 ‐ 11981ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ
ﺳﻮال
ﻣﻴﮟ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں ،ﻣﺜﻼ اس ﻣﻴﮟ ﺗﻼوت ﻛﻴﺎ ﻛﺮوں ،اور ﻛﻮﻧﺴ دﻋﺎء
ﻛﺮوں ،رﻛﻌﺎت ﻛ ﺗﻌﺪاد ﻛﺘﻨ ﮨﮯ اور اس ﻛﺎ اﺟﺮوﺛﻮاب ﻛﻴﺎ ﮨﮯ؟
اور ﻛﻴﺎ ﺣﻨﺒﻠ ،اور ﺷﺎﻓﻌ اور ﺣﻨﻔ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﻴﮟ ﻧﻤﺎز ﻛﺎ ﻳ ﻃﺮﻳﻘﮧ ﮨﮯ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ :
اﮔﺮ ﻛﻮﺋ ﺷﺨﺺ ﻛﻮﺋ ﻛﺎم ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ اور وہ اس ﻣﻴﮟ ﻣﺘﺮدد ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻛﮯ ﻟﻴﮯ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ
ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻣﺸﺮوع ﻛ ﮨﮯ اور ﻳﮧ ﺳﻨﺖ ﮨﮯ ،ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ان ﺳﻄﻮر ﻣﻴﮟ درج ذﻳﻞ آﭨﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﻴﮟ ﺑﺤﺚ ﻛ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔ:
 ‐ 1ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛ ﺗﻌﺮﻳﻒ.
 ‐ 2ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺎ ﺣﻢ
 ‐ 3اس ﻛ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻛ ﺣﻤﺖ ﻛﻴﺎ ﮨﮯ.
 ‐ 4ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﻴﺎ ﮨﮯ.
 ‐ 5اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺐ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ.
 ‐ 6اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﻮرہ ﻛﺮﻧﺎ.
 ‐ 7ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻣﻴﮟ ﻛﻴﺎ ﭘﮍﮬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ.
 ‐ 8اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛ دﻋﺎء ﻛﺐ ﻛ ﺟﺎﺋﮯ ﮔ.
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ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛ ﺗﻌﺮﻳﻒ:
اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛ ﻟﻐﻮى ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﻛﺴ ﭼﻴﺰ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﺘﺮ ﻛﻮ ﻃﻠﺐ ﻛﺮﻧﺎ ،ﻛﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ :اﺳﺘﺨﺮ اﻟﮧ ﻳﺨﺮ ﻟﻚ ،اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ
اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮو وہ ﺗﻤﺎرے ﻟﻴﮯ ﺑﺘﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮ دے ﮔﺎ.
اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛ اﺻﻄﻼﺣ ﺗﻌﺮﻳﻒ:
اﺧﺘﻴﺎر ﻃﻠﺐ ﻛﺮﻧﺎ .ﻳﻌﻨ ﻧﻤﺎز ﻳﺎ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻣﻴﮟ وارد ﺷﺪہ دﻋﺎء ﻛﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻛﮯ ﺎں ﺟﻮ ﺑﺘﺮ اور اوﻟ و اﻓﻀﻞ
ﮨﮯ اس ﻛ ﻃﺮف ﭘﮭﺮﻧﮯ اور وہ ﻛﺎم ﻛﺮﻧﺎ ﻃﻠﺐ ﻛﺮﻧﺎ.
ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺎ ﺣﻢ:
ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﮯ ﺳﻨﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻋﻠﻤﺎء ﻛﺮام ﻛﺎ اﺟﻤﺎع ﮨﮯ ،اور اس ﻛ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻛ دﻟﻴﻞ ﺑﺨﺎرى ﺷﺮﻳﻒ ﻛ ﻣﻨﺪرﺟﮧ
ذﻳﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﮨﮯ:
ﺟﺎﺑﺮ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﺑﻴﺎن ﻛﺮﺗﮯ ﻴﮟ ﻛﮧ:
" رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ اﭘﻨﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﺳﺎرے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻴﮟ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮﻧﮯ ﻛ ﺗﻌﻠﻴﻢ اس ﻃﺮح دﻳﺎ ﻛﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ
ﺟﺲ ﻃﺮح ﮨﻤﻴﮟ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻛ ﺳﻮرۃ ﻛ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﺘﮯ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ:
" ﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻛﻮﺋ اﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻛﺎم ﻛﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﻓﺮض ﻛﮯ ﻋﻼوہ دو رﻛﻌﺖ ادا ﻛﺮ ﻛﮯ ﻳﮧ دﻋﺎء ﭘﮍﮬﮯ:
" اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻧّ اﺳﺘَﺨﻴﺮكَ ﺑِﻌﻠْﻤﻚَ واﺳﺘَﻘْﺪِركَ ﺑِﻘُﺪْرﺗﻚَ واﺳﺎﻟُﻚَ ﻣﻦ ﻓَﻀﻠﻚَ  ،ﻓَﺎﻧﱠﻚَ ﺗَﻘْﺪِر وﻻ اﻗْﺪِر وﺗَﻌﻠَﻢ وﻻ اﻋﻠَﻢ واﻧْﺖ ﻋﻼم اﻟْﻐُﻴﻮبِ
اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻓَﺎنْ ﻛﻨْﺖ ﺗَﻌﻠَﻢ ﻫﺬَا اﻻﻣﺮ ﺛُﻢ ﺗُﺴﻤﻴﻪ ﺑِﻌﻴﻨﻪ ﺧَﻴﺮا ﻟ ﻓ ﻋﺎﺟِﻞ اﻣﺮِي وآﺟِﻠﻪ ﻗَﺎل او ﻓ دِﻳﻨ وﻣﻌﺎﺷ وﻋﺎﻗﺒﺔ اﻣﺮِي ﻓَﺎﻗْﺪُره ﻟ
وﻳﺴﺮه ﻟ ﺛُﻢ ﺑﺎرِكْ ﻟ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﱠﻬﻢ وانْ ﻛﻨْﺖ ﺗَﻌﻠَﻢ اﻧﱠﻪ ﺷَﺮ ﻟ ﻓ دِﻳﻨ وﻣﻌﺎﺷ وﻋﺎﻗﺒﺔ اﻣﺮِي او ﻗَﺎل ﻓ ﻋﺎﺟِﻞ اﻣﺮِي وآﺟِﻠﻪ
ﻓَﺎﺻﺮِﻓْﻨ ﻋﻨْﻪ ] واﺻﺮﻓﻪ ﻋﻨ [ واﻗْﺪُر ﻟ اﻟْﺨَﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎنَ ﺛُﻢ رﺿﻨ ﺑِﻪ" 
اے اﻟﮧ ﻣﻴﮟ ﻣﻴﮟ ﺗﻴﺮے ﻋﻠﻢ ﻛ ﻣﺪد ﺳﮯ ﺧﻴﺮ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں اور ﺗﺠﮫ ﺳﮯ ﮨ ﺗﻴﺮى ﻗﺪرت ﻛﮯ ذرﻳﻌﮧ ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ ﻛﺮﺗﺎ ﮨﻮں،
اور ﻣﻴﮟ ﺗﺠﮫ ﺳﮯ ﺗﻴﺮا ﻓﻀﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ،ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺗﻮ ﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ،اور ﻣﻴﮟ ) ﻛﺴ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ( ﻗﺎدر ﻧﻴﮟ ،ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ
ﮨﮯ ،اور ﻣﻴﮟ ﻧﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ،اور ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻏﻴﺒﻮں ﻛﺎ ﻋﻠﻢ رﻛﮭﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ،اﻟ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﻛﮧ ﻳﮧ ﻛﺎم ) ﺟﺲ ﻛﺎ ﻣﻴﮟ ارادہ
رﻛﮭﺘﺎ ﮨﻮں ( ﻣﻴﺮے ﻟﻴﮯ ﻣﻴﺮے دﻳﻦ اور ﻣﻴﺮى زﻧﺪﮔ اور ﻣﻴﺮے اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻛﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻣﻴﺮے ﻣﻘﺪر
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ﻣﻴﮟ ﻛﺮ اور آﺳﺎن ﻛﺮ دے ،ﭘﮭﺮ اس ﻣﻴﮟ ﻣﻴﺮے ﻟﻴﮯ ﺑﺮﻛﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ،اور اﮔﺮ ﺗﻴﺮے ﻋﻠﻢ ﻣﻴﮟ ﻳﮧ ﻛﺎم ﻣﻴﺮے ﻟﻴﮯ اور ﻣﻴﺮے
دﻳﻦ اور ﻣﻴﺮى زﻧﺪﮔ اور ﻣﻴﺮے اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻛﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﺮا ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻛﺎم ﻛﻮ ﻣﺠﮫ ﺳﮯ اور ﻣﺠﮭﮯ اس ﺳﮯ ﭘﮭﻴﺮ دے
اور ﻣﻴﺮے ﻟﻴﮯ ﺑﮭﻼﺋ ﻣﻴﺎ ﻛﺮ ﺟﺎں ﺑﮭ ﮨﻮ ،ﭘﮭﺮ ﻣﺠﮭﮯ اس ﻛﮯ ﺳﺎﺗﮫ راﺿ ﻛﺮدے.
