل ﮐے دن ﺳے ہﻮﺗﺎ ہے ۔
س۹۱۰۱۔ ﺟﻮ ﻣﯿﺎں ﺑﯿﻮی اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﺳے ﻣﺸﺘﺮک ﻃﻮر ﭘﺮ ﮔﮭﺮ ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﭘﻮرا ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐے ﻟﺌے
ﻣﻤﮑﻦ ہے ﮐہ ﻣﺸﺘﺮﮐہ ﻃﻮر ﭘﺮ اﭘﻨے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ؟
ج۔ ان ﻣﯿﮟ ﺳے ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮬﺮ اﯾﮏ ﮐے ﻟﺌے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ہﻮﮔﯽ ﺑﺲ ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ان ﺳے ﮬﺮ اﯾﮏ ﭘﺮ
ﺗﻨﺨﻮاہ اور ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺧﺮچ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﭽے ﮔﺎ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔

س۰۲۰۱۔ ﻣﯿﺮے اوﭘﺮ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ذﻣہ داری ہے  ،ﻣﯿﮟ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)رہ(ﮐﯽ ﻣﻘﻠﺪ ہﻮں ۔ ﻣﯿﺮے ﺷﻮﮬﺮ ﻧے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮرﮐﮭﯽ ہے ﺟﺲ ﻣﯿﮟ وہ اﭘﻨے اﻣﻮال ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﺘے ہﯿﮟ ﻣﺠﮭے ﺑﮭﯽ ﮐﭽﮫ آﻣﺪﻧﯽ ہﻮﺗﯽ ہے ﭘﺲ ﮐﯿﺎ ﺧﻤﺲ
ادا ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ہﻮں اور ﮐﯿﺎ اﭘﻨے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء اس ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﻧے
واﻟے اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﺋﺪے ﺳے ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ہﻮں ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﯿﮟ ﻧے ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ دﯾﺎ ہے اور ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﮔﮭﺮ ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت
ﺳے ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﭻ ﺟﺎﺋے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮوں اور ﮐﯿﺎ درﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﺟﻮ ﭘﯿﺴہ ﻣﯿﮟ زﯾﺎرت ﭘﺮ ﯾﺎ ﮬﺪاﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ
ﮐﺮﺗﯽ ہﻮں اس ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ہے ؟
ج۔ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐﯽ اﺑﺘﺪاء اس دن ﺳے ﮐﺮﯾﮟ ﺟﺲ دن آپ ﮐﻮ ﺳﺎل ﮐﯽ ﭘﮭﻠﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ہﻮﺋﯽ اور ﺳﺎل ﮐے دوران اﭘﻨﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﺳے ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ان اﻣﻮر ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﯽ ہﯿﮟ ﺟﻨہﯿﮟ آپ ﻧے ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ہے
اس ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺳے ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﭻ ﺟﺎﺋے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ
ہے ۔
س۲۱۰۱۔ ﮐﯿﺎ ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ ﯾﺎ ﻗﻤﺮی ﺳﺎل ﮐے اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻠﻒ ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ہے ۔
س۲۲۰۱۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﮐﮭﻨﺎ ہے ﮐہ اس ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﮐے ﮔﯿﺎرہﻮﯾﮟ ﻣہﯿﻨہ ﺳے ہﻮﺗﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ
وہ اﺳے ﺑہﻮل ﮔﯿﺎ اور ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨے ﺳے ﻗﺒﻞ ﺑﺎرہﻮﯾﮟ ﻣﮭﯿﻨے ﻣﯿﮟ اس ﻧے اس ﻣﺎل ﺳے اﭘﻨے ﮔﮭﺮ ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﻧﻤﺎز ،ﮔﮭﮍی
اور ﻗﺎﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﺎ اور اب وہ اﭘﻨے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﮐﺎ آﻏﺎز رﻣﻀﺎن ﺳے ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺘﺎ ہے اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﻃﺮف اﺷﺎرہ
ﮐﺮدﯾﻨﺎ ﺿﺮوری ہے ﮐہ اس ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل ﮐے ﺳہﻢ اﻣﺎم و ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﮐے  ۳۸ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺮض ہﯿﮟ اور ﻧہﯿﮟ
وہ ﻗﺴﻂ وار ادا ﮐﺮرﮬہے ﭘﺲ ﻣﺬﮐﻮرہ ﺳﺎﻣﺎن )ﺟﺎ ﻧﻤﺎز  ،ﮔﮭﮍی اور ﻗﺎﻟﯿﻦ(ﮐے ﺳہﻢ اﻣﺎم و ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯿﺎ ﻓﺮﻣﺎﺗے ہﯿﮟ ؟
ج۔ ﺧﻤﺲ ﮐے ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧہﯿﮟ ہے ﻣﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘہ ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐے ﺣﺴﺎب ﮐے ﺑﻌﺪ اور اس ﺷﺮط
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐہ اس ﺳے ارﺑﺎب ﺧﻤﺲ ﮐﻮ ﺿﺮر ﻧہ ﭘﮭﻨﭽے ﻟﯿﮑﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے اس ﻧے ﺟﻮ وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻤﺲ ﯾﺎ اس
ﮐے وﮐﯿﻞ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے اور اﺟﺎزت ﻣﻞ ﺟﺎﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۳۲۰۱۔ ﮐﯿﺎ اﻧﺴﺎن اﭘﻨے ﻣﺎل ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے ﭘﮭﺮ ﺟﺲ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮا ہے آپ
ء ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﺮدے؟;&#xFEFCﮐے وﮐ
ج۔ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ ہے وہ اﭘﻨے ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے ۔

وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻤﺲ اور ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف
س۴۲۰۱۔ ﻣﯿﮟ ﻧے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ آپ ﮐے ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﭘﮍہﺎ ہے ﮐہ ﺧﻤﺲ ﮐﻮ وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻤﺲ اور ان ﮐے
اﻣﻮر ﺣﺴﺎب ﮐے وﮐﯿﻞ ﮐﻮ دﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے  ،ﺗﻮ ﯾہﺎں ﺳﻮال ﯾہ ہے ﮐہ وﻟﯽ ﺧﻤﺲ ﺳے ﻣﺮاد ﮐﻮن ہے  ،ﮐﯿﺎ ﻣﺠﺘﮭﺪ
ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ؟
ﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ہﻮ۔;&#xFEFBج۔ وﻟﯽ ﺧﻤﺲ وہ وﻟﯽ اﻣﺮ ہے ﺟﺴے ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐے اﻣﻮر ﻣﯿﮟ و
ً ﺳﺎدات ﮐﯽ ﺷﺎدی وﻏﯿﺮہ ﻣﯿﮟ ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﮐﺎ ﺻﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ؟;&#xFEFCس۵۲۰۱۔ ﮐﯿﺎ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾہ ﻣﺜ
ج۔ ﺳہﻢ ﺳﺎدات  ،ﺳہﻢ اﻣﺎم ﮐﯽ ﻃﺮح ہے ﺟﻮ وﻟﯽ ﺧﻤﺲ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہے اور ﻣﺬﮐﻮرہ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﮟ ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﺧﺮچ
ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہﯿﮟ ہے ﺑﺸﺮﻃﯿﮑہ وﻟﯽ ﺧﻤﺲ ﺳے ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ اﺟﺎزت ﻟﯽ ﮔﺌﯽ ہﻮ۔
ً ﯾﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧہ ﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﻣﺪارس ﮐے ﻟﺌے ﺳہﻢ اﻣﺎم ﮐے ﺻﺮف ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻣﺠﺘﮭﺪ;&#xFEFCﻣﺜ س۶۲۰۱۔ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ ،
ﻣﻘﻠﺪ ﮐﺎ اﺟﺎزہ ﻟﯿﻨﺎ ﺿﺮوری ہے ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﮐﺎ اﺟﺎزہ ﮐﺎﻓﯽ ہے اور ﺑﻨﯿﺎدی ﻃﻮر ﮐﯿﺎ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﮐﺎ اﺟﺎزہ ﻟﯿﻨﺎ
ﺿﺮوری ہے ؟
ج۔ ﺳہﻢ اﻣﺎم اور ﺳہﻢ ﺳﺎدات دوﻧﻮں وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہﯿﮟ ﻟﮭﺬا ﺟﺲ ﮐے ذﻣے ﯾﺎ ﺟﺲ ﮐے ﻣﺎل ﻣﯿﮟ
ﺣﻖ اﻣﺎم ﯾﺎ ﺳہﻢ ﺳﺎدات ہﻮ اس ﭘﺮ ان دوﻧﻮں ﮐﻮ وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻤﺲ ﯾﺎاس ﮐے وﮐﯿﻞ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہﻮاور اﮔﺮ
ان ﮐﻮ ان ﮐے ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﺮﻧﺎ ہﻮ ﺗﻮ اس ﺳے ﭘﮭﻠے اس ﮐے ﻟﺌے اﺟﺎزت ﻟﯿﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔ اور ﻣﮑﻠﻒ ﮐے ﻟﺌے
ﺿﺮوری ہے ﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠے ﻣﯿﮟ وہ ﺟﺲ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮرہﺎ ہے اس ﮐے ﻓﺘﻮے ﮐﯽ ﺑﮭﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮے۔

س۷۲۰۱۔ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ) ﺷﺮع( اﯾﮏ ﺷﺨﺺ اور ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ دوﺳﺮا ﺷﺨﺺ ہﻮ ﺗﻮ ﮐﺲ ﮐﻮ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻤﺲ ﮐﻮ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے اور وﮬﯽ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺎ وﻟﯽ ہﻮﺗﺎ ہے  ،ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ ﺟﺲ ﻣﺠﺘﮭﺪ
ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ہے اس ﮐﺎ ﻓﺘﻮیٰ اس ﺳے ﻣﺨﺘﻠﻒ ہﻮ۔
ء ﯾﺎ ان اﻓﺮاد ﭘﺮ ﺟﻮ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ ﮐے وﺻﻮل ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ آپ ﮐے وﮐﯿﻞ ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ;&#xFEFCس۸۲۰۱۔ ﮐﯿﺎ آپ ﮐے وﮐ
زم ہے ﮐہ ﺳہﻢ اﻣﺎم اور ﺳہﻢ ﺳﺎدات وﺻﻮل ﮐﺮﺗے وﻗﺖ ان ﮐﯽ رﺳﯿﺪ دﯾﮟ ﯾﺎ ان ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ؟;&#xFEFB
ء ﮐﻮ ﯾﺎ دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﮐﻮ ہﻢ ارے دﻓﺘﺮ ﺗﮏ ﭘہﻮﻧﭽﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ;&#xFEFCج۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ہﻢ ارے ﻣﺤﺘﺮم وﮐ
دﯾﮟ وہ ان ﺳے ہﻢ اری ﻣﮭﺮ ﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﻟﯿﺘے ہﯿﮟ ان ﮐﯽ ء ﯾﺎ دوﺳﺮے اﻓﺮاد ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﺳہﻢ اﻣﺎم و;&#xFEFCس۹۲۰۱۔ اﮔﺮ آپ ﮐے وﮐ
اس ﺳے ﺑﺮی اﻟﺬﻣہ ہﻮﺟﺎﺋے ﮔﺎ؟ ;&#xFEFBرﺳﯿﺪ ﻧہ دﯾﮟ ﺗﻮﮐﯿﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨے وا
ان ) ء ﮐﻮ ﭼہﻮڑ ﮐﺮ دوﺳﺮے اﻓﺮاد;&#xFEFCﻣﺸہﻮر وﮐ ہﻢ ارے ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺮوف و ج۔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ہﯿﮟ ،
رﻗﻮﻣﺎت ﮐﯽ( رﺳﯿﺪ ﻧہ دﯾﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اس ﮐے ﺑﻌﺪ ﻧہﯿﮟ ﻣﯿﺮے ﻧﺎم ﺳے ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ ﻧہ دﯾﮟ۔
س۰۳۰۱۔ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)رہ( ﮐے ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﻣﺎل ﮐﺲ ﮐﻮ دﯾﮟ؟
ج۔ ان ﮐے ﻟﺌے ﻣﻤﮑﻦ ہے ﮐہ وہ اﺳے ہﻢ ارے ﺗﮭﺮان ﮐے دﻓﺘﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯿﺠﺪﯾﮟ اﭘﻨے ﺷﮭﺮوں ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ہﻢ ارے
ء ﮐﻮ دﯾﮟ۔;&#xFEFCوﮐ
ء ﮐﻮ ﺟﺐ ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ﺗﻮ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت;&#xFEFCﻗے ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد آپ ﮐے وﮐ;&#xFEFCس۱۳۰۱۔ ہﻢ ارے ﻋ
وہ ﺳہﻢ اﻣﺎم واﭘﺲ ﮐﺮدﯾﺘے ہﯿﮟ اور ﮐﮭﺘے ہﯿﮟ ﮐہ اس ﮐﯽ آپ ﮐے ﻃﺮف ﺳے ان ﮐﻮ اﺟﺎزت ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻟﻮﭨﺎﺋﯽ
ہﻮﺋﯽ رﻗﻢ ﮐﻮ ہﻢ اﭘﻨے ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﭘﺮ ﺻﺮ ف ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ؟
ج۔ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﺟﺎزہ ﮐﺎ دﻋﻮیٰ ﮐﺮﺗﺎ ہے اﮔﺮ آپ ﮐﻮ اس ﮐے ﭘﺎس اﺟﺎزہ ہﻮﻧے ﻣﯿﮟ ﺷﺒﮭہ ہﻮ ﺗﻮ اس ﺳے اﺣﺘﺮام ﮐے
ﺳﺎﺗﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮی اﺟﺎزہ دﮐہﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐہﯿﮟ ﯾﺎ اس ﺳے ﺧﻤﺲ وﺻﻮل ﭘﺎﻧے ﮐﯽ ہﻢ اری ﻣﮭﺮ ﻟﮕﯽ ہﻮﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﮕﺌے
ﭘﺲ اﮔﺮ وہ اﺟﺎزہ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ وہ ) ﻟﻮﭨﺎﺋﯽ ہﻮﺋﯽ رﻗﻢ( آپ ﮐے ﻣﺼﺮف ﮐے ﻟﺌے ہے ۔
س۲۳۰۱۔ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﺳے اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧے اﯾﮏ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪاد ﺧﺮﯾﺪی اور اس ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻣﺮﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺧﻄﯿﺮ
رﻗﻢ ﻟﮕﺎﺋﯽ اور اس ﮐے ﺑﻌﺪ اﺳے اﭘﻨے ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﯿﭩے ﮐﻮ ﮬﺒہ ﮐﺮدﯾﺎ اور ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﺟﺎﺋﯿﺪاد ﮐﻮ اس ﺑﯿﭩے ﮐے ﻧﺎم
اﺑﮭﯽ ﺗﮏ زﻧﺪہ ہے اس ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ہے ؟ ;&#xFEFBاب ﯾہ ﺟﺎﻧﺘے ہﻮﺋے ﮐہ ﺧﺮﯾﺪﻧے وا ﮐﺮادﯾﺎ ۔
ج۔ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐے ﺧﺮﯾﺪﻧے اور اس ﮐﯽ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺻﺮف ﮐﯿﺎ ہے اﮔﺮ دو ﺳﺎل ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﮟ ﺳے ہے اور
اس ﻧے اﭘﻨﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪاد ﮐﻮ اﺳﯽ ﺳﺎل اﭘﻨے ﺑﯿﭩے ﮐﻮ ﮬﺒہ ﮐﺮدﯾﺎ ہے اور ﻋﺮف ﻋﺎم ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہے ﺗﻮ
اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے  ،ورﻧہ اس ﺟﺎﺋﯿﺪاد ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﮔﺎ۔ اور ﺧﻤﺲ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﺎ ﮬﺒہ ﻓﻀﻮﻟﯽ ہﻮﮔﺎ ﺟﺲ
ﮐﯽ ﺻﺤﺖ اﺟﺎزہ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے۔

ﺳہﻢ ﺳﺎدات
:ت ﮐے ﺟﻮاب ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ;&#xFEFBﻟﮭﺬا ﻣﻨﺪرﺟہ ذﯾﻞ ﺳﻮا س۳۳۰۱۔ ﻣﯿﺮی واﻟﺪہ ﺳﯿﺪاﻧﯽ ہﯿﮟ ،
۱۔ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺳﯿﺪ ہﻮں۔
د ﻣﯿﺮے ﭘﻮﺗے ﭘﺮ ﭘﻮﺗے وﻏﯿﺮہ ﺳﯿﺪ ہﯿﮟ ؟;۲&#xFEFB۔ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮی او
۳۔ وہ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﺑﺎپ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺳﯿﺪ ہﻮ اور ﺟﻮ ﻣﺎں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺳﯿﺪ ہﻮ  ،ان دوﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻓﺮق ہے ؟
ج۔ ﺳﯿﺪ ﭘﺮ آﺛﺎر و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯿہ ﮐے ﻣﺮﺗﺐ ہﻮﻧے ﮐﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﯾہ ہﯿﮟ ﮐہ ﺳﯿﺪ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎپ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ہﻮ ﻟﯿﮑﻦ
ہﯿﮟ ۔(ص )د رﺳﻮل اﮐﺮم;&#xFEFBﺳے ﻣﺎں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻣﻨﺴﻮب ہﻮﻧے واﻟے ﺑﮭﯽ او( ص )رﺳﻮل اﮐﺮم
دﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ وﮬﯽ ہے ﺟﻮ دوﺳﺮے ﺳﯿﺪوں ﮐﺎ ;&#xFEFBس۴۳۰۱۔ ﮐﯿﺎ ﺟﻨﺎب ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﮐﯽ او
اور ﮐﯿﺎ ً ﺟﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ اس ﺳﻠﺴﻠے ﺳے ﻣﻨﺴﻮب ہﯿﮟ ﮐﯿﺎ وہ ﺳﺎدات ﮐﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﮭﻦ ﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ؟;&#xFEFCﻣﺜ ہے ،

