























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	کتاب العقائد
عقیدے کا بیان 
	یا جنید یا جنید کہہ کر دریا پار کرنے کا واقعہ کیسا ہے؟
	جو کہے ہم کو شریعت سے الگ رہنے دو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	کسی نے کہا میں کافر ہوں کافروںکا ساتھ نہیں چھوڑوں گا تو ؟
	انوارالحدیث میں ہے ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن ہے اس کا کیا مطلب ہے؟
	اگر کہا میں کافر ہوگیا نماز جمعہ پڑھے کیسے چلو  تو ؟
	جو کہے میں قران کو نہیں مانتا تو اس کیلیے کیا حکم ہے؟
	جس نے کہا کہ جتنے رؤسا امراء آئے اور تمام انبیاء سب کے سب فنا ہوگئے تو کیا حکم ہے؟
	اگر کہا کہ ذات خدا ہی ذاتِ مصطفی ہے تو ؟
	کسی سی سہوا کفر سرزد ہوجائے تو کیا صرف توبہ کافی ہے۔
	قرآن پاک کو پلنگ سے نیچے پھینک دیا تو؟
	غیر خدا کو قیوم یا قیوم زماں کہنا کیسا ہے؟
	کسی مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟
	دین اسلام کو ہلکا جاننا کیسا ہے؟
	جو کہے کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ کی شادی میری ماں سے ہوئی ہے اللہ ہماری چار پائی کے نیچے رہتے ہیں تو ؟
	چار کفری اشعار کے متعلق ایک استفتاء 
	جس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ چہارم میں تہریر فرمایا ہے کہ دوسری مرتبہ جنزہ کی نماز پڑھنا شراب پینے کے برابر ہے تو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	زید کا کہناہے کہ غیر خدا کو قیو م یا قیوم اول یا قیوم زمان کہنا کفر ہے ۔ کیا اس کا قول درست ہے؟
	جس نے کہا کہ آپ سنی بنے رہیں ہم کو تبلیغی ہی سمجھو ہم تبلیغی ہی بہتر ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	اگر کہا کہ اللہ سے بڑھ کر آدمی ہوگئے ہیں تو؟
	مندر میں پجاری کے پاس جا کر س سے جھاڑ پھونک کرانا کیسا ہے ؟
	جو مندر کے شیلا نیاس کرنے جائے ماتھے پر لال ٹیکے لگائے اور مٹی کا کلسا اٹھائے تو؟
	اگر جے شری رام کا نعرہ لگائے تو؟
	کیا سر منڈانے والے کو بدمذہب سمجھا جائے ؟
	بے نمازی کافر ہے یا مسلمان ؟
	عوام کہہ دیتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے ہوسکتا ہے کہ آگے چل کر ایمان لے آئے؟
	جوابا توبہ کرلے پھر دل میں سوچے کہ دوبارہ کھیلوں گا تو کافر ہوجاؤں ا تو کیا دوبارہ جوا کھیلنے  سے کافر ہوجائے گا؟
	کافرنے عالمِ دین کے پاس آکر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھادو عالم نے کہا غسل کرکے آؤ تو؟
	وہابیہ سے سلام و کلام ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟
	کیا یہ کہنا درست ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر نہیں تھے؟
	مسلمان نے ہندو دیوتا کی پوجا شروع کیا پیشانی پر بندی لگانے لگا اس کے انتقال پر مسلمانوں نے نمازجنازہ پڑھی اور مسلم قبرستان میں دفن کیا تو؟
	کیا آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے؟
	یہ کہنا یکسا ہے کہ میں قرآن کو ایسی ویسی کتاب جانتی ہوں؟
	اگرکہا کہ میں قرآن کو خدا جانتا ہوں تو؟
	اگر کہا کہ تمہیں چاہے اللہ ہی نے بھیجا ہو میں ادھار نہیں دوں گا تو کیا حکم ہے ؟
	جنہوں نے ضد میں کہا کہ ہم وہابی ہوجائیں گے تو ؟
	بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شری رام کرشن گو تم بدھ ذوالکفل وغیرہ نبی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟
	اگر کہا خدا کو بھی مانتا ہوں مگر باپ کے بعد تو؟
	مورتیوں پر پھول مالا چڑھانا کیسا ہے؟
	چیچک کی بیماری میں مالی کو گھر پر یہ سمجھ کر بلانا کہ بیماری ٹھیک ہوجائے گی کیسا ہے؟
	ایک سنی کہتا ہے کہ اہل حدیث شافعی المسلک کو کہتے ہیں اور یہ بھی کہتا ہے کہ اہل حدیث بہت کھرے قسم کے سنی ہوتے ہیں تو کیا حکم ہے’؟
	دین اسلام کو گالی دیا کیسا ہے؟
	جو کہے شریعت ہمارے ہاتھ کی میل ہے تو؟
	کامل پیر کی پہچان کیا ہے؟