اور وہ اﭘﻨ ﺿﺮورت اور ﺣﺎﺟﺖ ﻳﻌﻨ ﻛﺎم ﻛﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎرى ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻤﺒﺮ )  ( 1166ﻳﮧ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺌ اﻳﻚ ﺟﮧ ﻣﻴﮟ اﻣﺎم ﺑﺨﺎرى رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ ذﻛﺮ ﻛ ﮨﮯ.
ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻛ ﺣﻤﺖ:
اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻴﮟ ﺣﻤﺖ ﻳﮧ ﮨﮯ ﻛﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻛﮯ ﺣﻢ ﻛﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﺮ ﺧﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،اور ﻃﺎﻗﺖ و
ﻗﺪرت ﺳﮯ ﻧﻞ ﻛﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻛ ﻃﺮف اﻟﺘﺠﺎء ﻛ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺗﺎ ﻛﮧ وہ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻛ ﺧﻴﺮ و ﺑﮭﻼﺋ ﺟﻤﻊ ﻛﺮ دے ،اور اس
ﻛﮯ ﻟﻴﮯ اس ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﻛﺎ دروازہ ﻛﮭﭩﮭﭩﺎﻧﮯ ﻛ ﺿﺮورت ﮨﮯ ،اور اس ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﻤﺎز اور دﻋﺎء ﺳﮯ
ﺑﮍھ ﻛﺮ ﻛﻮﺋ ﭼﻴﺰ ﺑﺘﺮ اور ﻛﺎﻣﻴﺎب ﻧﻴﮟ ﻛﻴﻮﻧﮧ اس ﻣﻴﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻛ ﺗﻌﻈﻴﻢ اور اس ﻛ ﺛﻨﺎء اور اس ﻛ ﻃﺮف ﻗﻮﻟ اور
ﺣﺎﻟ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺤﺘﺎﺟ ﮨﮯ ،اور ﭘﮭﺮ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮﻧﮯ ﻛﮯ ﺑﻌﺪ اس ﻛﮯ ذﮨﻦ ﻣﻴﮟ ﺟﻮ آﺋﮯ وہ اس ﻛﺎم ﻛﻮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دے.
اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺎ ﺳﺒﺐ:
) ﺟﻦ ﻣﻴﮟ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ( اس ﻛﺎ ﺳﺒﺐ ﻳﮧ ﮨﮯ ﻛﮧ :ﻣﺬاﮨﺐ ارﺑﻌﮧ اس ﭘﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻴﮟ ﻛﮧ اﺳﺘﺨﺎرہ ان اﻣﻮر ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ
ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺪے ﻛﻮ درﺳﺖ ﭼﻴﺰ ﻛﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﮧ ﮨﻮ ،ﻟﻴﻦ ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺧﻴﺮ اور ﺷﺮ ﻣﻴﮟ ﻣﻌﺮوف ﻴﮟ اور ان ﻛﮯ اﭼﮭﮯ اور ﺑﺮے
ﮨﻮﻧﮯ ﻛﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ ﻣﺜﻼ ﻋﺒﺎدات ،اور ﻧﻴ ﻛﮯ ﻛﺎم اور ﺑﺮاﺋ اور ﻣﻨﺮات واﻟﮯ ﻛﺎم ﺗﻮ ان ﻛﺎﻣﻮں ﻛﮯ ﻟﻴﮯ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮﻧﮯ
ﻛ ﻛﻮﺋ ﺿﺮورت ﻧﻴﮟ.