د ﻋﻘﯿﻞ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﯾﮭﯽ ﺣﮑﻢ ہے ؟;&#xFEFBاو
ج۔ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎپ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺟﻨﺎب ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ)ع( ﺳے ﻧﺴﺒﺖ رﮐﮭﺘﺎ ہے وہ ﻋﻠﻮی ﺳﯿﺪ ہﻮﺗﺎ ہے
اور ﺳﺎرے ﻋﻠﻮی اور ﻋﻘﯿﻠﯽ ﺳﯿﺪ ہﺎﺷﻤﯽ ہﯿﮟ ۔ ﻟﮭﺬا ہﺎﺷﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﮐے ﻟﺌے ﺟﻮ ﻣﺮاﻋﺎت ہﯿﮟ وہ ان ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ
ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ۔
س۵۳۰۱۔ ﭘﭽﮭﻠے دﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﻧے اﭘﻨے واﻟﺪ ﮐے ﭼﭽﯿﺮے ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐے ذاﺗﯽ وﺛﯿﻘہ ﮐﻮ دﯾﮑہﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﻧہﻮں ﻧے اﭘﻨے ﮐﻮ ﺳﯿﺪ
ﻟﮑﮭﺎ ہے  ،ﻟﮭﺬا ﻣﺬﮐﻮرہ ﺑﺎت ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﺘے ہﻮﺋے ﮐہ اﭘﻨے رﺷﺘہ داروں ﻣﯿﮟ ہﻢ ﺳﯿﺪ
ہے وہ ﺑﮭﯽ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﻗﺮﯾﻨہ ہے ﻣﯿﺮی ﺳﯿﺎدت ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ;&#xFEFCﺟﺒﮑہ ﺟﻮ وﺛﯿﻘہ ﻣﺠﮭے ﻣ ﻣﺸہﻮر ہﯿﮟ ،
آپ ﮐﯽ ﮐﯿﺎ راﺋے ہے ؟
ج۔ ﮐﺴﯽ رﺷﺘہ دار ﮐﺎ اس ﻗﺴﻢ ﮐﺎ وﺛﯿﻘہ آپ ﮐﯽ ﺳﯿﺎدت ﮐے ﻟﺌے ﺷﺮﻋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿﮟ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﺎ اور ﺟﺐ ﺗﮏ آپ ﮐﻮ
ﺳﯿﺪ ہﻮﻧے ﮐﺎ ا ﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎ اس ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺷﺮﻋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہ ہﻮ ،ﺗﺐ ﺗﮏ آپ ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ﮐہ اﭘﻨے ﮐﻮ ﺳﯿﺎدت ﮐے
ﺷﺮﻋﯽ آﺛﺎر اور اﺣﮑﺎم ﮐﺎ ﺣﻘﺪار ﺳﻤﺠہﯿﮟ ۔
س۶۳۰۱۔ﻣﯿﮟ ﻧے اﯾﮏ ﺑﭽے ﮐﻮ ﺑﯿﭩﺎ ﺑﻨﺎﯾﺎ اور اس ﮐﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ رﮐہﺎ ہے ۔ا س ﮐﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرڈ ﻟﯿﻨے ﮐے ﻟﺌے ﺟﺐ
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﮟ ﻧے اﺳے ﻗﺒﻮل ﻧہﯿﮟ ﻟﮑہ دﯾﺎ  “ ،ﺳﯿﺪ ” رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ آﻓﺲ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧے ﻣﯿﺮے اس ﮔﻮد ﻟﺌے ﺑﯿﭩے ﮐﻮ
ﮐﯿﺎ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿﮟ اﭘﻨے ﺟﺪ رﺳﻮل اﻟﻠہ ﺳے ڈرﺗﺎ ہﻮں۔ اب ﻣﯿﮟ ان دو ﭼﯿﺰوں ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺮدد ہﻮں ﯾﺎ ﺗﻮ اﺳے ﺑﯿﭩﺎ
ﻧہ ﺑﻨﺎوٴں اور ﯾﺎ اس ﮔﻨﺎہ ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ہﻮﺟﺎوٴں ) ﯾﻌﻨﯽ ( ﺟﻮ ﺳﯿﺪ ﻧہﯿﮟ ہے اس ﮐﺎ ﺳﯿﺪ ہﻮﻧﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮوں۔ ﭘﺲ ﻣﯿﮟ
ﮐﺲ ﻃﺮف ﺟﺎوٴں ﺑﺮاﺋے ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮی راﮬﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿے؟
ج۔ ﮔﻮد ﻟﺌے ﺑﯿﭩے ﮐے ﺷﺮﻋﯽ آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺐ ﻧہﯿﮟ ہﻮﺗے اور ﺟﻮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎپ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺳﯿﺪ ﻧہ ہﻮ اس ﭘﺮ ﺳﯿﺪ ﮐے
اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر ﻧﺎﻓﺬ ﻧہﯿﮟ ہﻮﺗے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺲ ﺑﭽے ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻔﯿﻞ اور ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧہ ہﻮ اس ﮐﯽ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ
ﻋﻤﻞ اور ﺷﺮﻋﺎً اﭼہﺎ ﻓﻌﻞ ہے ۔
ﺧﻤﺲ ﮐے ﻣﺼﺎرف  ،اﺟﺎزہ  ،ﮬﺪﯾہ  ،ﺣﻮزہ ﻋﻠﻤﯿہ ﮐﺎ ﻣہﺎﻧہ وﻇﯿﻔﮫ
س۷۳۰۱۔ﺑﻌﺾ اﺷﺨﺎص ﺧﻮد ﺳﺎدات ﮐے ﺑﺠﻠﯽ  ،ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎﺑﻞ ادا ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ﮐﯿﺎ وہ اس ﺑﻞ ﮐﻮ ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺎب
ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ؟
ج۔ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﺟﻮ اﻧہﻮں ﻧے ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے ادا ﮐﯿﺎ ہے وہ ﻗﺒﻮل ہے ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯿﮟ ادا ﮐﺮﻧے ﺳے ﭘﮭﻠے
اﺟﺎزت ﻟﯿﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
ﻣﯿﺮے ذﻣہ ﺟﻮ ﺳہﻢ اﻣﺎم ہے اس ﻣﯿﮟ ﺳے اﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﮐﻮ دﯾﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺧﺮﯾﺪﻧے اور ﺗﻘﺴﯿﻢ ! س۸۳۰۱۔ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺮﻧے ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔے؟
ج۔ اﮔﺮ ہﻢ ارے وہ وﮐﯿﻞ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺳہﻢ اﻣﺎم ﺧﺮچ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ اﺟﺎزت ہے ﻣﻔﯿﺪ دﯾﻨﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻓﺮہﻢ ی ﮐﻮ
ﺿﺮوری ﺳﻤﺠہﯿﮟ ﺗﻮ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ وہ اس ﻣﺎل ﺳے اﯾﮏ ﺗﮭﺎﺋﯽ ﺻﺮف ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﻮو ہ ﻣﺨﺼﻮص
ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﺮﻧے ﮐے ﻣﺠﺎز ہﯿﮟ ۔
د واﻟﯽ ہے ﻟﯿﮑﻦ اس;&#xFEFBس۹۳۰۱۔ ﮐﯿﺎ اﯾﺴﯽ ﻋﻠﻮی ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺳہﻢ ﺳﺎدات دﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ﺟﻮ ﻧﺎدار اور او
د اور;&#xFEFBاور ﮐﯿﺎ وہ ﻋﻮرت اس ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﮐﻮ اﭘﻨﯽ او ﮐﺎ ﺷﻮﮬﺮ ﻋﻠﻮی ﻧہﯿﮟ اور ﻧﺎدار اور ﻓﻘﯿﺮ ہے ؟
ﺷﻮﮬﺮ ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ ﺷﻮﮬﺮ ﻧﺎدار ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﭘﻨﯽ زوﺟہ ﮐﺎ ﻧﻔﻘہ ﭘﻮرا ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ اور زوﺟہ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﻓﻘﯿﺮ ہﻮ
ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﭘﻮری ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے وہ ﺣﻖ ﺳﺎدات ﻟے ﺳﮑﺘﯽ ہے اور ﺟﻮ ﺣﻖ ﺳﺎدات اس ﻧے ﻟﯿﺎ ہے اﺳے وہ اﭘﻨے اوﭘﺮ
د ﭘﺮ ﯾہﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﭘﻨے ﺷﻮﮬﺮ ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ہے ۔;&#xFEFBاﭘﻨﯽ او
س۰۴۰۱۔ ﺣﻖ اﻣﺎم اورﺣﻖ ﺳﺎدات ﻟﯿﻨے واﻟے اﯾﺴے ﺷﺨﺺ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ﺟﻮ ) ﺣﻮزہ ﻋﻠﻤﯿہ ﮐے وﻇﯿﻔہ
ﺗﻨﺨﻮاہ ﻟﯿﺘﺎ ہے ﺟﻮ اس ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐے ﺿﺮورﯾﺎت ﮐے ﻟﺌے ﮐﺎﻓﯽ ہے ؟( وھ;&#xFEFCﮐے ﻋ
ج۔ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻘﻄہ ﻧﻈﺮ ﺳے ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧہﯿﮟ ہے اور ﻧہ ﺣﻮزہ ﻋﻠﻤﯿہ ﮐے ﺷﮭﺮﯾہ ﮐے ﻗﻮاﻋﺪ و ﺿﻮاﺑﻂ اس
ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ہﯿﮟ وہ ﺣﻖ اﻣﺎم و ﺣﻖ ﺳﺎدات ﺳے ﻧہﯿﮟ ﻟے ﺳﮑﺘﺎ۔

س۱۴۰۱۔ اﯾﮏ ﻋﻠﻮی ﻋﻮرت ﻣﺪﻋﯽ ہے ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﺎپ اﭘﻨے اﮬﻞ و ﻋﯿﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﭘﻮرے ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ہے اور ان ﮐﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﯾہ ہے ﮐہ وہ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ﺑﮭﯿﮏ ﻣﺎﻧﮕﻨے ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ہﯿﮟ اور اس ﺳے وہ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺧﺮچ ﻧﮑﺎﻟﺘے ہﯿﮟ
ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺨﻞ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے ;&#xFEFBﻗے ﮐے رہﻨے واﻟے ﺟﺎﻧﺘے ہﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﺳﯿﺪ ﭘﯿﺴے وا;&#xFEFC۔ﻟﯿﮑﻦ اس ﻋ
اﭘﻨے اﮬﻞ و ﻋﯿﺎل ﭘﺮ ﺧﺮچ ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ان ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﺳے ﭘﻮرے ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے اور ﻓﺮض ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ
ً ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ;&#xFEFCﺑﭽﻮں ﮐﺎ واﻟﺪ ﯾہ ﮐہے ﮐہ ﻣﺠہ ﭘﺮ ﻓﻘﻂ ﻃﻌﺎم اور ﻟﺒﺎس واﺟﺐ ہے اور دوﺳﺮی ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻣﺜ
ﺑﻌﺾ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺿﺮورﯾﺎت  ،اﺳﯽ ﻃﺮح ﭼہﻮﭨے ﺑﭽﻮں ﮐﺎ روزاﻧہ ﮐﺎﺧﺮچ ﺟﻮ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ  ،ﺗﻮ
ﮐﯿﺎ ان ﮐﻮ ان ﺿﺮورﯾﺎت ﮐے ﻟﺌے ﺳہﻢ ﺳﺎدات دے ﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ؟
ج۔ ﭘﮭﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ وہ اﭘﻨے ﺑﺎپ ﺳے ﻧﻔﻘہ ﻟﯿﻨے ﭘﺮ ﻗﺪرت ﻧہ رﮐﮭﺘے ہﻮں ﺗﻮ ﻧہﯿﮟ ﻧﻔﻘہ ﮐے ﻟﺌے ﺿﺮورت ﮐے
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﺳے دے ﺳﮑﺘے ہﯿﮟ  ،اﺳﯽ ﻃﺮح دوﺳﺮی ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﻧہﯿﮟ  ،ﺧﻮراک  ،ﻟﺒﺎس اور رہﺎﺋﺶ
ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺿﺮورت ہﻮ ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ہﻮ ﺗﻮ ﻧہﯿﮟ ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﻣﯿﮟ وہ &#xFEFC;،ﮐے ﻋ
ﺳے اﺗﻨﺎ دﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ﺟﺲ ﺳے ان ﮐﯽ ﺿﺮورت ﭘﻮری ہﻮﺟﺎﺋے۔
س۲۴۰۱۔ ﮐﯿﺎ آپ اس ﺑﺎت ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﺘے ہﯿﮟ ﮐہ ﻟﻮگ ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺳﯿﺪوں ﮐﻮ دﯾﺪﯾﮟ؟
ج۔ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐے ذﻣہ ﺳہﻢ ﺳﺎدات ہے اس ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ وہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﺟﺎزت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے۔
س۳۴۰۱۔ ﮐﯿﺎ آپ ﮐے ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﻧﺎدار ﺳﯿﺪ ﮐﻮ دے ﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﻞ ﺧﻤﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﺳہﻢ اﻣﺎم و ﺳہﻢ
ء ﮐﻮ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﺗﺎﮐہ وہ اﺳے ﺷﺮﻋﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﮐﺮﯾﮟ۔;&#xFEFCﺳﺎدات آپ ﮐے وﮐ
ج۔ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺳہﻢ ﺳﺎدات اور ﺳہﻢ اﻣﺎم)ع( ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۴۴۰۱۔ ﮐﯿﺎ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻘﻮق ) ﺧﻤﺲ  ،رد ﻣﻈﺎﻟﻢ اور زﮐﻮٰۃ( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے اﻣﻮر ﺳے ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟ اور ﮐﯿﺎ وہ ﺷﺨﺺ
ﺟﺲ ﭘﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ واﺟﺐ ہﻮں وہ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﮐﻮ ﺳہﻢ ﺳﺎدات و زﮐﻮٰۃ وﻏﯿﺮہ دے ﺳﮑﺘﺎ ہے ؟
ج۔ زﮐﻮٰۃ اور رد ﻣﻈﺎﻟﻢ ﮐﯽ رﻗﻢ دﯾﻦ دار ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻔﻠﺴﻮں ﮐﻮ دﯾﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻤﺲ ﮐﻮ ہﻢ ارے دﻓﺘﺮ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ہﻢ
ارے ان وﮐﯿﻠﻮں ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﺴﯽ اﯾﮏ ﮐے ﭘﺎس ﭘہﻮﻧﭽﺎﻧﺎ واﺟﺐ ہے ﺟﻨہﯿﮟ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻮارد ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﺻﺮف ﮐﺮﻧے ﮐﯽ
اﺟﺎزت ہے ۔
س۵۴۰۱۔ وہ ﺳﺎدات ﺟﻦ ﮐے ﭘﺎس ﮐﺎم اور ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﺎ ذرﯾﻌہ ہے  ،ﺧﻤﺲ ﮐے ﻣﺴﺘﺤﻖ ہﯿﮟ ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟ اﻣﯿﺪ ہے ﮐہ اس
ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔے؟
ج۔ اﮔﺮ ان ﮐﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﻋﺮف ﻋﺎم ﮐے ﻟﺤﺎظ ﺳے اﻧﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐے ﻟﺌے ﮐﺎﻓﯽ ہے ﺗﻮ وہ ﺧﻤﺲ ﮐے ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ ۔
زﻣﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں اور اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﮐﻨﻮارہ ہﻮں واﻟﺪ اور;&#xFEFCس۶۴۰۱۔ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﭘﭽﯿﺲ ﺳﺎﻟہ ﺟﻮان ہﻮں۔ ﻣ
واﻟﺪہ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں واﻟﺪﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻤﺮ ہﯿﮟ اور ﭼﺎر ﺳﺎل ﺳے ﻣﯿﮟ ﮬﯽ اﺧﺮاﺟﺎت ﭘﻮرے ﮐﺮرہﺎ
واﺿﺢ رہے ﮐہ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻃﺮف ﺋﻖ ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ ﻧہ ان ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ آﻣﺪﻧﯽ ہے ۔; &#xFEFBہﻮں ﻣﯿﺮے واﻟﺪ ﮐﺎم ﮐﺮﻧے ﮐے
ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮوں اور دوﺳﺮی ﻃﺮف زﻧﺪﮔﯽ ﮐے ﺗﻤﺎم اﺧﺮاﺟﺎت ﭘﻮرے ﮐﺮوں ﯾہ ﻣﯿﺮے ﺑﺲ ﻣﯿﮟ
ﻧہﯿﮟ ہے  ،ﻣﯿﮟ ﮔﺬﺷﺘہ ﺑﺮﺳﻮں ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐے ﺧﻤﺲ ﻣﺒﻠﻎ  ۹۱ﮬﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎ ﻣﻘﺮوض ہﻮں۔ ﻣﯿﮟ ﻧے اس ﮐﻮ ﻟﮑہ دﯾﺎ
ہے ﺗﺎﮐہ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ادا ﮐﺮوں۔ ﻋﺮض ﯾہ ہے ﮐہ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺳﺎل ﺑﮭﺮ ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ اﭘﻨے اﻗﺮﺑﺎء ﺟﯿﺴے ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﻮ
دے ﺳﮑﺘﺎ ہﻮں ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ﺳﮑﯿﮟ;&#xFEFCج۔ اﮔﺮ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐے ﭘﺎس اﺗﻨﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧہﯿﮟ ﺟﺲ ﺳے وہ اﭘﻨﯽ روز ﻣﺮہ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭼ
اور آپ ان ﮐﺎ ﺧﺮچ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻧﻔﻘہ آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے اور ﺟﻮ ﮐﭽﮫ آپ ان ﮐے ﻧﻔﻘہ ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗے
ہﯿﮟ  ،وہ ﺷﺮﻋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳے آپ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ،ﺎس ﮐﻮ آپ اس ﺧﻤﺲ ﻣﯿںﺤﺴﺎب ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘے ﺟﺲ ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ آپ
ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ۔
ﮐہ ﺗﻮﻣﺎن ہﯿﮟ اور ان ﮐﺎ آپ ﮐﯽ; &#xFEFBم ﮐے اﯾﮏ;&#xFEFCس۷۴۰۱۔ ﻣﯿﺮے ذﻣہ ﺳہﻢ اﻣﺎم ﻋﻠﯿہ اﻟﺴ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮟ ارﺳﺎل ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے دوﺳﺮی ﻃﺮف ﯾہﺎں اﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ہے ﺟہﺎں ﭘﯿﺴہ ﮐﯽ ﺿﺮورت ہے  ،ﮐﯿﺎ آپ
اﺟﺎزت دﯾﺘے ہﯿﮟ ﮐہ ﯾہ رﻗﻢ اس ﻣﺴﺠﺪ ﮐے اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ دﯾﺪی ﺟﺎﺋے ﺗﺎﮐہ وہ اس ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ اﺳے
ﺧﺮچ ﮐﺮﯾﮟ؟

