
 

ومیتیں    میتی اخونں    ور   دانی اسیک ےہ؟    وک زٰوکۃ    ا
اہلل ےتھکل ںیہ  : رہمح  نیمیثعل  ا اصحل  نب   خیش دمحم 

ںیہ                         وج ریقف  اس    ۱؎میتی  ارگ وہ  اگ  وہ ہی اکیف  وت  وہ   ےتی  وک دے د ویل  ان ےک  ارگ مت زٰوکۃ  وت  ۔   ںیہ  ںیم ےس  لہ  ا وہ زٰوکۃ ےک 
وخد  رپ   ر وہ  او ںی   را رک وتجں وک وپ اح ( یک  )ومیتیں  ان  یگ اتہک وہ   ےئ  اج زٰوکۃ دی  وک   اےسی ومیتیں ےک ویل  وت  ۔  ںیہ  ر  ا اامدتن

نیمیثعل   ا حل  اص دمحم نب  ۔  احتج وہ  اںیہن  نج یک  ںی  دی رخ زیچوں وک  ان  ۱ان ےک  ےئل  ۶/ ۳ /  ۱ ۴۱  ھ   ۷

نیمیثع   ج   انب  ۱)ومجمع اتفوٰی   (۳۴۶ص    ۸

ارلیلیح امیلس  خیش  اہلل  نب میلس  ایگ :  اہلل  ہظفح ن  وپاھچ   ےس 

ال :  ےہایک   وس اج یتکس  ونں وک زٰوکۃ دی   ؟ میتی اخ

ب:   ا ںیم ےس وہں                وج لہِ زٰوکۃ  ا وہ  کت  زئ ےہ  بج  اج نکیل ومیتیں وک دانی    زئ ںیہن ،  اج ہی  وت  وک دانی  اداروں  اےسی   وت ۱؎ راہ    ۔  
رہسمیزٰوکۃ   وک   اےسی رمزک     ) رمق ےس اس  ( اگ  ہک وہ    ےئ  اج ای  د (  ںیہن  الفں )رفرچین ر  او الفں  ںی  ای   ہی زیچ ںی  ہکلب  دی رخ

ایھب  ویکہکن وہ  اجات ےہ  ای  دے د وتمیل وک   ان ےک  ہی امل   ارگ  ۔  ںیہ ںیم ےس  لہِ زٰوکۃ  ا ارگ وہ   اگ  ےئ  اج ای  د ومیتیں وک 
تین  نکیل  ںیہن ،  ںیم وکیئ رحج  اس  وت  ےہ  ےئل رتہب  ان ےک  وج  ںیم  زیچوں  ان  رکات ےہ   رخچ  ان رپ  ر وہ  او ںیہ   ےٹ  وھچ

ےسج اک ےہ  ہی امل ومیتیں  ہک  ےئہ  اچ ۔ہی وہین  اگ ےئ  اج ای  د   ومیتیں وک 
ہمج  ہیش    رت ر اح وب رممی ااجعز امح او  : ا

ات  ویک      ۱؎ وہ اج ںیہن  لہ  یئ زٰوکۃ اک ا وک ےن ےس  وہ ایک ضحم میتی  ںیہن  وت ومیتیں اک ذرک  ایک  ےن ذرک  بج  اہلل اعتٰیل  وک  ےک نیقحتسم  ہکن زٰوکۃ 
ای    وت اےس ریقفی  ےہ  نیکسم  ای  ۔۔ اس ےئل میتی ارگ ریقف   ہج ےس یک و ای اجےئ اگ ہن ہک یمیتی  ہج ےس زٰوکۃ د  ینیکسم یک و

 