ﻟﻴﻦ اﮔﺮ وہ ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺖ ﻛﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺜﻼ دﺷﻤﻦ ﻳﺎ ﻓﺘﻨﮧ ﻛﮯ اﺣﺘﻤﺎل ﻛ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ اس ﺳﺎل ﺣﺞ ﭘﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﻳﺎ ﻧﮧ اور
ﺣﺞ ﻣﻴﮟ ﻛﺲ ﻛ رﻓﺎﻗﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮے ﺗﻮ اس ﻛﮯ ﻟﻴﮯ اﺳﺘﺨﺎرہ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ.
ﺗﻮ اس ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻛﺴ واﺟﺐ ،ﻳﺎ ﺣﺮام ﻳﺎ ﻣﺮوہ ﻛﺎم ﻣﻴﮟ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻧﻴﮟ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ،ﺑﻠﮧ اﺳﺘﺨﺎرہ ﺗﻮ ﻣﻨﺪوب اور ﺟﺎﺋﺰ اور
ﻣﺒﺎح ﻛﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﭘﮭﺮ ﻣﻨﺪوب ﻛﺎم ﻛﮯ اﺻﻞ ﻛﮯ ﻟﻴﮯ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻧﻴﮟ ﻛﻴﻮﻧﮧ وہ ﻛﺎم ﺗﻮ اﺻﻞ ﻣﻴﮟ ﻣﻨﺪوب
ﮨﮯ ﺑﻠﮧ اﺳﺘﺨﺎرہ اس وﻗﺖ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗﻌﺎرض ﮨﻮ ،ﻳﻌﻨ ﺟﺐ اس ﻛﮯ ﭘﺎس دو ﻛﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻌﺎرض ﭘﻴﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﻛﮧ وہ
ﻛﻮﻧﺴﮯ ﻛﺎم ﺳﮯ اﺑﺘﺪاء ﻛﺮے ﻳﺎ دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﻛﺎم ﻛﻮﻧﺴﺎ ﻛﺮے؟ ﻟﻴﻦ ﻣﺒﺎح ﻛﺎم ﻛﮯ اﺻﻞ ﻣﻴﮟ ﺑﮭ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﻴﺎ
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ﺟﺎﺳﺘﺎ ﮨﮯ.
اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺐ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ؟
اﺳﺘﺨﺎرہ اس وﻗﺖ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺐ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮﻧﮯواﻻ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻟ اﻟﺬﮨﻦ ﮨﻮ اور ﻛﺴ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺎم ﻛﻮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻳﻨﮯ ﻛﺎ
ﻋﺰم ﻧﮧ رﻛﮭﮯ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﮟ رﺳﻮل ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﻛﺎ ﻓﺮﻣﺎن:
" ﺟﺐ اﺳﮯ ﻛﻮﺋ ﻛﺎم درﭘﻴﺶ ﮨﻮ " اس ﺑﺎت ﻛ ﻃﺮف اﺷﺎرہ ﮨﮯ ﻛﮧ اﺳﺘﺨﺎرہ اس وﻗﺖ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﺐ اﺑﮭ اس ﻛﮯ دل ﻣﻴﮟ
ﻛﻮﺋ ﻛﺎم آﻳﺎ ﮨﻮ ،ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﻧﻤﺎز اور دﻋﺎء اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛ ﺑﺮﻛﺖ ﺳﮯ اس ﻛﮯ ﻟﻴﮯ اس ﻛﺎم ﻛ ﺑﺘﺮى ﻇﺎﺮ ﮨﻮ ﮔ.
ﺑﺨﻼف اس ﻛﮯ ﻛﮧ ﺟﺐ اس ﻛﮯ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻮﺋ ﻛﺎم ﻛﺮﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﮨﻮ اور وہ اﺳﮯ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻳﻨﮯ ﭘﺮ ﭘﺨﺘﮧ ﻋﺰم اور ارادہ ﻛﺮ
ﭼﺎ ﮨﻮ ،ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وہ اﭘﻨﮯ ﻣﻴﻼن اور ﻣﺤﺒﺖ ﻛ ﻃﺮف ﮨ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ،ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺧﺪﺷﮧ ﮨﮯ ﻛﮧ اس ﻛﮯ ﻣﻴﻼن اور ﭘﺮﻋﺰم
ﻛﮯ ﻏﻠﺒﮧ ﻛ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ اس ﺳﮯ ﺑﺘﺮى ﻛ راﮨﻨﻤﺎﺋ ﻣﺨﻔ رﮨﮯ.