ج۔ دور ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﮟ  ،ﻣﯿﮟ ﺳہﻢ اﻣﺎم و ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﮐﻮ ﺣﻮزات ﻋﻠﻤﯿہ) دﯾﻨﯽ ﻣﺪارس( ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ
ہﻮں  ،ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐے ﻟﺌے ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐے ﺗﻌﺎون اور ﺑﺨﺸﺶ ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ۔
س۸۴۰۱۔ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻣﻠﺤﻮظ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے ﮐہ ﻣﻤﮑﻦ ہے ہﻢ ارے واﻟﺪ ﻧے اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ اﭘﻨے ﻣﺎل
ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﻧہ ﮐﯿﺎ ہﻮ اور ہﻢ ﻧے ﮬﺴﭙﺘﺎل ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ان ﮐﯽ زﻣﯿﻦ ﺳے اﯾﮏ ﭨﮑﮍا ﮬﺒہ ﮐﯿﺎ ہے ﮐﯿﺎ اس زﻣﯿﻦ ﮐﻮ
ﻣﺮﺣﻮم ﮐے ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺎب ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ؟
ج۔ ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ اس زﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ۔
ت ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ دﯾﻨے واﻟے ﮐﻮ ﺧﻮد اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﮬﺒہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ؟;&#xFEFBس۹۴۰۱۔ ﮐﻦ ﺣﺎ
ج۔ ﺳہﻢ ﯾﻦ ﻣﺒﺎرﮐﯿﻦ )ﺳہﻢ ﺳﺎدات وﺳہﻢ اﻣﺎم(ﮐﻮ ﮬﺒہ ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﺘﺎ۔
س۰۵۰۱۔ اﮔﺮ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس ﺳﺎل ﮐﯽ اس ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﺗﺎ ہے  ،اس ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت
اور آﻧےواﻟے ﺳﺎل ﻣﯿﮟ ﻧﻔﻊ ﮐﯽ رﻗﻢ ﮐہ روﭘﯿہ زﯾﺎدہ ہﻮ۔ اور اس رﻗﻢ ﮐﺎ وہ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﭼﮑﺎ ہﻮ &#xFEFB;،
ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐہ ﭘﭽﺎس ﮬﺰار ہﻮﮔﺌﯽ ہﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻧﺌے ﺳﺎل ﻣﯿﮟ وہ ﺻﺮف ﭘﭽﺎس ﮬﺰار روﭘﯿہ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ اد ا;&#xFEFB
ﮐہ ﭘﭽﺎس ﮬﺰار ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دے ﮔﺎ؟; &#xFEFBﯾﺎ دوﺑﺎرہ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً

ﺳے
اﯾﮏ
اﯾﮏ
اﯾﮏ

ج۔ ﺟﺲ ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎ ہے اﮔﺮ ﻧﺌے ﺳﺎل ﻣﯿﮟ وہ ﺧﺮچ ﻧہﯿﮟ ہﻮا ہے اور ﮐﻞ ﻣﺎل ﻣﻮﺟﻮد ہے ﺗﻮ دوﺑﺎرہ اس
ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ دﯾﻨﺎ ہے اور اﮔﺮ ﺳﺎل ﮐے اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﻮ ﺧﻮد راس اﻟﻤﺎل ﺳے اور اس ﮐے ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳے ﭘﻮرا ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ﺗﻮ
ﺳﺎل ﮐے آﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻣﺨﻤﺲ اور ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳے واﺟﺐ ہے ۔
س۱۵۰۱۔ ﺟﻦ دﯾﻨﯽ ﻃﻠﺒہ ﻧے اب ﺗﮏ ﺷﺎدی ﻧہﯿﮟ ﮐﯽ ہے ۔ اور ان ﮐے ﭘﺎس اﭘﻨﺎ ﮔﮭﺮ ﺑﮭﯽ ﻧہﯿﮟ  ،ﮐﯿﺎ ان ﮐﯽ اس
ﯾﺎ م ﺳے دﺳﺘﯿﺎب ہﻮﺋﯽ ہے &#xFEFC;،زﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯿہ اﻟﺴ;&#xFEFCﻣ آﻣﺪﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ہے ﺟﻮ ﻧہﯿﮟ ﺗﺒﻠﯿﻎ ،
وہ ﺧﻤﺲ دﺋﯿے ﺑﻐﯿﺮ اس آﻣﺪﻧﯽ ﮐﻮ ﺷﺎدی ﮐے ﻟﺌے ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ اور وہ آﻣﺪﻧﯽ ﺧﻤﺲ ﺳے ﻣﺴﺘﺜﻨﯽٰ ہﻮ؟
ب ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻮزہ ﻋﻠﻤﯿہ ﮐﻮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے دﺋﯿے ﺟﺎﺗے ہﯿﮟ ان;&#xFEFCج۔ وہ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ ﺟﻮ ﻃ
زﻣﺖ ﮐے ذرﯾﻌہ ہﻮﻧے واﻟﯽ آﻣﺪﻧﯽ اﮔﺮ ﺳﺎل ﮐﯽ اس ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮏ ﻣﺤﻔﻮظ;&#xFEFCﻣ ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ و
ہے ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ہے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س۲۵۰۱۔ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﻣﺎل اس ﻣﺎل ﺳے ﻣﺨﻠﻮط ہﻮﺟﺎﺋے ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎ ہے اور ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ وہ
اس ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎل ﺳے ﺧﺮچ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ اور ﮐﺒﮭﯽ اس ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓہ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ  ،اس اﻣﺮ ﮐﻮ ﻣﺪﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے
ﮐہ ﻣﺨﻤﺲ ﻣﺎل ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮم ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﭘﺮ ﭘﻮرے ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﯾﺎ ﺻﺮف اس ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ
دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ؟
ج۔ اس ﭘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪہ رﻗﻢ ﺳے ﺻﺮف اس ﻣﺎل ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ہے ۔
س۳۵۰۱۔ وہ ﮐﻔﻦ ﺟﻮ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺳﻮں ﺗﮏ اﺳﯽ ﻃﺮح ﭘﮍا رہﺎ ﮐﯿﺎ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﯾﺎ اس
ﮐﯽ اس ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﺟﺲ ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ ﮐﻔﻦ اس ﻣﺎل ﺳے ﺧﺮﯾﺪا ﮔﯿﺎ ہے ﮐہ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ دﯾﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ورﻧہ اس ﮐﺎ
ﻣﻮﺟﻮدہ ﻗﯿﻤﺖ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ۔
س۴۵۰۱۔ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ دﯾﻨﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ہﻮں اور ﻣﯿﺮے ﭘﺎس ﮐﭽﮫ ﻣﺎل ﺗﮭﺎ  ،ﺑﻌﺾ اﺷﺨﺎص ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳے اور ﺳہﻢ
ﺳﺎدات اور ﻗﺮض ﻟے ﮐﺮ ﻣﯿﮟ ﻧے اﯾﮏ ﭼہﻮﭨﺎﺳﺎ ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪا ﺗﮭﺎ۔اب وہ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻧے ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮدﯾﺎ ہے  ،ﭘﺲ اﮔﺮ ا س
ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ اس ﺳﺎل ﺗﮏ اﯾﺴے ﮬﯽ رﮐﮭﯽ رہے اور دوﺳﺮا ﮔﮭﺮ ﻧہ ﺧﺮﯾﺪوں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﻣﺎل ﭘﺮ ﺟﻮ ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪﻧے ﮐے ﻟﺌے
ہے ﺧﻤﺲ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے ؟
ج۔ اﮔﺮ آپ ﻧے ﺣﻮزہ ﻋﻠﻤﯿہ ﮐے وﻇﯿﻔہ دوﺳﺮوں ﮐے ﻣﺪد اور ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻘﻮق ﺳے ﮔﮭﺮ ﺧﺮﯾﺪا ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮔﮭﺮ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔

ﺧﻤﺲ ﮐے ﻣﺘﻔﺮق ﻣﺴﺎﺋﻞ

س۵۵۰۱۔ ﻣﯿﮟ ﻧے  ۱۴۳۱ء ھ۔ش  ۲۶۹۱ء ء ﻣﯿﮟ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رہ(ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ اور ان ﮐے ﻓﺘﻮے ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
رﻗﻮم ﺷﺮﻋﯿہ اﻧﮭﯽ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺗﺘﮭﺎ  ۶۴۳۱ء ھ۔ش ﻣﯿﮟ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رہ( ﻧے رﻗﻮم ﺷﺮﻋﯿہ اور ﻣﺎﻟﯿﺎت
زﮐﻮٰۃ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ ہﯿﮟ اور ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ ﺧﻤﺲ و ” :ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺳﻮال ﮐے ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ
ﻣﯽ ﺟﻤہﻮرﯾہ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﮐﺮرہے ہﯿﮟ &#xFEFC;،اور آج ﺟﺒﮑہ ہﻢ اﺳ “ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ ۔
اﻣﯿﺪ ہے ﮐہ ) اس زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ(رﻗﻮم ﺷﺮﻋﯿہ اور ﻣﺎﻟﯿﺎت ادا ﮐﺮﻧے ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﯿﺮا ﻓﺮﯾﻀہ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔے؟
دﺳﺘﻮرات ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺎﺋﺪ ﮐﺌے ﻣﯽ ﺟﻤہﻮرﯾہ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻗﻮاﻧﯿﻦ و;&#xFEFCج۔ اﺳ
ﺟﺎﺗے ہﯿﮟ اﮔﺮﭼہ ان ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﺟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے زﻣﺮہ ﻣﯿﮟ آﺗے ہﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻮ ﺳہﻢ
ﯾﻦ ﻣﺒﺎرﮐﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺌﯿے اور ﻧہﯿﮟ اﭘﻨے اﻣﻮال ﮐﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺌﯿے۔
س۶۵۰۱۔ ﮐﯿﺎ رﻗﻮم ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﻮ ڈاﻟﺮ ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ﺟﺒﮑہ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ہے ﮐہ ﮐﺮﻧﺴﯽ ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﮭﭩﺘﯽ ﺑﮍﮬﺘﯽ رﮬﺘﯽ ہے  ،ﯾہ ﮐﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ رو ﺳے ﺟﺎﺋﺰ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﺟﺲ ﮐے اوﭘﺮ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ ہﯿﮟ وہ ڈاﻟﺮ ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ادا ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐے ﻟﺌے ﺿﺮوری ہے ﮐہ وہ
اس دن ﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮے ﺟﺲ دن ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ ادا ﮐﺮﺗﺎ ہے ﻟﯿﮑﻦ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺣﻘﻮق
ﺷﺮﻋﯿہ وﺻﻮل ﮐﺮﻧے واﻟے وہ وﮐﯿﻞ ﺟﻮ اﻣﺎﻧﺖ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ رﻗﻮم ﻟﯿﺘے ہﯿﮟ ان ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ﮐہ اﯾﮏ ﮐﺮﻧﺴﯽ ﮐﻮ
دوﺳﺮی ﮐﺮﻧﺴﯽ ﺳے ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﺟﺎزت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ہﻮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎ ﺑﺪﻟﻨﺎ اس ﮐے ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
ﮔﯿﺎ ہے ﺟﺲ ﮐﺎ زر اﺻﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ ﻣﯿﮟ ﺳے ہے ;&#xFEFBس۷۵۰۱۔ اﯾﮏ ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﮟ ﺷﻌﺒہ ﺗﺠﺎرت ﮐﮭﻮ
ﻣﺬﮐﻮرہ ﺷﻌﺒہ ﺗﺠﺎرت ﮐﯽ ﻏﺮض و ﻏﺎﯾﺖ ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐے آﺋﻨﺪہ اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ہے ﮐﯿﺎ اس ﺗﺠﺎرت ﮐے ﻓﺎﺋﺪے ﮐﺎ
ﺧﻤﺲ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ واﺟﺐ ہے اور ﮐﯿﺎ اس ﺧﻤﺲ ﮐﻮ ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐے اﻣﻮر ﭘﺮ ﺻﺮف ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ؟
ج۔ وہ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﻧے ﺧﺎص اﻣﻮر ﮐے ﻟﺌے ﻣﻘﺮر ﮐﯿﺎ ہﻮ ان ﺳے ﺗﺠﺎرت ﮐﺮﻧﺎ اور اﺳے ﻣﻘﺮرہ
اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ﺳے روﮐﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے  ،ﭼہے ﯾہ ﺗﺠﺎرت ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ادارے ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪہ ﭘﮭﻨﭽﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮬﯽ ﮐﯿﻮںﻨہ ہﻮ۔
ﺑﺎﻟﻔﺮض اﮔﺮ اس ﺳے ﺗﺠﺎرت ﺷﺮوع ﮐﺮدی ﮔﺌﯽ ﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪہ ﻓﺎﺋﺪہ ﮐﺎ ﻣﺼﺮف وﮬﯽ ہے ﺟﻮ اﺻﻞ ﻣﺎل ﮐﺎ ہے اور
اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ وہ ﮬﺪاﯾﺎ اور ﻋﻮاﻣﯽ اﻣﺪاد ﺟﻮ اس ادارہ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺋﯽ ہے اس ﺳے ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﮟ
ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ اس ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪہ ﻧﻔﻊ ﻣﯿﮟ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے اس ﻟﺌے ﮐہ اﺻﻞ ﻣﺎل ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ
اﺷﺨﺎص ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧہﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ادارہ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﺎص ﺟﮭﺖ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ہے ۔
س۸۵۰۱۔ اﮔﺮ ہﻢ ﯾﮟ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺷﮏ ہﻮ ﮐہ ہﻢ ﻧے اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﯿﺎ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟ اﮔﺮﭼہ ﻇﻦ
ﻏﺎﻟﺐ ﯾہ ہﻮ ﮐہ ادا ﮐﯿﺎ ہے ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے؟
ج۔ اﮔﺮ ﺷﮏ ﺧﻤﺲ ﮐے ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮐے ﺑﻌﺪ ہﻮ ﺗﻮ اس ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮوری
ہے ۔
س۹۵۰۱۔ اﯾﮏ ﭼﮑﯽ ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﻟﺌے آﭨﺎ ﭘﯿﺴﺘﯽ ہے اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ و زﮐﻮٰۃ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ اﮔﺮ ﭼﮑﯽ ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﻟﺌے وﻗﻒ ہے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
ﻣﺸﻮرہ ﮐے ﺑﻌﺪ ح و;&#xFEFCس۰۶۰۱۔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺎت ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺮے ذﻣہ ﮐﭽﮫ ﺧﻤﺲ ﺗﮭﺎ۔ اﯾﮏ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺻ
ﮐﭽﮫ ﺣﺼہ ادا ﮐﺮدﯾﺎ ﻣﮕﺮ اس ﮐﺎ ﮐﭽﮫ ﺣﺼہ ﻣﯿﺮے ذﻣہ ﺑﺎﻗﯽ رہ ﮔﯿﺎ ہے اور اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﻣﯿﮟ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮ ﺣﻞ ﻧہﯿﮟ
ﮐﺮﺳﮑﺎ ہﻮں ،ﻤﯿﺮا ﮐﯿﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ہے ؟
ج۔ ﺻﺮف ﻓﯽ اﻟﺤﺎل ادا ﮐﺮﻧے ﺳے ﻋﺎﺟﺰ ہﻮﻧﺎ ﺑﺮی اﻟﺬﻣہ ہﻮﻧے ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﺑﻠﮑہ اس ﻗﺮض ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ
ہے ۔ اﮔﺮﭼہ آﮬﺴﺘہ آﮬﺴﺘہ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ﻏﺮض ﺟﺐ ﺑﮭﯽ اﻣﮑﺎن ہﻮ ادا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے۔
س۱۶۰۱۔ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ اس رﻗﻢ ﮐﻮ  ،ﺟﻮ ﮐہ ﻣﯿﺮے واﻟﺪ ﻧے ﺧﻤﺲ ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے ﻧﮑﺎﻟﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﺒﮑہ اس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﻧہﯿﮟ ﺗﮭﺎ
 ،ﻣﻮﺟﻮدہ ﻣﺎل ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐﺎ ﺟﺰء ﻗﺮار دے ﺳﮑﺘﺎ ہﻮں؟
ج۔ وہ ﻣﺎل ﺟﻮ زﻣﺎﻧہ ﮔﺰﺷﺘہ ﻣﯿﮟ ﺧﺮچ ہﻮﭼﮑﺎ ہے  ،اس ﮐﻮ آج ﮐے ﺧﻤﺲ ﮐے ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ۔
س۲۶۰۱۔ ﮐﯿﺎ ان ﻟﮍﮐﻮں اور ﻟﮍﮐﯿﻮں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ و زﮐﻮٰۃ واﺟﺐ ہے ﺟﻮ اﺑﮭﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻧہﯿﮟ ہﻮﺋے ہﯿﮟ ؟