	دیوبندی وغیرہ کو سلام کرنایا دعائیہ کلمات  زید کرمہ ، اطال اللہ عمرہ وغیرہ لکھنا کیسا ہے؟
	تعویذ بنانے والے کو کہنا کہ وہ تو ہمارا خدا ہے ہم اسے اللہ مانتے ہیں کیسا ہے؟
	’’ رب سے زیادہ تمہارا اعتبار ہوگیا‘‘ یہ شعر گانا یا ٹیپ ریکارڈ میں سنناکیساہے؟
	جو مسجد سے الصلوۃ والسلام الخ کا اسٹیکر پھاڑ ڈالے اور صلوۃ وا سلام پڑھنے سے روکے تو؟
	اگر کہا کہ اللہ کے نزدیک مذہب میںکوئی فرق نہیں تو؟
	یہ کہنا کہ ہم اکثریت دیکھتے ہیں شریعت نہیں دیکھتے تو؟
	کافر کا نابالغ بچہ مرگیا تو جنتی ہے یا جہنمی ؟
	جس نے کہا کہ اللہ سے پہلے میری دعوت ہونی چاہیے،اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	جو کھلم کھلا تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شریک ہو ان کے پیچھے نماز پڑھے تو؟
	جو ظاہر میں سنیوں جیسا عمل کرے مگر اندرونی طور پر بدعقیدہ ہو تو کیا حکم ہے؟
	جو شریعت طہرہ کے کسی حکم کو نہ مانے تو؟
	کسی نے ’’ اوم اوم‘‘ ہرے ہرے سواہا‘‘ لکھا تو کیا حکم ہے؟
	کہا میں مسلمان نہیںہوں تحقیق کررہا ہوں کہ کون مذہب سچا ہے تو کیا حکم ہے؟
	جس نے کہا غوث پاک اور حصور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مددگار کہنا غلط ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	جو یہ کہے کہ میں نہ سنی ہوں نہ بریلوی اور نیاز فاتحہ وغیرہ کی مخالفت کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟
	مولوی اسماعیل دہلوی کافر ہے یا نہیں۔ 
	کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ زمین سورج کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے اور سورج ساکن ہے؟
	معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسجد اقضی میں داخل ہونا نہ مانے تو؟
	اعلیٰ حضرت نے اسمعیل دہلوی کی تکفیر کیو ں کی ؟
	اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اقوال وافعال اور عبادات سے راضی ہے اسی لیے روزی دیتا ہے تو؟
	اعلیٰ حضرت نے اسمعیل دہلوی کی تکفیر کیوں نہیں کی ؟
	اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اقوال و افعال اور عبادات سے راضی ہے اسی لیے روزی دیتا ہے تو؟
	جوکہے سنی بھی ٹھیک ہیں دیوبندی بھی ٹھیک ہیں تو ؟
	زید کہتا ہے کہ سب نبی وو لی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور بکر کہتا ہے کہ پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محتاج نہیں تو کس کا قول درست ہے؟
	جو کہے کہ حضور کو خنزیر کا گوشت بہت پسند تھا تو ؟
	جس نے کہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتی تو؟
	کیا اللہ کی قضا و رضا کے بغیر کوئی کام ہوسکتا ہے؟
	جو حرمت لواطف کا منکر ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	جو اپنے کو سنی کہے مگر وہابیوں میل جول رکھے ان کے پیچھے نماز پڑھے تو؟
	کیا اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے موجود ہونے کے بعد انکا علم ہوتا ہے؟
	جو ہندو پر دھان کے کامیاب ہونے پر ان کے ساتھ ابیر سر اور داڑھی میں لگوائے لڈو کا پرشاد بانٹتے ہوئے مندر تک جائے اور راجو دھیا جائے تو؟
	ہندو کو ناجائز حمل ہوا اب وہ بکر کا نام پیش کرتی ہے تو کیا حکم ؟
	غیر مسلم رہنما کو دینی جلسہ میں مدعو کرنا اور اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے؟
	جو مولوی پر شرابی ہونے کی تہمت لگاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟
	توبہ کے بعد بھی بائیکاٹ جاری رکھے ہیں تو؟
	جو عورت کہے کہ میں خنزیرکی ہڈی لا کر تم لوگوں کو کھلاتی تھی اور کہے ک ہمارے سر پر خواجہ غریب نواز آتے ہیں تو ؟
	جسنے کہا کہ ہم تم سے قیامت تک نہیں ملیں گے تو کیا حکم ہے؟
	امام ڈھول بجاتا ہے چوک پر تعزیہ کے سامنے فاتحہ پڑھتا ہے تو ؟
	مروجہ تعزیہ داری جائز ہے یا نہیں؟