اور ﻳﮧ ﺑﮭ اﺣﺘﻤﺎل ﮨﮯ ﻛﮧ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﮟ ﮬﻢ ﻳﻌﻨ درﭘﻴﺶ ﺳﮯ ﻣﺮاد ﻋﺰم ﮨﻮ ﻛﻴﻮﻧﮧ ذﮨﻦ ﺛﺎﺑﺖ اور اﻳﻚ ﭘﺮ ﻧﻴﮟ ﭨﮭﺮﺗﺎ ،ﺗﻮ وہ
اﻳﺴﺎ ﮨ ﻧﻴﮟ رﮨﮯ ﮔﺎ اﻻ ﻳﮧ ﻛﮧ ﺟﺐ اﺳﮯ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﻳﻨﮯ ﻛﺎ ﻋﺰم رﻛﮭﻨﮯ واﻻ ﺷﺨﺺ ﺑﻐﻴﺮ ﻛﺴ ﻣﻴﻼن ﻛﮯ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دے،
وﮔﺮﻧﮧ اﮔﺮ وہ ﺮ ﺣﺎﻟﺖ اور ذﮨﻦ ﻣﻴﮟ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وہ اﻳﺴﮯ ﻛﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﮭ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮﺗﺎ ﭘﮭﺮے ﮔﺎ ﺟﺲ ﻛﺎ
ﻛﻮﺋ ﻓﺎﺋﺪہ ﻧﻴﮟ ﺗﻮ اس ﻃﺮح وہ وﻗﺖ ﻛﮯ ﺿﻴﺎع ﻛﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ﮔﺎ.
اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﻮرہ ﻛﺮﻧﺎ:
اﻣﺎم ﻧﻮوى رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻛﺘﮯ ﻴﮟ:
اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﻛﺴ ﻧﺎﺻﺢ اور ﺷﻘﻔﺖ اور ﺗﺠﺮﺑﮧ ﻛﺎر اور دﻳﻨ اور ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﺎاﻋﺘﻤﺎد ﺷﺨﺺ ﺳﮯ اس
ﻛﺎم ﻣﻴﮟ ﻣﺸﻮرہ ﻛﺮﻧﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮨﮯ.
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
اور ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ﻣﺸﻮرہ ﻛﺮو.
اور ﻣﺸﻮرہ ﻛﺮﻧﮯ ﻛﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﺐ اﺳﮯ ﻳﮧ ﻇﺎﺮ ﮨﻮ ﻛﮧ اس ﻛﺎم ﻣﻴﮟ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وہ اس ﻛﺎم ﻣﻴﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺳﮯ
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اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﺮے.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﮭﻴﺘﻤ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻛﺘﮯ ﻴﮟ:
ﺣﺘ ﻛﮧ ﺗﻌﺎرض ﻛﮯ وﻗﺖ ﺑﮭ ) ﻳﻌﻨ ﭘﻠﮯ ﻣﺸﻮرہ ﻛﺮے ( ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻣﺸﻮرہ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻛﮯ ﻗﻮل ﭘﺮ اﻃﻤﻨﺎن ﻧﻔﺲ ﺳﮯ زﻳﺎدہ
ﻗﻮى ﮨﮯ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻧﻔﺲ ﭘﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮﺗﮯ اور ذﮨﻦ ﺑﮭﺮا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻟﻴﻦ اﮔﺮ اس ﻛﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ اور ﺳﭽﺎ ارادہ رﻛﮭﺘﺎ
ﮨﻮ اور ﺧﺎﻟ اﻟﺬﮨﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﻮ ﻣﻘﺪم ﻛﺮے.
ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻣﻴﮟ ﻛﻴﺎ ﭘﮍﮬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ:
‐ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻣﻴﮟ ﻗﺮآت ﻛﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﻛ آراء ﻴﮟ:
ا ـ اﺣﻨﺎف ،ﻣﺎﻟ اور ﺷﺎﻓﻌ ﺣﻀﺮات ﻛﺘﮯ ﻴﮟ ﻛﮧ ﺳﻮرۃ ﻓﺎﺗﺤﮧ ﻛﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﻠ رﻛﻌﺖ ﻣﻴﮟ " ﻗﻞ ﻳﺎ اﻳﺎ اﻟﺎﻓﺮون" اور
دوﺳﺮى رﻛﻌﺖ ﻣﻴﮟ " ﻗﻞ ﮬﻮ اﻟﮧ اﺣﺪ " ﭘﮍﮬ ﺟﺎﺋﮯ.
اﻣﺎم ﻧﻮوى رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ اس ﭘﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ذﻛﺮ ﻛﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻛﺎ ﮨﮯ:
ان دوﻧﻮں ﺳﻮرﺗﻮں ﻛﻮ ﭘﮍﮬﻨﺎ اس ﻟﻴﮯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﮯ ﻛﮧ ﻳﮧ ﻧﻤﺎز اﻳﺴ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ رﻏﺒﺖ ﻣﻴﮟ اﺧﻼص اور ﺻﺪق اور اﻟﮧ
ﺗﻌﺎﻟ ﻛﮯ ﺳﭙﺮد اور اﭘﻨ ﻋﺎﺟﺰى ﻛﺎ اﻇﺎر ﮨﮯ ،اور اﻧﻮں اس ﻛ ﺑﮭ اﺟﺎزت دى ﮨﮯ ﻛﮧ :ان ﺳﻮرﺗﻮں ﻛﮯ ﺑﻌﺪ ﻗﺮآن
ﻣﺠﻴﺪ ﻛ وہ آﻳﺎت ﺑﮭ ﭘﮍھ ﻟ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺧﻴﺮو ﺑﮭﻼﺋ اور ﺑﺘﺮى ﻛﺎ ذﻛﺮ ﮨﮯ.
ب ـ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻒ ﺣﻀﺮات ﻧﮯ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﻗﺮار دﻳﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻛﺎ ﮨﮯ ﻛﮧ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛ ﭘﻠ رﻛﻌﺖ ﻣﻴﮟ ﺳﻮرۃ اﻟﻔﺎﺗﺤﮧ
ﻛﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﻳﻞ آﻳﺎت ﺗﻼوت ﻛ ﺟﺎﺋﻴﮟ:
ورﺑﻚ ﻳﺨْﻠُﻖ ﻣﺎ ﻳﺸَﺎء وﻳﺨْﺘَﺎر. 
اور ﺗﻴﺮا رب ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺗﺎ اور اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮﺗﺎ ﮨﮯ.
ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻟَﻬﻢ اﻟْﺨﻴﺮةُ ﺳﺒﺤﺎنَ اﻟﻪ وﺗَﻌﺎﻟَ ﻋﻤﺎ ﻳﺸْﺮِﻛﻮنَ .
ان ﻛﮯ ﻟﻴﮯ ﻛﻮﺋ اﺧﺘﺎر ﻧﻴﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﺎك اور ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎﻻ ﮨﮯ اس ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺟﻮ وہ ﺷﺮك ﻛﺮﺗﮯ ﻴﮟ.
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ورﺑﻚ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﺗُﻦ ﺻﺪُورﻫﻢ وﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨُﻮنَ .
اور ﺗﻴﺮا رب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ان ﻛﮯ ﺳﻴﻨﮯ ﭼﮭﭙﺎﺗﮯ ﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻇﺎﺮ ﻛﺮﺗﮯ ﻴﮟ.
وﻫﻮ اﻟﻪ ﻻ إﻟَﻪ إﻻ ﻫﻮ ﻟَﻪ اﻟْﺤﻤﺪُ ﻓ اوﻟَ واﺧﺮة وﻟَﻪ اﻟْﺤﻢ واﻟَﻴﻪ ﺗُﺮﺟﻌﻮنَ "
اور وہ ﮨ اﻟﮧ ﮨﮯ ،اس ﻛﮯ ﻋﻼوہ ﻛﻮﺋ اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﻧﻴﮟ ،ﭘﻠﮯ اور آﺧﺮ ﻣﻴﮟ اﺳ ﻛ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻴﮟ ،اور اﺳ ﻛﮯ
ﻟﻴﮯ ﺣﻢ ﮨﮯ اور اﺳ ﻛ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ.