ج۔ زﮐﻮٰۃ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ اس ﮐے ﻣﺎل ﭘﺮ ﺧﻤﺲ واﺟﺐ ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﮐے وﻟﯽ ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ
ادا ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﮐے ﻣﺎل ﺳے ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪہ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮﻧﺎ وﻟﯽ ﭘﺮ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ﺑﻠﮑہ اﺣﺘﯿﺎط
واﺟﺐ ﯾہ ہے ﮐہ ﺑﺎﻟﻎ ہﻮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ وہ ﺧﻮد اس ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ادا ﮐﺮے۔
م اور ان اﻣﻮال ﺳے ﺟﻦ ﮐﺎ ﻣﺼﺮف;&#xFEFCس۳۶۰۱۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ رﻗﻮم ﺷﺮﻋﯿہ ﺳہﻢ اﻣﺎم ﻋﻠﯿہ اﻟﺴ
ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺳے ﻣﻌﯿﻦ ہﻮﭼﮑﺎ ہے  ،دﯾﻨﯽ ﻣﺪرﺳہ ﯾﺎ اﻣﺎم ﺑﺎرﮔﺎہ ﺑﻨﻮاﺋے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ
ﺣﺎﺻﻞ ہے ﮐہ اس ﻣﺎل ﮐﻮ ﺟﻮ اس ﻧے اﭘﻨے ذﻣہ واﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐے ﻃﻮر ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ہے اس ﮐﻮ
واﭘﺲ ﻟے ﯾﺎ اس ﻣﻮﺳﺴہ ﮐﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ واﭘﺲ ﻟے ﻟے ﺟﻮ اس ﻧے دﯾﺪی ﺗﮭﯽ  ،ﯾﺎ اس ﻋﻤﺎرت ﮐﻮ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮے؟
ج۔ اﮔﺮ اس ﻧے ﻣﺪرﺳہ وﻏﯿﺮہ ﮐﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯿﮟ اﭘﻨے ان اﻣﻮال ﮐﻮ ﺟﻦ ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ رﻗﻮم ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
اس ﭘﺮ واﺟﺐ ﺗﮭﯽ اﯾﺴے ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﯽ اﺟﺎزت اور اﭘﻨے ذﻣہ واﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﺳے ﺧﺮچ ﮐﯿﺎ ہے
ﺟﺲ ﮐﻮ ﯾہ رﻗﻮم ﺷﺮﻋﯿہ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ واﭘﺲ ﻟﯿﻨے ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧہﯿﮟ ہے اور ﻧہ اس ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﻃﺮح
ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﺣﻖ ہے ۔

اﻧﻔﺎل
س
۴۶۰۱
۔ ﺷﮭﺮوں ﮐے ﻗﺎﻧﻮن اراﺿﯽ ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ
۱
ﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ہﻮﺗﯽ ہﯿﮟ;&#xFEFC۔ ﻏﯿﺮ آﺑﺎد زﻣﯿﻨﻮں ﮐﻮ اﻧﻔﺎل ﮐﻮ ﺟﺰء ﺳﻤﺠہﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے اور ﯾہ اﺳ
۔
۲
۔ ﺷﮭﺮ ﮐﯽ آﺑﺎد وﻏﯿﺮآﺑﺎد زﻣﯿﻨﻮں ﮐے ﻣﺎﻟﮑﻮں ﮐے ﻟﺌے ﺿﺮوری ہے ﮐہ اﭘﻨﯽ ان زﻣﯿﻨﻮں ﮐﻮ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﻠﺪﯾہ ﮐﻮ
ﻗہ ﮐﯽ راﺋﺞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﯾﮟ۔;&#xFEFCﻋ ﺿﺮورت ہﻮ ،
اب ﺳﻮال ﯾہ ہے
:
۱
۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﯾﺴﯽ ﻏﯿﺮ آﺑﺎد زﻣﯿﻦ ﮐﻮ
(
ﺟﺲ ﮐﺎ وﺛﯿﻘہ اس ﮐے ﻧﺎم ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ اس وﺛﯿﻘہ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧہﯿﮟ رہﺎ ﺳہﻢ اﻣﺎم و ﺳہﻢ
ﺳﺎدات ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے دﯾﺪے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
۲
۔ اﮔﺮ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐے ﭘﺎس ﮐﭽﮫ زﻣﯿﻦ ہے اور ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﻠﺪﯾہ ﮐے ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ وہ اﺳے ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧے ﭘﺮ
ﻣﺠﺒﻮر ہے ﭼہے زﻣﯿﻦ آﺑﺎد ہﻮﯾﺎ ﻧہ ہﻮ ﻟﯿﮑﻦ وہ ﺷﺨﺺ اﺳے ﺳہﻢ اﻣﺎم و ﺳہﻢ ﺳﺎدات ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے دے دﯾﺘﺎ ہے ﺗﻮ
اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ ﻏﯿﺮ آﺑﺎد زﻣﯿﻦ اﮔﺮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﺲ ﮐے ﻧﺎم ﮐﺎ وﺛﯿﻘہ ہے ﺗﻮ اﺳے ﺧﻤﺲ ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے
ﭼہﻮڑﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧہﯿﮟ ہے اور ﻧہ ﮬﯽ اﺳے اس ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے ﺟﻮ اس ﮐے ذﻣہ ہے ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح اس
ﻣﻤﻠﻮﮐہ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺧﻤﺲ ﮐے ﻋﻨﻮان ﺳے ﭼہﻮڑﻧﺎ ﯾﺎ اس ﮐﺎ اﭘﻨے ذﻣہ واﺟﺐ ﺧﻤﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧہﯿﮟ
ہے  ،ﺟﺲ ﮐﻮ ﺑﻠﺪﯾہ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اس ﮐے ﻣﺎﻟﮏ ﺳے ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎوﺿہ دے ﮐﺮ ﯾﺎ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻌﺎوﺿہ ﮐے ﻟے ﺳﮑﺘﯽ ہے
۔
س
۵۶۰۱
۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﯾﻨﭧ ﮐے ﮐﺎرﺧﺎﻧے ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ اﭘﻨے ﻟﺌے زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪے اور اﺳﮑﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﯾہ ہﻮ ﮐہ اس زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﭩﯽ
ﺑﯿﭻ ﮐﺮ ﻓﺎﺋﺪہ ﮐﻤﺎﺋے ،ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﯾﺴﯽ زﻣﯿﻦ اﻧﻔﺎل ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ہﻮﮔﯽ ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟ اور اس ﻓﺮض ﭘﺮ ﮐہ اﻧﻔﺎل ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎر ﻧہ
ہﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮ ﺣﻖ ہے ﮐہ اس ﻣﭩﯽ ﭘﺮ ﭨﯿﮑﺲ وﺻﻮل ﮐﺮے؟ ﯾہ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﻠﻮم ہے ﮐہ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺪﻧﯽ ﮐﺎ
دس ﻓﯿﺼﺪ ﺷﮭﺮ ﮐﯽ ﺑﻠﺪﯾہ ﮐﻮ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے ؟
ﻣﯽ ﮐے ﭘﺎس ﮐﺮدہ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے;&#xFEFCج۔ اﮔﺮ اس ﻗﺴﻢ ﮐے ﭨﯿﮑﺲ ﮐﯽ وﺻﻮل ﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﮟ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﺋے اﺳ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ہے ﺟﺲ ﮐﯽ ﺷﻮراﺋے ﻧﮕﮭﺒﺎن ﻧے ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯽ ہﻮ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ اﺷﮑﺎل ﻧہﯿﮟ ہے ۔

س
۶۶۰۱
۔ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﻮﻧﺴﭙﻞ ﺑﻮرڈ ﮐﻮ ﯾہ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ہے ﮐہ وہ ﺷﮭﺮ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ وﻏﯿﺮہ ﮐے ﺳﻠﺴﻠے ﻣﯿﮟ ﻧﺪی ،ﻧﮭﺮ ﮐے رﯾﺖ ﺳے
ﻓﺎﺋﺪہ اﭨہﺎﺋے اور ﺑﺼﻮرت ﺟﻮاز اﮔﺮ
(
وہ;&#xFEFCﻣﯿﻮﻧﺴﭙﻞ ﺑﻮرڈ ﮐے ﻋ
)
ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﯾہ دﻋﻮیٰ ﮐﺮے ﮐہ ﯾہ ﻣﯿﺮی ﻣﻠﮑﯿﺖ ہے ﺗﻮ ا س دﻋﻮے ﮐﯽ ﺳﻤﺎﻋﺖ ہﻮﮔﯽ ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﻣﯿﻮﻧﺴﭙﻠﭩﯽ ﺑﻮرڈ ﮐے ﻟﺌے اس ﺳے ﻓﺎﺋﺪہ اﭨہﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے اور ﺑﮍی ﻧﮭﺮوںﮑے اﺣﺎﻃہ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ
ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐے دﻋﻮیٰ ﮐﯽ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﻧہﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ﮔﯽ۔
س
۷۶۰۱
۔ ﺧﺎﻧہ ﺑﺪوش ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭼﺮاﮔہﻮں ﮐے ﺗﺼﺮف ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﮬﺮ
ﻗﺒﯿﻠے ﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﭼﺮاﮔﺎہ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ہﻮﺗﺎ ہے  ،ﮐﯿﺎ وہ اس ﻗﺼﺪ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﻮچ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﮐہ دوﺑﺎرہ اﺳﯽ ﺟﮕہ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔے  ،ﺧﺘﻢ ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے ؟ واﺿﺢ رہے ﮐہ ﯾہ ﮐﻮچ اور ﻣﺮاﺟﻌﺖ دﺳﯿﻮں ﺳﺎل ﺳے اﺳﯽ ﻃﺮح رﮬﯽ ہے
اور رہے ﮔﯽ؟
ج۔ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﯽ ﭼﺮاﮔﺎہ ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ان ﮐے ﮐﻮچ ﮐﺮﺟﺎﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ان ﮐے ﻟﺌے ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﻧﺎ
ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل ہے اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اﺣﺘﯿﺎط ﺑہﺖ ر ہے ۔
س
۸۶۰۱
۔ اﯾﮏ ﮔﺎوٴں ﻣﯿﮟ ﭼﺮاﮔﺎہ اور زرﻋﯽ زﻣﯿﻨﻮں ﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﻗﻠﺖ ﮐﯽ وﺟہ ﺳے اس ﮔﺎوٴں ﮐے ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺧﺮاﺟﺎت
ب;&#xFEFCﻣﯽ اﻧﻘ;&#xFEFCﭼﺮاﮔہﻮں ﮐﯽ ﺳﺒﺰ ﮔہﺎس ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﮐے ﭘﻮرے ﮐﺌے ﺟﺎﺗے ہﯿﮟ اور ﯾہ ﺳﻠﺴﻠہ اﺳ
ﮐﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺳے آج ﺗﮏ ﺟﺎری ہے ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اب اس ﮐﺎم ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ۔ ﮔﺎوٴں واﻟﻮں ﮐے ﻓﻘﺮ
اور ﻧﺎداری اور اﺳﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﭼﺮاﮔہﻮں ﮐے ﻏﯿﺮ آﺑﺎد ہﻮﻧے ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﮐﯿﺎ  ،اس ﮔﺎوٴں ﮐﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮریٰ ﮐﻮ ﯾہ
ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ہے ﮐہ وہ ﮔﺎوٴں واﻟﻮں ﮐﻮ ﭼﺮاﮔﺎہ ﮐﯽ ﮔہﺎس ﺑﯿﭽﻨے ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﺮدے اور اس ﮐﻮ ﮔﺎوٴں ﮐے ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺧﺮاﺟﺎت ﭘﻮرے ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺮدے؟
ج۔ ان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﺮاﮔہﻮں ﮐﯽ ﮔہﺎس ﮐﻮ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺴﯽ ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ
ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﺟﻮ ﮔﺎوٴں ﮐے اﻣﻮر ﮐﺎ ﻣﺴﺌﻮل ہے وہ ﮔﺎوٴں ﮐﯽ
ﺑﮭﺒﻮد ﮐے ﻟﺌے اس ﺷﺨﺺ ﺳے ﮐﭽﮫ وﺻﻮل ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے ﺟﺴے ﭼﺮاﮔﺎہ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﯾﺸﯽ ﭼﺮاﻧے ﮐﯽ ح و;&#xFEFCﻓ
اﺟﺎزت دے۔
س
۹۶۰۱
۔ ﮐﯿﺎ ﺧﺎﻧہ ﺑﺪوش ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﺳﺮدی اور ﮔﺮﻣﯽ ﮐﯽ ان ﭼﺮاﮔہﻮں ﮐﻮ  ،ﮐہ ﺟہﺎں وہ دﺳﯿﻮں ﺳﺎل ﺳے ﮔہﻮم ﭘﮭﺮ ﮐﺮآﺗے
ہﯿﮟ  ،اﭘﻨﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻨﺎﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ؟
ج۔ وہ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﺮاﮔہﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧہﯿﮟ ﺗہﯿﮟ وہ اﻧﻔﺎل اور ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ہﯿﮟ
اور وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻮ ان ﭘﺮ اﺧﺘﯿﺎر ہے اور وہ ﺧﺎﻧہ ﺑﺪوﺷﻮں ﮐے وہﺎں ﮔہﻮم ﭘﮭﺮ ﮐﺮ آﻧے ﺳے ان ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧہﯿﮟ
ﺑﻦ ﺳﮑﺘﯽ۔
س
۰۷۰۱
۔ ﺧﺎﻧہ ﺑﺪوﺷﻮں ﮐﯽ ﭼﺮاﮔہﻮں ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﺐ ﺻﺤﯿﺢ ہے اور ﮐﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﻧہﯿﮟ ہے ؟
ج۔ ان ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻠﻮﮐہ ﭼﺮاﮔہﻮں ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﻮ اﻧﻔﺎل اﻣﻮال ﻋﺎﻣہ ﮐﺎ ﺟﺰو ہﯿﮟ ۔
س
۱۷۰۱
۔ ہﻢ ﭼﺮوہے اﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﯾﺸﯽ ﭼﺮاﺗے ہﯿﮟ ۔ ﭘﭽﺎس ﺳﺎل ﺳے ﺑﮭﯽ زﯾﺎدہ ہﻢ ارا ﯾﮭﯽ ﭘﯿﺸہ ہے ۔ ﯾہ اس
وہ ﯾہ ﺟﻨﮕﻞ;&#xFEFCﺟﻨﮕﻞ ﮐﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ہﻮﻧے ﮐﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﺳﻨﺪ ہﻢ ارے ﭘﺎس ﻣﻮﺟﻮد ہے اس ﮐے ﻋ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ

(
ع
)
 ،ﺳﯿﺪ اﻟﺸﮭﺪاء اور ﺣﻀﺮت اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس
(
ع
)
ﮐے ﻧﺎم وﻗﻒ ہے  ،ﻣﻮﯾﺸﯿﻮں ﮐے ﻣﺎﻟﮏ اس ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﮐﺮرہے ہﯿﮟ اور اس ﻣﯿﮟ ان ﮐے ﮔﮭﺮ زرﻋﯽ
زﻣﯿﻨﯿﮟ اور ﺑﺎﻏﺎت ہﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﭽﮫ ﻋﺮﺻہ ﭘﮭﻠے ﺟﻨﮕﻞ ﮐے ﻧﮕﮭﺒﺎن ہﻢ ﯾﮟ وہﺎں ﺳے ﻧﮑﺎل ﮐﺮ اس ﭘﺮ ﻗﺎﺑﺾ ہﻮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺘے
ہﯿﮟ ﮐﯿﺎ وہ ہﻢ ﯾﮟ اس ﺟﻨﮕﻞ ﺳے ﺑﺎﮬﺮ ﻧﮑﺎﻟﻨے ﮐﺎ ﺣﻖ رﮐﮭﺘے ہﯿﮟ ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ وﻗﻒ ﮐﺎ ﺻﺤﯿﺢ ہﻮﻧﺎ اس ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے ﮐہ اس ﮐﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﭘﮭﻠے ﺛﺎﺑﺖ ہﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﯿﺮاث ﮐے ذرﯾﻌہ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ہﻮﻧﺎ ﺑﮭﯽ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے ﮐہ اس ﺳے ﭘﮭﻠے وہ ﻣﻮرث ﮐﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ہﻮ ﭘﺲ ﺟﻨﮕﻞ اور ﻗﺪرﺗﯽ
ﭼﺮاﮔہﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ اور اس ﺳے ﭘﮭﻠے ﻧہﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻧے زﻧﺪہ و آﺑﺎد ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ہے اور ﻧہ وہ ﮐﺴﯽ
ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ رﮬﯽ ہﯿﮟ ﮐہ ان ﮐﺎ وﻗﻒ ﺻﺤﯿﺢ ہﻮ ﯾﺎ وہ ﻣﯿﺮاث ﻗﺮار ﭘﺎﺋﯿﮟ۔ ﺑﮭﺮ ﺣﺎل ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺎ وہ ﺣﺼہ ﺟﻮ ﮐﮭﯿﺖ ﯾﺎ
ﻣﺴﮑﻦ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ان ﺳے ﻣﺸﺎﺑہ ﮐﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ آﺑﺎد ہے اور وہ ﺷﺮﻋﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳے ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻦ ﮔﯿﺎ ہے ۔
اﮔﺮ وہ وﻗﻒ ہے ﺗﻮ ﺷﺮﻋﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳے ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮐﻮ اس ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺎ ﺣﻖ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻨﮕﻞ و ﭼﺮاﮔﺎہ ﮐﺎ وہ ﺣﺼہ ﺟﻮ
ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ ﭼﺮاﮔﺎہ ہے ﺗﻮ وہ اﻣﻮال ﻋﺎﻣہ ﻣﯿﮟ ﺳے ہے اور اﻧﻔﺎل ہے اور ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ وہ
ﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮟ ہے ۔;&#xFEFCاﺳ
س
۲۷۰۱
۔ ﮐﯿﺎ ﻣﻮﯾﺸﯿﻮں ﮐے ان ﻣﺎﻟﮑﻮں ﮐﺎ ﺟﻦ ﮐے ﭘﺎس ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﻮ ﭼﺮاﻧے ﮐﯽ اﺟﺎزت ہے  ،اﯾﺴے آﺑﺎد ﮐﮭﯿﺘﻮں ﻣﯿﮟ  ،ﺟﻮ
ﭼﺮاﮔہﻮں ﺳے ﻣﻠﺤﻖ ہﯿﮟ  ،ﺧﻮد ﮐﻮ اور ﻣﻮﯾﺸﯿﻮں ﮐﻮ ﮐﮭﯿﺖ ﮐے ﭘﺎﻧﯽ ﺳے ﺳﯿﺮاب ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐے
ﺑﻐﯿﺮ ﮐﮭﯿﺖ ﻣﯿﮟ اﺗﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ؟
ج۔ ﺻﺮف ﭼﺮاﮔہﻮں ﻣﯿﮟ ﭼﺮاﻧے ﮐﯽ اﺟﺎزت ہﻮﻧﺎ دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯿﮟ وارد ہﻮ ﮐﺮ ان ﮐے ﭘﺎﻧﯽ ﺳے ﺳﯿﺮاب
ہﻮﻧے ﮐے ﺟﻮاز ﮐے ﻟﺌے ﮐﺎﻓﯽ ﻧہﯿﮟ ہے ﭘﺲ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ان ﮐﻮ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ۔

ﺑﺎب ٧
ﮐﺘﺎب ﺟﮭﺎد
س۳۷۰۱۔ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم )ع( ﮐﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐے زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺟﮭﺎد ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟ اور ﮐﯿﺎ ﻓﻘﯿہ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻂ اور
ﻧﺎﻓﺬ ﮐﻠﻤہ ) وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ( ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ہے ﮐہ ﺟﮭﺎد ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے؟
ج۔ ﺑﻌﯿﺪ ﻧہﯿﮟ ﮐہ وہ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻂ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﺟﻮ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ہﻮ ﺟﺐ ﯾہ ﺳﻤﺠﮭے ﮐہ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿہ ﯾﮭﯽ ہے
ﺗﻮ ﺟﮭﺎد اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮐے ﺟﻮاز ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺪے ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﻗﻮل اﻗﻮیٰ ہے ۔
م ﮐے دﻓﺎع ﮐے ﻟﺌے اﭨﮫ;&#xFEFCم ﺧﻄﺮے ﻣﯿﮟ ہﻮ ﺗﻮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐے ﺑﻐﯿﺮ اﺳ;&#xFEFCس۴۷۰۱۔ ﺟﺐ اﺳ
ﮐﮭﮍے ہﻮﻧے ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺎ دﻓﺎع واﺟﺐ ہے اور واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد م و;&#xFEFCج۔ اﺳ
ﺟﮭﺎں ﺗﮏ ہﻮﺳﮑے واﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽ رﺿﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے۔
ﮐﺎﻓﺮ ذﻣﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﻣﯽ ﻣﻠﮑﻮں ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﺗے ہﯿﮟ &#xFEFC;،ﺟﻮ اﺳ س۵۷۰۱۔ ﮐﯿﺎ ان اﮬﻞ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ،
ہﻮﮔﺎ؟
اﺣﮑﺎم ﮐے ﭘﺎﺑﻨﺪ ہﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻗﻮاﻧﯿﻦ و;&#xFEFCج۔ ﺟﺐ ﺗﮏ وہ اس اﺳ
ف ہﻮ ﺗﻮ ان ﮐﺎ وﮬﯽ ﺣﮑﻢ ہے ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ذﻣﯽ ﮐﺎ ہے ۔;&#xFEFCاور ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﺎم ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ اﻣﺎن ﮐے ﺧ
ﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ اﮬﻞ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﮬﻞ;&#xFEFCﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﺳ;&#xFEFCس۶۷۰۱۔ ﮐﯿﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳ

ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ ﻋﻮرت ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻨﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ؟
ﻣﯽ ﺷﮭﺮوں ﭘﺮ;&#xFEFCج۔ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻗﯿﺪﯾﻮں ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠہ ﺟﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﮐﻔﺎر ﻧے اﺳ
م ﮐے ہﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ہے اور ﻋﺎﻣہ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺣﻖ ﻧہﯿﮟ ہے ۔;&#xFEFCﺣﺎﮐﻢ اﺳ ﺣﻤﻠہ ﮐﯿﺎ ہﻮ ،
م ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﮏ ﻣﺤﺘﺮم اﻟﻨﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﮐے ﻗﺘﻞ;&#xFEFCس۷۷۰۱۔ اﮔﺮ ہﻢ ﯾہ ﻓﺮض ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ اﺳ
ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ہﻢ اﺳے ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ؟
م ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﮐے اﺣﮑﺎم ﮐے;&#xFEFCج۔ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻔﺲ ﮐﺎ ﺧﻮن ﻧﺎﺣﻖ ﺑﮭﺎﻧﺎ ﺷﺮع ﮐے ﻟﺤﺎظ ﺳے ﺣﺮام اور اﺳ
م ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ اﯾﮏ ﻧﯿﮏ ﺷﺨﺺ;&#xFEFCف ہے ،ﺎس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﯾﺴﺎ ﻗﻮل ﺑے ﻣﻌﻨﯽ ہے ﮐہ اﺳ;&#xFEFCﺧ
م;&#xFEFCﮐے ﻗﺘﻞ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻮن ﺑﮭﻨے ﺳے ﯾہ ﻣﺮاد ہﻮ ﮐہ ﻣﮑﻠﻒ ﻧے ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠہ اور اﺳ
ﺗﻮ اس ﮐے ت ﻣﯿﮟ ﻗﯿﺎم ﮐﯿﺎ ہے ﺟﻦ ﻣﯿﮟ اس ﮐے ﻗﺘﻞ ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ہﻮ &#xFEFB;،ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﮐے دﻓﺎع ﮐے ﻟﺌے ان ﺣﺎ
م ﺧﻄﺮہ ﻣﯿﮟ ہے ﺗﻮ اس وﻗﺖ اس ﭘﺮ;&#xFEFCﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮭﻠﻮ ہﯿﮟ ،ﭙﺲ ﺟﺐ ﻣﮑﻠﻒ ﯾہ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮے ﮐہ ﻣﺮﮐﺰ اﺳ
م ﮐﺎ دﻓﺎع ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻗﯿﺎم ﮐﺮے اﮔﺮﭼہ اس ﻣﯿﮟ اﺳے اﭘﻨے ﻗﺘﻞ ہﻮﺟﺎﻧے ﮐﺎ ﺧﻮف;&#xFEFCواﺟﺐ ہے ﮐہ وہ اﺳ
ﮬﯽ ہﻮ۔

ﺑﺎب ٨
ﮐﺘﺎب اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ
اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے واﺟﺐ ہﻮﻧے ﮐے ﺷﺮاﺋﻂ
س۸۷۰۱۔ اﯾﺴﯽ ﺟﮕہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ﺟﮭﺎں اﭼﮭﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧے واﻟے ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﻮ
اﻧﺠﺎم دﯾﻨے واﻟے ﮐﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎﻣﻨے اﮬﺎﻧﺖ ہﻮﺗﯽ ہے اور اس ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮔﮭﭩﺘﯽ ہﻮ۔
ج۔ ﺟﺐ اﻣﺮﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﺷﺮاﺋﻂ اور آداب ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے اور ان ﮐے ﺣﺪود ﺳے ﺗﺠﺎوز ﻧہ
ﺑﺮی ہے ۔ ;&#xFEFBہﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧے وا
ﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﺳﺎﯾہ ﻣﯿﮟ ،اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﯽ رو ﺳے ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ;&#xFEFCس۹۷۰۱۔ اﺳ
واﺟﺐ ہے ﮐہ وہ ﺻﺮف زﺑﺎن ﺳے اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ﮐﺮﯾﮟ اور اﺳﮑے دوﺳﺮے ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﯽ ذﻣہ داری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻋﮭﺪہ
داروں ﭘﺮ ﻋﺎﺋﺪ ہﻮﺗﯽ ہﯿﮟ  ،ﭘﺲ ﮐﯿﺎ ﯾہ ﻧﻈﺮﯾہ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ہے ﯾﺎ ﻓﺘﻮیٰ ہے ۔
ج۔ ﻓﻘﮭﯽ ﻓﺘﻮیٰ ہے ۔
س۰۸۰۱۔ ﮐﯿﺎ وﮬﺎں اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے
ﺟﮭﺎں ﺑﺮاﺋﯽ اور اﺳﮑے اﻧﺠﺎم دﯾﻨے واﻟے ﮐﻮ ﺑﺮاﺋﯽ ﺳے روﮐﻨے ہﺎﺗﮫ ﺳے ﻣﺎرﻧے ﯾﺎ ﻗﯿﺪ ﮐﺮﻧے ﯾﺎ اس ﭘﺮ دﺑﺎوٴ ڈاﻟﻨے ﯾﺎ اس
ﮐے اﻣﻮال ﭘﺮ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧے ﭘﺮ ﺧﻮاہ ان اﻣﻮال ﮐﻮ ﺗﻠﻒ ﮬﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ،ﻣﻨﺤﺼﺮ و ﻣﻮﻗﻮف ہﻮ؟
ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﮭﺎں اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ ﻣﻮارد ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ہے ت و;&#xFEFBج۔ ﯾہ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎ
اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻌﻞ ﺑﺪ اﻧﺠﺎم دﯾﻨے واﻟے ﮐے ﻧﻔﺲ و اﻣﻮال ﮐے ﺗﺼﺮف ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﻧہ ہﻮں ﺗﻮ وﮬﺎں ﮐﺴﯽ ﮐﯽ
اﺟﺎزت ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧہﯿﮟ ہے ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺗﻮ ان ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ ﺳے ہے ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﻟﯿﮑﻦ وہ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف زﺑﺎﻧﯽ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﺳے ﮐﺎم ﻧہ ﭼﻠے ﺑﻠﮑہ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﻗﺪام ﺑﮭﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ﺗﻮ
ﺗﻮ ﺟﺲ ﮐے ذﻣہ اس ﺣﮑﻮﻣﺖ ہے ﻣﯽ ﻧﻈﺎم و;&#xFEFCﯾہ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ اﯾﺴے ﺷﮭﺮ ﻣﯿﮟ ہﻮ ﺟﮭﺎں اﺳ
ﻣﯽ ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﯽ اﻧﺠﺎم دﮬﯽ ہﻮ اس وﻗﺖ ﯾہ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ اﺟﺎزت اور وﮬﺎں اس اﻣﺮ ﮐے ﻣﺨﺼﻮص;&#xFEFCاﺳ
ﻋﮭﺪہ داران ﭘﻮﻟﯿﺲ اور اس ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہﻮﮔﺎ۔
س۱۸۰۱۔ ﺟﺐ اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ﺑﮭﺖ ﮬﯽ ہﻢ اﻣﻮر ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہﻮ ﺟﯿﺴے ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣہ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﯽ ﻣﺎرﭘﯿﭧ
ہﻮﺟﺎﺋے ﺟﻮ زﺧﻤﯽ ہﻮﺟﺎﻧے ﯾﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﯾﺴے ﻣﻮﻗﻌﻮں ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺷﺮط ہے ؟

ج۔ اﮔﺮﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣہ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ اور اﺳے ﻗﺘﻞ ہﻮﻧے ﺳے روﮐﻨﺎ ﻓﻮری ذاﺗﯽ ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہﻮﺗﻮ ﺟﺎﺋﺰ ہے ﺑﻠﮑہ
ﺷﺮﻋﺎً واﺟﺐ ہے اس ﻟﺌے ﮐہ وہ اﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣہ ﮐﺎ دﻓﺎع ہے اور واﻗﻊ ﮐے ﻟﺤﺎظ ﺳے ﯾہ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﭘﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧہﯿﮟ ہے اور ﻧہ ﮬﯽ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺣﺎﺟﺖ ہے ۔ ﻣﮕﺮ ﯾہ ﮐہ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣہ ﮐﺎ دﻓﺎع
ﺣﻤﻠہ آور ﮐے ﻗﺘﻞ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرﺗﯿﮟ ہﯿﮟ اور ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ان ﮐے اﺣﮑﺎم ﺑﮭﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ہﻮﺗے
ہﯿﮟ ۔
س۲۸۰۱۔ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ دوﺳﺮے ﮐﻮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺘﺎ ہے ﮐﯿﺎ اس ﮐے ﻟﺌے واﺟﺐ ہے ﮐہ
اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧے ﮐﯽ ﻗﺪرت رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ؟ اور اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺐ واﺟﺐ ہﻮﺗﺎ ہے ؟
ج۔ اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ﮐﺮﻧے واﻟے ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ وہ اﭼﮭﺎﺋﯽ اور ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ رﮐﮭﺘﺎ ہﻮ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہﻮ ﮐہ اﻧﺠﺎم دﯾﻨے
ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﺴﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺬر ﮐے ﺑﻐﯿﺮ ﺟﺎن ﺑﻮﺟہ ﮐﺮ اس ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺮوف و ;&#xFEFBوا
ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮرﮬﺎ ہے ۔ اس ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮐہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ
وہ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺿﺮر اور;&#xFEFCﮔﺎ اس ﮐے ﻋ ﮐﺎ اس ﺷﺨﺺ ﭘﺮ اﺛﺮ ہﻮﮔﺎ اور ﻧﺎﺻﺢ ﺧﻮد ﺿﺮر ﺧﺎص ﺳے ﻣﺤﻔﻮظ رہے
ﺟﺲ ﮐﺎ اﻣﺮ ﮐﺮرﮬﺎ ہے ﯾﺎ ﺟﺲ ﭼﯿﺰ ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﺮرﮬﺎ ہے اس ﮐﯽ ہﻢ ﯾﺖ ﮐﺎ ﻣﻮازﻧہ ﻧہ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﮬﯽ اﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ ﻋﻦ ااﻟﻤﻨﮑﺮ واﺟﺐ ہے ورﻧہ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ۔
س۳۸۰۱۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ رﺷﺘہ دار ﮔﻨہﻮں ﻣﯿﮟ آﻟﻮدہ اور ان ﺳے ﺑے ﭘﺮواہ ہﻮ ﺗﻮ اس ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺻﻠہ رﺣﻢ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے
؟
ج۔ اﮔﺮ ﯾہ اﺣﺘﻤﺎل ہﻮ ﮐہ ﺻﻠہ رﺣﻢ ﻧہ ﮐﺮﻧے ﺳے وہ ﮔﻨﺎہ ﺳے ﮐﻨﺎرہ ﮐﺶ ہﻮﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﺗﻮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ورﻧہ ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۴۸۰۱۔ﮐﯿﺎ اﻣﺮﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﻮ اس ﺧﻮف ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺗﺮک ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ﮐہ اﺳے
ً آج ﮐﻞ ﮐے ﻣﺎﺣﻮل ﻣﯿﮟ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﮭﺪہ دار ﺟﻮ;&#xFEFCﻣﺜ زﻣﺖ ﺳے ﮬﭩﺎ دﯾﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ؟;&#xFEFCﻣ
ان ﻃﻠﺒہ ﺳے ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺷﺮع ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮے ﯾﺎ اس ﺟﮕہ ﻣﻌﯿﺼﺖ ﮐے ارﺗﮑﺎب ﮐﯽ زﻣﯿﻦ ہﻢ وار ﮐﺮﺗﺎ ہﻮ؟
ج۔ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﮭﺎں اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺳﺒﻘﺖ ﮐﺮﻧے ﺳے ﺿﺮر ﮐﺎ ﺧﻮف ہﻮ ﺗﻮ
وﮬﺎں اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۵۸۰۱۔ اﮔﺮ ﺳﻤﺎج ﮐے ﺑﻌﺾ ﺣﻠﻘﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮑﯿﺎں ﻣﺘﺮوک اور ﺑﺮاﺋﯿﺎں ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ہﻮں اور اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ
ہﻮں ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧے ت ﻣﻨﺎﺳﺐ اور ﻓﺮہﻢ;&#xFEFBاﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﻟﺌے ﺣﺎ
ﻏﯿﺮ ﺷﺎدی ﺷﺪہ ہﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس وﺟہ ﺳے اس ﭘﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺳﺎﻗﻂ ہﻮﮔﺎ ;&#xFEFBوا
ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﺟﺐ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ہے اور اس ﻟﺌے ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺘﺤﻘﻖ ہﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﯾہ
دوﻧﻮں ﺷﺮﻋﯽ  ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺤﺎظ ﺳے ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﭘﺮ واﺟﺐ ہﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ ﻣﮑﻠﻒ ﮐے ﺷﺎدی ﺷﺪہ ﯾﺎ
ﮐﻨﻮارے ہﻮﻧے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ دﺧﻞ ﻧہﯿﮟ ہے اور اس ﺳے ﺻﺮف اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎﻗﻂ ﻧہﯿﮟ ہﻮﮔﯽ ﮐہ وہ ﻏﯿﺮ ﺷﺎدی
ﺷﺪہ ہے ۔
ﻣﻨﮑﺮ اور ہﻮ اور اس ﮐے ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎہ و ;&#xFEFBﻗﺪرت وا س۶۸۰۱۔ اﮔﺮﮐﺴﯽ اﯾﺴے ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻃﺎﻗﺖ و
دروغ ﮔﻮﺋﯽ ﮐے ﺷﻮاﮬﺪ ﻣﻮﺟﻮد ہﻮں۔ ﻟﯿﮑﻦ ہﻢ اس ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ و ﺳﻮﻃﺖ ﺳے ڈرﺗے ہﻮں ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ہﻢ اس ﮐﻮ اﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧے ﺳے ﺻﺮف ﻧﻈﺮﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ؟ ﯾﺎ ﺿﺮر ﮐے ﺧﻮف ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ہﻢ ارے اوﭘﺮ
واﺟﺐ ہے ﮐہ اس ﮐﻮ اﭼﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﮟ اور ﺑﺮاﺋﯽ ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﺮﯾﮟ؟
ً ﺿﺮر ﮐﺎ ﺧﻮف ہﻮ ﺗﻮ اس ﺧﻮف ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ;&#xFEFCج۔ اﮔﺮ ﻋﻘ
ﻧہﯿﮟ ہے ﺑﻠﮑہ اس ﺳﺒﺐ ﺳے آپ ﭘﺮ ﺳے ﯾہ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎﻗﻂ ہے  ،ﻟﯿﮑﻦ آپ ﻣﯿﮟ ﺳے ﮐﺴﯽ ﮐے ﻟﺌے ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے
ﮐہ وہ اﭘﻨے ﻣﻮﻣﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﻮ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﭼہﻮڑ دے ﺻﺮف ﻧﯿﮑﯿﻮں ﮐﻮ ﭼہﻮڑﻧے واﻟے اور ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب
ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐے ﻣﻘﺎم و رﺗﺒہ ﮐﻮ دﯾﮑہ ﮐﺮ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺴﻢ ﮐے ﺿﺮر ﮐے اﺣﺘﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻓﺮﯾﻀہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور
ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﺗﺮک ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ۔
س۷۸۰۱۔ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﺳے ﯾہ اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶ آﺗﺎ ہے ﮐہ ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ
ﮐہ اور اﯾﺴﺎ اس ﻟﺌے ہﻮﺗﺎ ہے م ﺳے ﺑﺪﻇﻦ ہﻮﺟﺎﺗﺎ ہے;&#xFEFCﺗﻮ وہ اﺳ ﮐﺴﯽ ﺑﺮی ﺑﺎت ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے
اﺳے ﯾﻮں ﮬﯽ ﭼہﻮڑ دﯾﮟ ﺗﻮ وہ ہﻮﺗﯽ اور اﮔﺮ ہﻢ واﺟﺒﺎت ﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧہﯿﮟ م ﮐے اﺣﮑﺎم و;&#xFEFCاﺳے اﺳ

دوﺳﺮوں ﮐے ﻟﺌے ارﺗﮑﺎب ﻣﻌﺎﺻﯽ ﮐﯽ زﻣﯿﻦ ہﻢ وار ﮐﺮﺗﺎ ہے ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ہﻢ ارا ﮐﯿﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ہے ؟
م اور ﻣﻌﺎﺷﺮہ ﮐﯽ;&#xFEFCج۔ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﻮ اﭘﻨے ﺷﺮاﺋﻂ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﺤﻔﻆ اﺳ
ﺳے ﮐہ اس ﻋﻤﻞ ﺳے ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اور ﺻﺮف اس ﺗﻮہﻢ ﻣﺘﯽ ﮐے ﻟﺌے ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے;&#xFEFCﺳ
اس ہﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻮ ﺗﺮک ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ۔  ،م ﺳے ﺑﺪﻇﻦ ہﻮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ;&#xFEFCاﺳ
ﻣﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻣﺎﻣﻮر اﺷﺨﺎص اﭘﻨے ﻓﺮاﺋﺾ اﻧﺠﺎم;&#xFEFCس۸۸۰۱۔ ﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﮐﻮ روﮐﻨے ﮐے ﻟﺌے ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳ
ﻧہ دﯾﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اس وﻗﺖ ﻋﺎم ﻟﻮگ ﻓﺴﺎد ﮐﺎ ﺳﺪ ﺑﺎب ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے اﭨﮫ ﮐﮭﮍے ہﻮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ؟
ج۔ وہ اﻣﻮر ﺟﻮ ﻋﺪﻟﯿہ و اﻣﻦ ﻋﺎﻣہ ﮐے ﻣﺤﮑﻤہ ﮐﯽ ذﻣہ داری ﻣﺎﻧے ﺟﺎﺗے ہﯿﮟ ان ﻣﯿﮟ اﻧﻔﺮادی ﻣﺪاﺧﻠﺖ و ﺗﺼﺮف
ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺎم ﻟﻮگ اﻣﺮﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﺷﺮاﺋﻂ و ﺣﺪود ﮐے اﻧﺪر رہ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ذﻣہ
داری ﭘﻮری ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ۔
س۸۹۰۱۔ﮐﯿﺎ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﻣﯿﮟ ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺻﺮف اﺗﻨﺎ ﮬﯽ واﺟﺐ ہے ﮐہ زﺑﺎن ﺳے اﻣﺮ و
ﻧﮭﯽ ﮐﺮﯾﮟ؟ اﮔﺮ ان ﮐے ﻟﺌے ﻓﻘﻂ اﺗﻨﺎ ﮬﯽ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﻣﺤﺾ زﺑﺎن ﮐے ذرﯾﻌہ ﮬﺎد دﮬﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﮟ ﺗﻮ ﯾہ ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﺷﺪہ اﺣﮑﺎم ﮐے ﻣﻨﺎﻓﯽ ہے اور اﮔﺮ ﺿﺮورت ﮐے وﻗﺖ وہ دوﺳﺮے
ﻃﺮﯾﻘﻮں ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺿﺮورت ﮐے وﻗﺖ وہ ان ﺗﻤﺎم ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ﺟﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠہ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮر ہﯿﮟ ؟
ﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے دور ﻣﯿﮟ ،اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﮟ ﺳے زﺑﺎﻧﯽ اور اﻣﺮ;&#xFEFCج۔ اﺳ
و ﻧﮭﯽ ﮐے ﺑﻌﺪ واﻟے ﻃﺮﯾﻘﻮں ﮐﻮ اﻧﺘﻈﺎﻣﯿہ اور ﻋﺪﻟﯿہ ﮐے ﺳﭙﺮد ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ﺧﺼﻮﺻﺎً ان ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ ﺟﮭﺎں ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﻮ
ً ﺟﮭﺎں ﺑﺮا ﮐﺎم ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐے اﻣﻮال ﭘﺮ ﺗﺼﺮف; ،&#xFEFCﻣﺜ روﮐﻨے ﮐے ﻟﺌے ﻃﺎﻗﺖ ﮐے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ ﺿﺮورت ہے
ﮐﺮﻧے ،اس ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﺗﻌﺰﯾﺮﺟﺎری ﮐﺮﻧے ﯾﺎ اﺳے ﻗﯿﺪ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻃﺎﻗﺖ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺿﺮوری ہﻮ ﻟﮭﺬا ﻣﮑﻠّﻔﯿﻦ ﭘﺮ
واﺟﺐ ہے ﮐہ وہ اﻣﺮﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف زﺑﺎﻧﯽ اﻣﺮو ﻧﮭﯽ ﭘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮﯾﮟ اور ﺿﺮورت ﭘﮍ ﻧے ﭘﺮ
اس اﻣﺮ ﮐﻮ اﻧﺘﻄﺎ ﻣﯿہ و ﻋﺪﻟﯿہ ﮐے ﻋﮭﺪہ داروں ﮐے ﺳﭙﺮد ﮐﺮدﯾﮟ اور ﯾہ ﭼﯿﺰ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رہ( ﮐے ﻓﺘﻮے ﮐے ﻣﻨﺎﻓﯽ
ت;&#xFEFBﻧﻔﻮذ ہﻮ ﺗﻮ اﯾﺴے ﺣﺎ ﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﺗﺴﻠّﻂ و;&#xFEFCﻣﮑﺎن ﻣﯿﮟ اﺳ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺲ زﻣﺎن و ہے ﻧہﯿﮟ
ﻣﯿںﻤﮑﻠﻔﯿﻦ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ ) ﺟﺐ ﺷﺮاﺋﻂ ﻓﺮہﻢ ہﻮں( وہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﻮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺳے اﻧﺠﺎم دﯾﮟ۔ ﯾﮭﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮﮐﯽ ﻏﺮض ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺟﺎﺋے۔
ﺟﻦ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮐے ﺣﮑﻢ ﮐﺎ ﺗے ہﯿﮟ;&#xFEFCس۰۹۰۱۔ ﺑﻌﺾ ڈراﺋﯿﻮر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اور ﮔﺎﻧے ﮐﯽ اﯾﺴﯽ ﮐﯿﺴﭩﯿﮟ ﭼ
ﮐہ آپ ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗے،ﺎﻣﯿﺪ ہے ﮬﺪاﯾﺖ ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد ﭨﯿﭗ رﯾﮑﺎرڈ ﺑﻨﺪ ﻧہﯿﮟ وہ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ق ہﻮﺗﺎ ہے;&#xFEFCاﻃ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔے ﮐہ اس زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ اﯾﺴے اﻓﺮاد ﺳے ﮐﯿﺎ ﺳﻠﻮک ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے اور ﮐﯿﺎ زور و ﻃﺎﻗﺖ ﺳے اﯾﺴے اﻓﺮاد ﮐﻮ روﮐﺎ
ﺟﺎﺋے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ ؟
ج۔ ﺟﺐ ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد ہﻮں اس وﻗﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﮭﯽ ﺳے زﯾﺎدہ آپ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ واﺟﺐ ﻧہﯿﮟ ہے
۔ اﮔﺮ آپ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﺎ اﺛﺮ ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ ﺣﺮام ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اور ﮔﺎﻧے ﮐﻮ ﺳﻨﻨے ﺳے اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد آواز آپ
ﮐے ﮐﺎن ﺗﮏ ﭘہﻮﻧﭽﺘﯽ ہے ﺗﻮ آپ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎہ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۱۹۰۱۔ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ہﺴﭙﺘﺎل ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻤﺎداری ﮐے ﻣﻘﺪس ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ہﻮں۔ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ ﺣﺮام
و رﮐﯿﮏ )ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐے ( ﮐﯿﺴﭧ ﺳﻨﺘے ہﻮﺋے دﯾﮑﮭﺘﺎ ہﻮں ﺗﻮ اﻧہﯿﮟ اس ﺳے ﺑﺎز رﮬﻨے ﮐﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﺗﺎ ہﻮں اور ﺟﺐ
دو ﺗﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒہ ﮐﮭﻨے ﮐﺎ اﺛﺮ ﻧہﯿﮟ ہﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﭨﯿﭗ رﯾﮑﺎرڈ ﺳے ﮐﯿﺴﭧ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ اس ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﭨﯿﭗ ہﻮﺗﯽ ہے اﺳے ﻣﺤﻮ
ﮐﺮﮐے ﮐﯿﺴﭧ واﭘﺲ ﮐﺮدﯾﺘﺎ ہﻮں ۔ اﻣﯿﺪ ہے ﮐہ ﻣﺠہے اس ﺑﺎت ﺳے ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ﮐﯿﺎ ﯾہ ﮐﺎم ﺟﺎﺋﺰ ہے ﯾﺎ ﻧہﯿﮟ
؟
ج۔ ﺣﺮام ﭼﯿﺰ ﺳے ﻓﺎﺋﺪہ اﭨﮭﺎﻧے ﺳے روﮐﻨے ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے ﮐﯿﺴﭧ ﺳے ﺑﺎﻃﻞ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻣﺤﻮ ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہﯿﮟ
ہے ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﻓﻌﻞ ﮐﯿﺴﭧ ﮐے ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﯽ اﺟﺎزت ﭘﺮﻣﻮﻗﻮف ہے ۔
س۲۹۰۱۔ ﺑﻌﺾ ﮔﮭﺮوں ﺳے ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﯽ ﮐﯿﺴﭧ ﮐﯽ آوازﯾﮟ ﺳﻨﺎﺋﯽ دﯾﺘﯽ ہﯿﮟ ﺟﻦ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻣﻌﻠﻮم ﻧہﯿﮟ ﮐہ
ﺟﺎﺋﺰ ہﯿﮟ ﯾﺎ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ اور ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺗﺒہ ان ﮐﯽ آواز اﺗﻨﯽ اوﻧﭽﯽ ہﻮﺗﯽ ہے ﺟﺲ ﺳے ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﻮ اذﯾﺖ ہﻮﺗﯽ ہے اس
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ہﻢ اری ﮐﯿﺎ ذﻣہ داری ہے ؟
ج۔ ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﮔﮭﺮوں ﮐے اﻧﺪر ﮐﯽ ﭼﯿﺰوں ﺳے ﺗﻌﺮض ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
اور ﺷﺮاﺋﻂ ﮐے ﻣﻮﺟﻮد ہﻮﻧے ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ہے ۔

س۳۹۰۱۔ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ﺟﻦ ﮐﺎ ﺣﺠﺎب ﻧﺎﻗﺺ ہے ؟ اور اﮔﺮ ان ﮐﻮ زﺑﺎن ﺳے اﻣﺮ و
ﻧﮭﯽ ﮐﺮﺗے وﻗﺖ ﺷہﻮت ﮐے اﺑﮭﺮﻧے ﮐﺎ ﺧﻮف ہﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟
ج۔ ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﺻﺮف اﺟﻨﺒﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺷہﻮت ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺳے دﯾﮑﮭﻨے ﭘﺮﮬﯽ ﻣﻮﻗﻮف ﻧہﯿﮟ ۔ ﺣﺮام ﺳے اﺟﺘﻨﺎب
ﮐﺮﻧﺎ ﮬﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﻓﺮﯾﻀہ اﻧﺠﺎم دﯾﺘے وﻗﺖ۔

اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘہ
س۴۹۰۱۔ ﺑﯿﭩے ﮐﺎ ﻣﺎں ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ اور زوﺟہ ﮐﺎ ﺷﻮﮬﺮ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ﺟﺐ وہ اﭘﻨے اﻣﻮال ﮐﺎ ﺧﻤﺲ
و زﮐﻮٰۃ ﻧہ دﯾﺘے ہﯿﮟ ؟ اور ﮐﯿﺎ ﺑﯿﭩﺎ واﻟﺪﯾﻦ اور زوﺟہ ﺷﻮﮬﺮ ﮐے اس ﻣﺎل ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﺮﺳﮑﺘے ہﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﻤﺲ ﯾﺎ
وہ اس ﻣﺎل ﺳے اﺳﺘﻔﺎدہ;،&#xFEFCﺎس ﮐے ﻋ زﮐﻮٰۃ ﻧہ دی ﮔﺌﯽ ہﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﮐہ ﯾہ ﻣﺎل ﺣﺮام ﺳے ﻣﺨﻠﻮط ہے
ﻧہ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﮐﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﯾﮟ وارد ہﻮﺋﯽ ہﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺣﺮام ﻣﺎل ﺳے روح ﮐﻮ زﻧﮓ ﻟﮕﺘﺎ ہے ؟
ج۔ ﺑﯿﭩﺎ اور زوﺟہ ﺟﺐ واﻟﺪﯾﻦ اور ﺷﻮﮬﺮ ﮐﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮ ﺗﺮک اور ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﻮ اﻧﺠﺎم دﯾﺘے ہﻮﺋے دﯾﮑہﯿﮟ ﺗﻮ اﻧہﯿﮟ اﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﮐﺮﯾﮟ اور ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﺳے روﮐﯿﮟ اور ﯾہ اس وﻗﺖ ہے ﺟﺐ ﺷﺮاﺋﻂ ﻓﺮہﻢ ہﻮں ،اﻟﺒﺘہ ان ﮐے اﻣﻮال ﻣﯿﮟ ﺳے
ﮐہ ﺗﻮ اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ان ﭘﺮ واﺟﺐ ہے دا ہے;&#xFEFBاس ﭘﺮ ﺧﻤﺲ ﯾﺎ زﮐﻮٰۃ واﺟﺐ ا ہﯿﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮرہے
وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻤﺲ ﺳے اس ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﺗﺼﺮف ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻟﯿﮟ۔
س۵۹۰۱۔ ﺟﻮ واﻟﺪﯾﻦ دﯾﻨﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﭘﺮ ﮐﺎﻣﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﻧہ رﮐﮭﻨے ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اﻧہﯿﮟ ہﻢ ﯾﺖ ﻧہ دﯾﺘے ہﻮں ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺑﯿﭩے
ﮐﻮ ﮐﯿﺎ ﺳﻠﻮک روا رﮐﮭﻨﺎ ﭼﺎﮬﺌﯿے؟
ج۔ ﺑﯿﭩے ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ واﻟﺪﯾﻦ ﮐے اﺣﺘﺮام ﮐﻮ ﻣﻠﺤﻮظ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے ﻧﺮم ﻟﮭﺠہ ﻣﯿﮟ ان دوﻧﻮں ﮐﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﮐﺮے اور ﺑﺮاﺋﯽ ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﺮے۔
ﮐﺮﺗﺎ اور آج ﺗﮏ اس ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻗﯽ اﻣﻮر ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧہﯿﮟ;&#xFEFCس۶۹۰۱۔ ﻣﯿﺮا ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺷﺮﻋﯽ اور اﺧ
ﻧے اﺛﺮ ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﺎ ہے ﺟﺐ ﻣﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ اس ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮬﺪہ ﮐﺮوں ﺗﻮ ﻣﯿﺮ اﮐﯿﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ہے ؟
ف ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ان ﺳے ﻧﺎراﺿﮕﯽ ﮐﺎ اﻇﮭﺎ رﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺌﯿے اور;&#xFEFCج۔ ﺟﺐ وہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐے ﺧ
ﺑﺮادراﻧہ رﻓﺘﺎر ﺳے ﻣﻌﺮوف اور ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺌﯿے ﺟﺲ ﮐﻮ آپ ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﮭﺘﺮ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﻮں ﻟﯿﮑﻦ ان ﺳے
ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧہﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س۷۹۰۱۔ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﮐﯿﺴے ﺗﻌﻠﻘﺎت ہﻮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺌﯿے ﺟﻮ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺮام اﻓﻌﺎل  ،ﺟﯿﺴے ﺷﺮاب ﺧﻮاری ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ
ہﻮﺋے ہﻮں؟
ج۔ ﻣﻌﯿﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدہ ﺣﺎﻟﺖ ہے اﮔﺮ اﻧہﻮں ﻧے ان ﭼﯿﺰوں ﺳے ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﯽ ہے ﺟﻦ ﮐے وہ ﻣﺮﺗﮑﺐ ہﻮﺋے ﺗہے
ﺗﻮ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ وﯾﺴے ﮬﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎت رﮐہے ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺟﯿﺴے دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺣﺎل ﻣﯿﮟ ﺣﺮام ﮐﺎم
ﮐﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ہﻮﺗﺎ ہے ﺗﻮ اﺳے ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ذرﯾﻌہ اس ﮐﺎم ﺳے روﮐﻨﺎ واﺟﺐ ہے اور اﮔﺮ وہ ﺳﻮﺷﻞ ﺑﺎﺋﯿﮑﺎٹ ﮐے
وہ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﺣﺮام ﮐﺎم ﺳے ﺑﺎز ﻧہ آﺋے ﺗﻮ اس وﻗﺖ اس ﮐﺎ ﺑﺎﺋﯿﮑﺎٹ اور اس ﺳے ﻗﻄﻊ ﺗﻌﻠﻖ واﺟﺐ;&#xFEFCﻋ
ہے ۔
ف ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﮐے ﭘے در ﭘے ﺣﻤﻠﻮں اور ﻏﯿﺮ;&#xFEFCﻣﯽ ﮐے ﺧ;&#xFEFCق اﺳ;&#xFEFCس۸۹۰۱۔ اﺧ
ﯾﺎ ﻣﯽ ﻋﺎدﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺟﯿﺴے ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﮔﻠے ﻣﯿﮟ ﺳﻮﻧے ﮐﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﭘﮭﻨﺘے ہﯿﮟ ۔;&#xFEFCاﺳ
ﺑﻌﺾ ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺷﻮخ رﻧﮓ ﮐے ﻣﺎﻧﺘﻮ ﭘﮭﻨﺘﯽ ہﯿﮟ ﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺮد و ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﭘﮭﻨﺘﯽ ہﯿﮟ ۔ ﯾﺎ ﺟﺎذب ﻧﻈﺮ ﮔﮭﮍﯾﺎں ﭘﮭﻨﺘے ہﯿﮟ
ﺟﺴے ﻋﺮف ﻋﺎم ﻣﯿﮟ ﺑﺮا ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ہے اور اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ ان ﻣﯿﮟ ﺳے ﺑﻌﺾ اس
ﭘﺮﻣﺼﺮرﮬﺘے ہﯿﮟ ۔ اﻣﯿﺪ ہے ﮐہ آپ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﻃﺮﯾﻘہ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔے ﺟﻮ اﯾﺴے ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﻟﺌے ﺑﺮوﺋے ﮐﺎر
ﯾﺎ ﺟﺎﺋے؟;&#xFEFB
ج۔ ﺳﻮﻧﺎ ﭘﮭﻨﻨﺎ ﯾﺎ اﺳے ﮔﺮدن ﻣﯿﮟ ڈاﻟﻨﺎ ﻣﺮدوں ﭘﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺣﺮام ہے اور اﯾﺴے ﮐﭙﮍے ﮐﯽ ردا ڈاﻟﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے
رﻧﮓ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﺑﮭﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﺎرت ﮔﺮوں ﮐﯽ ﺗﮭﺬﯾﺐ ﮐے ﻓﺮوغ اور ان ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺋﯽ &#xFEFC;،ﺟﻮ ﺳ
ﮐے ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﮟ ہﻮ اور اﺳﯽ ﻃﺮح ان ﮐﻨﮕﻨﻮں اور ﻓﯿﺸﻨﯽ ﻋﯿﻨﮑﻮں ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﮭﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے ﺟﻮ دﺷﻤﻨﺎن
اور ان ﭼﯿﺰوں ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺬﯾﺐ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺌے ﺟﺎﺗے ہﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﯽ ﺛﻘﺎﻓﺖ و م و;&#xFEFCاﺳ

دوﺳﺮوں ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ وہ زﺑﺎن ﮐے ذرﯾﻌہ ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﯾﮟ۔
زﻣﻮں ﮐﻮ ﺑﺮا ﮐﺎم ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے;&#xFEFCت ﻣﯿﮟ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐے ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻮں ﯾﺎ ﻣ;&#xFEFBﺑﻌﺾ ﺣﺎ ۹۹۰۱۔ ہﻢ
ف;&#xFEFCآﺗے ﺑﻠﮑہ اس ﮐے ﺑﺮ ﺧ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ اس ﺳے ﺑﺎز ﻧہﯿﮟ ﯾﮭﺎں ﺗﮏ ﮐہ وہ ﮬﺪاﯾﺖ و دﯾﮑﮭﺘے ہﯿﮟ
اﭘﻨﯽ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﻮ ﺟﺎری رﮐﮭﻨے ﭘﺮ ﻣﺼﺮ رﮬﺘے ہﯿﮟ اور ﯾہ ﭘﻮری ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﻣﯿﮟ ﻓﺴﺎد ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﺎ ہے ۔ آپ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ
ً ان;&#xFEFCﻣﺜ ﮐہ اﮔﺮ ان ﮐﯽ ان ﺣﺮﮐﺘﻮں ﮐﻮ ﻣﻮﺛﺮ دﻓﺘﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐے ذرﯾﻌہ روﮐﺎ ﺟﺎﺋے  ،اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ہے
ﮐے ﺳﺮوس ﺑﮏ ﻣﯿﮟ درج ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے۔
ج۔ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐے داﺧﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧہﯿﮟ ہے ۔ ﭘﯿﺎرے ﺟﻮاﻧﻮں ﮐے ﻟﺌے
ﺿﺮوری ہے ﮐہ وہ ﻣﺴﺌﻠہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﻮ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳے اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﯾﮟ اور اس ﮐے ﺷﺮاﺋﻂ و
ﻗﯽ اور ﻣﻮﺛﺮ ﻃﺮﯾﻘے اﺧﺘﯿﺎر; ،&#xFEFCاس ﮐﻮ ﻓﺮوغ دﯾﮟ اور اس ﻃﺮح اﺧ اﺣﮑﺎم ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮﯾﻘہ ﺳے ﺳﯿﮑہﯿﮟ
ﮐﺮﯾﮟ  ،ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﯿﮑﯿﻮں ﮐﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ دﯾﮟ ،ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﮐﯽ ﻧہﯿﮟ  ،ﻟﯿﮑﻦ اس ﺳے ذاﺗﯽ ﻓﺎﺋﺪہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﺳے ﺑﭽﯿﮟ،
وﻓﻘﮑﻢ اﻟﻠہ ” ۔ ﻣﻌﻠﻮم ہﻮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺌﯿے ﮐہ ﻧﯿﮑﯿﻮں ﮐے ﻓﺮوغ اور ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﮐے ﺳﺪ ﺑﺎب ﮐﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘہ ﯾﮭﯽ ہے اﻧہﯿﮟ
ﺧﺪا آپ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ رﺿﺎ ﮐﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋے۔ “ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ اﻟﻤﺮﺿﺎﺗہ
م ﮐﺎ ﺟﻮاب اس ﮐﻮ اس ﻓﻌﻞ ﺳے ﺑﺎز رﮐﮭﻨے ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے;&#xFEFCس۰۰۱۱۔ ﮐﯿﺎ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﮐﺎم ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐے ﺳ
ﻧہ دﯾﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ؟
ق ہﻮﺗﺎ ہﻮ ﺗﻮ ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے;&#xFEFCج۔ اﮔﺮ ﻋﺮف ﻋﺎم ﻣﯿﮟ اس ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﮐﺎم ﺳے روﮐﻨے ﮐﺎ اﻃ
م ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻧہ دﯾﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ۔;&#xFEFCﻗﺼﺪ ﺳے ﺳ
س۱۰۱۱۔ اﮔﺮ ذﻣہ داروں ﮐے ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﯾہ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺟﺎﺋے ﮐہ دﻓﺘﺮ ﮐے ﺑﻌﺾ ارﮐﺎن ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری ﺳے ﮐﺎم
ﻟﯿﺘے ہﯿﮟ ﯾﺎ ﺗﺪارک اﻟﺼﻠﻮٰۃ ہﯿﮟ اور ان ﮐﻮ وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﻧے ﮐے ﺑﻌﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ہﻮﮔﺌے ہﯿﮟ ﺗﻮ اﯾﺴے اﻓﺮاد ﮐے ﺑﺎرے
ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ہے ؟
ج۔ اﻧہﯿﮟ اﻣﺮﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳے ﻏﺎﻓﻞ ﻧہﯿﮟ رﮬﻨﺎ ﭼﺎﮬﺌﯿے اﮔﺮ وہ اس ﮐے ﺷﺮاﺋﻂ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ
ﭘے در ﭘے اﻧﺠﺎم دﯾﮟ ﮔے ﺗﻮ اس ﮐﺎ اﺛﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ہے اور ﺟﺐ وہ اس ﺑﺎت ﺳے ﻣﺎﯾﻮس ہﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ان ﭘﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
ﮐﺎ اﺛﺮ ﻧہﯿﮟ ہﻮﮔﺎ ،ﺗﻮ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺴﺎ ہﻮ ﺟﻮ اﯾﺴے اﺷﺨﺎص ﮐﻮ ﻣﺮاﻋﺎت ﺳے ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدے ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﻣﺮاﻋﺎت
ﺳے ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہے اور اﻧہﯿﮟ ﯾہ ﺑﺘﺎدﯾﮟ ﮐہ ﯾہ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﮭﺎرے اوﭘﺮ اس ﻟﺌے ﻧﺎﻓﺬ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ہے ﮐہ ﺗﻢ ﻓﺮﯾﻀہ
اﻟﮭﯽ ﮐﻮ ﺳﺒﮏ ﺳﻤﺠﮭﺘے ہﻮ۔

ﺑﺎب ٩
ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
س
۲۰۱۱
۔ ﻣﯿﺮی ﺑﮭﻦ ﻧے ﮐﭽﮫ ﻋﺮﺻہ ﭘﮭﻠے اﯾﮏ ﺑے ﻧﻤﺎزی ﺳے ﺷﺎدی ﮐﺮﻟﯽ ہے ﭼﻮﻧﮑہ وہ ہﻢ ارے ﺳﺎﺗﮫ ﮬﯽ رﮬﺘﺎ ہے ﻟﮭﺬا
ﻣﯿﮟ اس ﺳے ﮔﻔﺘﮕﻮ اور ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﺮﻣﺠﺒﻮر ہﻮں ﺑﻠﮑہ اﮐﺜﺮ اس ﮐے ﮐﮭﻨے ﭘﺮ ﺑﻌﺾ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﺗﺎ رﮬﺘﺎ
ہﻮں ﭘﺲ ﮐﯿﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ رو ﺳے اس ﺳے ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻌﺎﺷﺮت اور ﺑﻌﺾ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ؟
ت اور ﺷﺮاﺋﻂ;&#xFEFBﮐہ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ اس ﮐے وﺟﻮب ﮐے ﺣﺎ ج۔ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ آپ ﮐے اوﭘﺮ ﺻﺮف ﯾہ ہے
ﻣﻮﺟﻮد ہﻮں ﺗﻮ آپ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﺗے رہﯿﮟ اور آپ ﮐﯽ ﻣﺪد ﻣﻌﺎﺷﺮت اﺳے ﺗﺮک ﻧﻤﺎز
ﭘﺮﺟﺒﺮی ﻧہ ﺑﻨﺎﺋے ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧہﯿﮟ ہے ۔
س
۳۰۱۱
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺳے ان ﮐے ﻇﻠﻢ ﻣﯿﮟ م ﮐﯽ آﻣﺪو رﻓﺖ و;&#xFEFC۔ اﮔﺮ ﻇﺎﻟﻤﻮں اور ﺣﺎﮐﻢ ﺟﻮر ﮐے ﭘﺎس ﻋﻠﻤﺎﺋے اﻋ
ﮐﻤﯽ واﻗﻊ ہﻮﺗﯽ ہﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ؟
ت ﻣﯿﮟ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ ﯾہ ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺟﺎﺋے ﮐہ اس ﮐﺎ ﻇﺎﻟﻢ ﮐے ﭘﺎس آﻧﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮ ﻇﻠﻢ ﮐے;&#xFEFBج۔ اﮔﺮ اﯾﺴے ﺣﺎ