اور دوﺳﺮى رﻛﻌﺖ ﻣﻴﮟ ﻳﮧ آﻳﺎت ﭘﮍﮬﮯ:
وﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻟﻤﻮﻣﻦ وﻻ ﻣﻮﻣﻨَﺔ إذَا ﻗَﻀ اﻟﻪ ورﺳﻮﻟُﻪ اﻣﺮا انْ ﻳﻮنَ ﻟَﻬﻢ اﻟْﺨﻴﺮةُ ﻣﻦ اﻣﺮِﻫﻢ وﻣﻦ ﻳﻌﺺِ اﻟﻪ ورﺳﻮﻟَﻪ ﻓَﻘَﺪْ ﺿﻞ ﺿﻼﻻ
ﻣﺒِﻴﻨًﺎ
ﺟﺐ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﻛﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﻛﺴ اﻣﺮ ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠﮧ ﻛﺮ دﻳﮟ ﻛﻮ ﻛﺴ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮد اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرت
ﻛﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﻴﮟ ﻛﻮﺋ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻗ ﻧﻴﮟ رﮨﺘﺎ ،اور ﺟﻮ ﻛﻮﺋ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اور اس ﻛﮯ رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﻛ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻛﺮے ﮔﺎ وہ واﺿﺢ ﮔﻤﺮاﮨ ﻣﻴﮟ ﺟﺎ ﭘﮍا.
ج ـ ﻟﻴﻦ ﺣﻨﺎﺑﻠﮧ اور ﺑﻌﺾ دوﺳﺮے ﻓﻘﮭﺎء ﻧﮯ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ ﻣﻴﮟ ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺮآت ﻛﺮﻧﮯ ﻛﺎ ﻧﻴﮟ ﻛﺎ.
دﻋﺎء اﺳﺘﺨﺎرہ ﭘﮍﮬﻨﮯ ﻛ ﺟﮧ:
اﺣﻨﺎف ،ﻣﺎﻟ ، ﺷﺎﻓﻌ اور ﺣﻨﺎﺑﻠﮧ ﺣﻀﺮات ﻛﺎ ﻛﻨﺎ ﮨﮯ ﻛﮧ:
اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛ دﻋﺎء دو رﻛﻌﺖ ﻛﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﮍﮬ ﺟﺎﺋﻴ ،اور ﻧﺒ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪہ ﺣﺪﻳﺚ ﻛ ﻧﺺ ﻛﮯ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﮭ ﻳ ﮨﮯ.
دﻳﮭﻴﮟ :اﻟﻤﻮﺳﻮﻋ اﻟﻔﻘﮭﻴ.( 241 / 3 ) 
ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﮧ ﻛﺎ ﻛﻨﺎ ﮨﮯ:
دﻋﺎﺋﮯ اﺳﺘﺨﺎرہ ﻛﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺴﺌﻠﮧ:
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ﻛﻴﺎ دﻋﺎء ﻧﻤﺎز ﻣﻴﮟ ﻣﺎﻧ ﺟﺎﺋﻴ ﻳﺎ ﻛﮧ ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﺳﻼم ﭘﮭﻴﺮﻧﮯ ﻛﮯ ﺑﻌﺪ؟
ﺟﻮاب:
ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎرہ اور دوﺳﺮى ﻧﻤﺎز ﻣﻴﮟ ﺳﻼم ﺳﮯ ﻗﺒﻞ دﻋﺎء ﻛﺮﻧ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ ،اور ﺳﻼم ﻛﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮭ ،اور ﺳﻼم ﭘﮭﻴﺮﻧﮯ ﺳﮯ
ﻗﺒﻞ دﻋﺎء ﻛﺮﻧ اﻓﻀﻞ ﮨﮯ؛ ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻧﺒ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻛ اﻛﺜﺮ دﻋﺎﺋﻴﮟ ﺳﻼم ﭘﮭﻴﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﮨﻮا ﻛﺮﺗ ﺗﮭﻴﮟ اور ﺳﻼم
ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﻧﻤﺎزى ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻓﺎرغ ﻧﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﻳﮧ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ.
دﻳﮭﻴﮟ :ﻓﺘﺎوى اﻟﺒﺮى ) .( 265 / 2
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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