ﺗﺮک ﮐﺮﻧے اور ﻣﻨﮑﺮات ﺳے روﮐﻨے ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺛﺮ ہﻮﮔﺎ۔ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﻣﺴﺌﻠہ ہﻮ ﺟﺲ ﮐﻮ ہﻢ ﯾﺖ دﯾﻨﺎ واﺟﺐ ہﻮ ﺗﻮ اس
ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧہﯿﮟ ۔
س
۴۰۱۱
۔ ﻣﯿﮟ ﻧے ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺎدی ﮐﯽ ہے اور ﻣﯿﮟ دﯾﻨﯽ اﻣﻮر اور ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﺑﮭﺖ زﯾﺎدہ ہﻢ ﯾﺖ دﯾﺘﺎ ہﻮں اور
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
(
رہ( ﮐﺎ ﻣﻘﻠﺪ ہﻮں ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺮی زوﺟہ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮ ہﻢ ﯾﺖ ﻧہﯿﮟ دﯾﺘﯽ ،ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت  ،ہﻢ اری ﺑہﻢ ی ﺑﺤﺚ و ﻧﺰاع
ﮐے ﺑﻌﺪ وہ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﻧﻤﺎ زﭘﮍھ ﻟﯿﺘﯽ ہے ﻣﮕﺮ زﯾﺎدہ ﺗﺮ ﻧہﯿﮟ ﭘﮍﮬﺘﯽ ہے ﺟﺲ ﺳے ﻣﺠہے ﺑﮭﺖ دﮐہ ہﻮﺗﺎ ہے
اﯾﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﯿﺮا ﮐﯿﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ہے ؟
ﺧﻮاہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻃﺮﯾﻘہ ﺳے ہﻮں اور اﯾﺴﯽ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ح ﮐے اﺳﺒﺎب ﻓﺮہﻢ;&#xFEFCج۔ آپ ﭘﺮ اس ﮐﯽ اﺻ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳے ﭘﺮﮬﯿﺰ ﺿﺮوری ہے ﺟﺲ ﺳے ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ اور ﻋﺪم ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﮐﯽ ﺑﻮ آﺗﯽ ہے ۔ ﻟﯿﮑﻦ آپ ﮐﯽ ﯾﺎد دﮬﺎﻧﯽ
ح ﻣﯿﮟ;&#xFEFCﮐہ دﯾﻨﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﺎ اور دﯾﻦ دار ﺧﺎﻧﺪاﻧﻮں ﮐے ﯾﮭﺎں آﻧﺎ ﺟﺎﻧﺎ اﺻ ﮐے ﻟﺌے ﻋﺮض ہے
ﺑﮍا ﻣﻮﺛﺮ ہے ۔
س
۵۰۱۱
۔ اﮔﺮ اﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮاﺋﻦ ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳے اس ﻧﺘﯿﺠہ ﭘﺮ ﭘﮭﻨﭽے ﮐہ اس ﮐﯽ زوﺟہ  ،ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﻣﺎں ہﻮﻧے ﮐے ﺑﺎوﺟﻮد
ﻟﯿﮑﻦ اس ﻣﻮﺿﻮع ﮐے اﺛﺒﺎت ف ہﯿﮟ;&#xFEFCﺟﻮ ﻋﻔﺖ ﮐے ﺧ  ،ﭘﻮﺷﯿﺪہ ﻃﻮر ﭘﺮ اﯾﺴے اﻓﻌﺎل ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﺗﯽ ہے
ﺗﻮ ﺷﺮﻋﺎً اس ہے ً ﮔﻮاﮬﯽ دﯾﻨے ﮐے ﻟﺌے ﮔﻮاہ ﻧہﯿﮟ;&#xFEFCﻣﺜ ہے ۔ ﭘﺮ اس ﮐے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﻋﯽ دﻟﯿﻞ ﻧہﯿﮟ
ﻋﻮرت ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اﻧﺴﺎن ﮐﯿﺴﺎ ﺳﻠﻮک ﮐﺮے ؟ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻣﺪﻧﻈﺮ رﮐﮭﺘے ہﻮﺋے ﮐہ ﺑﭽے اﺳﯽ ﮐے زﯾﺮ ﺳﺎﯾہ ﭘﺮورش
ف اﻓﻌﺎل ﮐے ﻣﺮﺗﮑﺐ;&#xFEFCﺟﻮ ﮐہ اﯾﺴے ﻗﺒﯿﺢ اور اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﮐے ﺑﺮﺧ ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔے اور اﮔﺮ وہ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ،
ف اﯾﺴﯽ;&#xFEFCﮐہ ان ﮐے ﺧ ﭘﮭﭽﺎن ﻟﺌے ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ان ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﺳﻠﻮک ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺌﯿے؟ واﺿﺢ رہے ہﻮﺗے ہﯿﮟ ،
دﻟﯿﻠﯿﮟ ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ ﺟﻨہﯿﮟ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑے؟
ج۔ ﻇﻨﯽ ﻗﺮاﺋﻦ و ﺷﻮاﮬﺪ ﮐے ذرﯾﻌہ ﭘﯿﺪا ہﻮﻧے واﻟے ﺳﻮء ﻇﻦ ﺳے اﺟﺘﻨﺎب واﺟﺐ ہے اور اﮔﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺎ
وﻗﻮع ﺛﺎﺑﺖ ہﻮﺟﺎﺋے ﺗﻮ اﺳے وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ذرﯾﻌہ اس ﻓﻌﻞ ﺳے روﮐﻨﺎ واﺟﺐ ہے اور اﮔﺮ
ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺎ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﺛﺮ ﻧہ ہﻮ ﺗﻮ اس وﻗﺖ وہ ﻋﺪﻟﯿہ ﺳے رﺟﻮع ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے ﺑﺸﺮﻃﯿﮑہ اس ﮐے ﭘﺎس
ﺛﺒﻮت ﻣﻮﺟﻮد ہﻮ۔
س
۶۰۱۱
۔ ﮐﯿﺎ ﻟﮍﮐﯽ ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ہے ﮐہ وہ ﺟﻮان ﮐﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ اور راﮬﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮے اور ﺗﻌﻠﯿﻢ وﻏﯿﺮہ ﻣﯿﮟ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯿہ ﮐﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐے اﻟﺘﺰام ﮐے ﺳﺎﺗﮫ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮے؟
ج۔ ﻣﻔﺮوﺿہ ﺳﻮال ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ وﺳﻮﺳﻮں اور ﺑﮭﮑﺎﻧے واﻟﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳے ﭘﺮﮬﯿﺰ ﺿﺮوری
ہے اور اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺷﺮع ﮐے اﺣﮑﺎم ﮐﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﺎ ،ﺟﯿﺴے اﺟﻨﺒﯽ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧہ رﮬﻨﺎ واﺟﺐ ہے ۔
س
۷۰۱۱
ﺟﻮ ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺒﮭﯽ اﭘﻨے دﻓﺎﺗﺮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨے زﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﯿﺎ ہے;&#xFEFC۔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اداروں اور دﻓﺎﺗﺮ ﮐے ان ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻣ
؟ اور ﮐﯿﺎ اس ﺷﺨﺺ ﺳے اس ﺟﮕہ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎﻗﻂ ﺳے اداری اور ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﯾﮑہﯿﮟ ;&#xFEFBاﻓﺴﺮان ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺳے ﻧﻘﺼﺎن;&#xFEFBﺟﺐ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﻧﺪﯾﺸہ ہﻮ ﮐہ اﮔﺮ وہ ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اﺳے اﻓﺴﺮان ﺑﺎ ہے
ﭘﮭﻨﭽے ﮔﺎ؟
ج۔ اﮔﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد ہﻮں ﺗﻮ اﻧہﯿﮟ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮬﺌﯿے ورﻧہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ان ﮐے اوﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﻋﯽ ذﻣہ داری ﻧہﯿﮟ ہے ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح اﮔﺮ اﻧہﯿﮟ اس ﺳے ﺿﺮر
ﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﻧﻈﺎم;&#xFEFCﺟﮭﺎں اﺳ ﯾہ اس ﺟﮕہ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ہے ﮐﺎ ﺧﻮف ہﻮ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ان ﺳے ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎﻗﻂ ہے
ﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ہﻮ اور وہ اس ﻓﺮﯾﻀہ ﮐﻮ ہﻢ ﯾﺖ دﯾﺘﯽ ہﻮ ﺗﻮ اس وﻗﺖ اﻣﺮ;&#xFEFCﻧﺎﻓﺬ ﻧہ ہﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﮭﺎن اﺳ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﺳے ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧے ﺟﻮ ﻣﺨﺼﻮص ادارے
ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺑﯿﺦ ﮐﻨﯽ ﺗﮏ ﭼﺎرہ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے۔ ع دے ﺗﺎﮐہ ﻓﺴﺎد و; &#xFEFCان ﮐﻮ اﻃ ﺳے ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺌے ہﯿﮟ
س
۸۰۱۱
۔ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ادارہ ﮐے ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﯿﮟ ﻏﺒﻦ اور ﭼﻮری ہﻮﺟﺎﺋے اور ﯾہ ﺳﻠﺴﻠہ ﺟﺎری ہﻮ اور وﮬﺎں اﯾﮏ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ
ﮐہ اﮔﺮ ﯾہ ذﻣہ داری اس ﮐے ﺳﭙﺮد ﮐﺮدی ﺟﺎﺋے ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺋﻖ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎ ہے; &#xFEFBﻣﻮﺟﻮد ہﻮ ﺟﻮ ﺧﻮد ﮐﻮ اس
ﻣﻠے ﮔﯽ ﺟﺐ ﺗﮏ وہ اﺳے ﻟﯿﻨے ﮐے ﻟﺌے ﺑﻌﺾ ح ﮐﺮﺳﮑے ﮔﺎ اور ﯾہ ذﻣہ داری اﺳے اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﻧہﯿﮟ;&#xFEFCاﺻ

ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮاد ﮐﻮ رﺷﻮت ﻧہ دے ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﮐﻮ دﺳﺖ ﺑﺮد ﺳے ﺑﭽﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے رﺷﻮت دﯾﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ہے ؟ درﺣﻘﯿﻘﺖ
ﯾہ ﺑﮍی ﺑﺪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻮ ﭼہﻮﭨﯽ ﺑﺪﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐے ذرﯾﻌہ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﺎ ہے ؟
ج۔ ﺟﻮ اﺷﺨﺎص اس ﺑﺎت ﺳے ﺑﺎﺧﺒﺮ ہﯿﮟ ﮐہ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ہﻮرﮬﯽ ہے  ،ان ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ وہ ﻧﮭﯽ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﺷﺮاﺋﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮﺗے ہﻮﺋے ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﯾﮟ اور ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﯽ ذﻣہ داری ﺧﻮد ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨے
ﮐے ﻟﺌے اﮔﺮﭼہ وہ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﮐﻮ روﮐﻨے ﮬﯽ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے ہﻮ ،رﺷﻮت دﯾﻨﺎ اور ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے ۔
ﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ہﻮ ﺗﻮ وﮬﺎں ﮐے ﻟﻮﮔﻮں ﺳے ﯾہ;&#xFEFCﮬﺎں اﮔﺮ ﯾہ ﭼﯿﺰﯾﮟ اس ﺷﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻓﺮض ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺟﮭﺎں اﺳ
واﺟﺐ ﺻﺮف اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﺳے ﻋﺎﺟﺰ ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﻧہﯿﮟ ہﻮﮔﺎ ﺑﻠﮑہ وﮬﺎں واﺟﺐ ہے
ع دے۔;&#xFEFCﮐہ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐے ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮدہ ﻣﺤﮑﻤہ ﮐﻮ اﻃ
س
۹۰۱۱
۔ ﮐﯿﺎ ﻣﻨﮑﺮات  ،ﻧﺴﺒﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﮟ ﺳے ہﯿﮟ ﺗﺎﮐہ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯿﻮں ﮐے ﻣﻮﺟﻮدہ ﻣﺎﺣﻮل ﮐﺎ ﺑﺎﮬﺮ ﮐے ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎﺣﻮل ﺳے
ﻣﻮازﻧہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے اور اس ﻃﺮح ﺑﻌﺾ ﻣﻨﮑﺮات ﺳے ﻧﮭﯽ ﻧہ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے اور ﻧہ ان ﺳے روﮐﺎ ﺟﺎﺋے ،اس ﻟﺌے ﮐہ ان ﮐﻮ
ﺣﺮام اور ﻣﻨﮑﺮ ﻧہﯿﮟ ﻗﺮار دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ؟
ج۔ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اور ﺑﺮے اﻓﻌﺎل  ،ﺑﺮے ہﻮﻧے ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳے ﻧﺴﺒﯽ ﻧہﯿﮟ ہﯿﮟ ۔ اﻟﺒﺘہ ﺟﺐ ﺑﻌﺾ ﺑﺮے اﻓﻌﺎل ﮐﺎ دوﺳﺮے
ﻗﺒﯿﺢ اﻓﻌﺎل ﺳے ﻣﻮازﻧہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋے ﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﭽﮫ زﯾﺎدہ ﮬﯽ ﻗﺒﯿﺢ و ﺣﺮام ﺛﺎﺑﺖ ہﻮں ﮔے ۔ ﺑﮭﺮ ﺣﺎل اس ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﻧﮭﯽ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﺮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ﺟﺲ ﮐے ﻟﺌے ﺷﺮاﺋﻂ ﻓﺮہﻢ ہﻮں ،اور اس ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺎ اس ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ ہے اور اس
ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ﺑﺮے اﻓﻌﺎل ﮐے درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮق ﻧہﯿﮟ ہے اور ﻧہ ﮬﯽ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯽ ﮐے ﻣﺎﺣﻮل ﮐﻮ دوﺳﺮے ﻣﺎﺣﻮل ﺳے
اس ﻟﺤﺎظ ﺳے ﺟﺪا ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ہے ؟
س
۰۱۱۱
ﻣﯽ;&#xFEFCﺟﻮ اﺳ ﺟﻮ ان اﺟﻨﺒﯿﻮں ﮐے ﭘﺎس ﭘﺎﺋے ﺟﺎﺗے ہﯿﮟ ۔ اﻟﮑﺤﻞ واﻟے اﯾﺴے ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے
اور زﻣﺖ ﮐے ﻟﺌے آﺗے ہﯿﮟ;&#xFEFCﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐے ﺑﻌﺾ اداروں ﻣﯿﮟ ﻣ
اﻧہﯿﮟ وہ اﭘﻨے ﮔﮭﺮوں ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ان ﺟﮕہﻮں ﭘﺮ ﭘﯿﺘے ہﯿﮟ ﺟﻮ ان ﮐے ﻟﺌے ﻣﺨﺼﻮص ہﯿﮟ ؟ اور اﺳﯽ ﻃﺮح ان ﮐے ﺧﻨﺰﯾﺮ
ف;&#xFEFC؟ اور ﺟﻮ ﺻﻔﺖ اور اﻗﺪار اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐے ﺧ ﻧے اور اﺳے ﮐﮭﺎﻧے ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے; &#xFEFBﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ
اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ان ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﮑﻢ ہے ؟ ﮐﺎرﺧﺎﻧہ ﮐے ذﻣہ داروں اور ان اﺟﻨﺒﯿﻮں ﮐﺎ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺎم ﮐﺮﻧے واﻟﻮں
ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﯿﺎ ہے ؟ اﯾﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ہﻢ ﮐﯿﺎ ﻗﺪم اﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ﺟﺒﮑہ ﻣﺮﺑﻮط ادارے اور ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮں ﮐے ذﻣہ دار اﻓﺮاد
ع ﮐے ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ؟;&#xFEFCاﻃ
ج۔ ان ﮐے ذﻣہ دار ﺣﮑﺎم ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﮭﻠے ﻋﺎم اﯾﺴے اﻣﻮر ﺟﯿﺴے ﺷﺮاب ﺧﻮاری اور ﺣﺮام
ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮭﺎﻧے ﺳے ﻣﻨﻊ ﮐﺮﯾﮟ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻟﻮﮔﻮں ﮐے ﺳﺎﻣﻨے ان اﺷﯿﺎء ﮐﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ اﻣﻮر ﻋﻔﺖ
ﺑﮭﺮ ﺣﺎل اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﯿﮟ ان ﮐے ہے اﺟﺎزت ﻧہﯿﮟ اﻧﺠﺎم دﯾﻨے ﮐﯽ اﻧہﯿﮟ اﻧہﯿﮟ ف ہﯿﮟ;&#xFEFCﻋﺎﻣہ ﮐے ﺧ
ﻟﺌے ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎ اﺟﺮاء ان ﮬﯽ ﻋﮭﺪﮬﺪاروں ﮐے ﺗﻮﺳﻂ ﺳے ہﻮﻧﺎ ﭼﺎﮬﺌﯿے ﺟﻮ ان ﮐے ﻟﺌے ﻣﺨﺘﺺ ہﯿﮟ ۔
س
۱۱۱۱
۔ ﺑﻌﺾ ﺑﺮادران اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے اﯾﺴے ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ ﺟﺎﺗے ہﯿﮟ ﺟﮭﺎں اﮐﺜﺮ ﺑے ﭘﺮدہ
ﻋﻮرﺗﯿﮟ ﺟﻤﻊ ہﻮﺗﯽ ہﯿﮟ ﺗﺎﮐہ اﻧہﯿﮟ وﻋﻈﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﯿﺎ ان ﮐے ﻟﺌے ﺟﺎﺋﺰ ہے ﮐہ ﺑے ﭘﺮدہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف
ﻧﮕﺎہ ﮐﺮﯾﮟ؟ اس اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﮐہ وہ اس ﺟﮕہ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳے ﮔﺌے ہﯿﮟ ؟
ج۔ ﻏﯿﺮ ارادی ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﮭﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒہ ﻧﮕﺎہ ﮐﺮﻧے ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﺷﮑﺎل ﻧہﯿﮟ ہے ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎن ﺑﻮﺟہ ﮐﺮ ﭼﮭﺮہ اور دوﻧﻮں
اﮔﺮﭼہ ﻣﻘﺼﺪ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﮬﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ہﻮ۔ ہے وہ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧہﯿﮟ;&#xFEFCﮬﺘﮭﯿﻠﯿﻮں ﮐے ﻋ
س
۲۱۱۱
۔ ان ﻣﻮﻣﻦ ﺟﻮاﻧﻮں ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﻓﺮﯾﻀہ ہے ﺟﻮ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﻠﻮط
(
ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ واﻟﯽ
)
ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﭩﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﺑﺮے اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮬﺪہ ﮐﺮﺗے ہﯿﮟ ؟
ج۔ ان ﭘﺮ واﺟﺐ ہے ﮐہ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺑﺮاﺋﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﻣﻠﻮث ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ اور اﮔﺮ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد ہﻮں اور وہ ﻗﺪرت رﮐﮭﺘے ہﻮں
ﺗﻮ ان ﭘﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اور ﻧﮭﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐے ﻟﺌے اﭨﮫ ﮐﮭﮍے ہﻮﻧﺎ واﺟﺐ ہے ۔
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