	اپنے ہاتھوں چوکا بنا کر اور اس پر کھانا رکھ کر فاتحہ دینا کیسا ؟
	تعزیہ کے پیچھے مردوں عورتوں کا ڈھول بجاتے مرثیہ گاتے ہوئے جانا کیسا؟
	سبیل لگانا وعظ کی مجلس منعقد کرنا کیسا ہے؟
	جو کہے کہ فلاں نے مجھ پر تعویذ کے ذریعے سات خبیث کردیا ہے تو ؟
	اگر کہا کہ میں اللہ و رسول کو کچھ نہیں جانتی تو؟
	مسجد میں کسی کو گالی دینا کیسا ہے ؟
	مسجد و مدرسہ سے اپنا دیا ہوا سامان واپس لے لینا کیسا ہے؟
	پوری دنیا کے انسان کو گنہگار کہنے والے کیلیے کیا حکم ہے؟
	کیا ولی اور پیغمبرمعصوم ہیں؟
	تعزیہ داری میں چندہ نہ دینے پر بائیکاٹ کرنا کیسا ہے؟
	نویں اور دسویں محرم میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟
	جلوس کی شکل میں تعزیہ کو گھمانا ۔ ماتم کرنا کھیل تماشے کرنا مصنوعی کربلا کو جانا، تعزیہ پر مور چھل مارنا منت کرنا، کسی پر بابا کی سواری آنا یہ سب کیا ہے؟
	گواہی دینے والے کو گالی دینا کیسا ہے؟
	جو لوگ قاتل کی مدد کررہے ہیں ان کیلیے کیا حکم ہے؟
	جو قتل کی گواہی دینے سے انکار کریں تو؟
	تعزیہ کے لیے اہتمام کرنا لوگوں سے چندہ لینا کیسا ہے؟
	تعزیہ داری سے منع کرنے پر یہ کہنا کہ ہم بابا آدم سے کرتے آرہے ہیں آج کل کے مفتی نیا نیا مسئلہ نکالتے ہیں کیسا ہے؟
	جو غیر مسلمہ سے تعلق رکھے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ کرے تو بعد موت اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟
	دیوبندی کو بارات لے جانا کیسا ہے ؟
	جو کہے کہ احمد ام کا آدمی فتین ہوتا ہے تو؟
	کیا اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنا صحیح ہے ؟
	مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں رہتی ہے؟
	کیا روح کو پھر  سے نیا جنم ملتا ہے؟

	کتاب الطہارۃ
وضو اور غسل کا بیان
	کچھوچھہ شریف کے نیر کا پینا اور اس سے وضو و غسل کرنا کیسا ہے؟
	پاک آدمی غسل کی نیت کس طرح کرے؟
	غسل کرتے وقت کلمہ و درود پاک پڑھنا کیسا ہے؟
	جس چشمہ کے پانی میں عورتیں کپڑے برتن دھوئیں لوگ اس میں پیشاب بھی کریں تو اس سے وضو و غسل کرنا کیسا ہے’؟
	بچہ نے گھر میں پیشاب کیا وہ جگہ بغیر دھوپ کے سوگھ گئی تو پاک ہوئی یا نہیں ؟
	مسواک کے بعدبغیر کلی کئے نماز پڑھنا کیساہے 
	کیا خوف دڈرسے منی نکلنے پرغسل واجب ہوگا 
	کیاغسل کے فرائض غسل سنت میں بھی فرض ہیں 
	کیاناپاک کپڑاماء مستعمل سے پاک کیا جاسکتاہے 
	سنی بہشتی زیور میں ہے کہ پانی کوتیل کی طرح چیزلیتے ہیں حالانکہ یہ مسح ہواغسل نہیں اورانوار شریعت دانوارکہ الحدیث میں ہے کہ بدن  پر تیل کی طرح پانی چیزے تو کس پرعمل کیا جائے۔
	استنجاکاصحیح طریقہ کیا ہے 
	وضوکے لئے مسواک سنت مئوکدہ ہے یاغیر مئوکدہ 
	اگرپانی دھوب سے گرم ہوجائے تواس سے وضووغسل کرناکیساہے 
	اگرتری ہاتھ پرباقی ہوتوکیااس سے مسح کیاجائے یانئے 
	پانی سے ۔سنت گیاہے 
	غسل میں فرایض کتنے ہیں 
	بخس کپڑ اپہن کرغسل کرناکیساہے 
	سرکے مسح میں مستحب طریقہ کیا ہے 
	زید کے مسح میں مستحب طریقہ کیا ہے؟             
	زید کے ہاتھ میں کچھ حصہ پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے جس پر وہ مس کرتا ہے تو کیا وہ امامت کرسکتا ہے ؟
	کپڑے میں نجاست لگی ہے اور نماز پڑھ لی تو ؟
	وضو میں تین بار سے زیادہ پانی لینا اسراف ہے یا نہیں؟
	فرائض وضو کتنے ہیں؟
	کسی عضو کے دھونے کا مطلب کیا ہے؟
	نجاست کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کا حکم کیا ہے؟

	با ب التیمم 
تیمم کا بیان
	جنازہ کے تیمم سے پنج وقتی نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے؟
	کیا پاک و صاف کپڑے سے تیمم کیا جاسکتا ہے؟

	باب الاوقات الصلوۃ
نماز کے وقتوں کا بیان 
	صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب تک نفل نماز پڑھنا کیسا ؟
	صبح صادق کے کتنی دیر بعد نماز باجماعت مسنون ہے؟
	وقت مغرب کے کتنی دیر بعد عشاء کا وقت ہوجاتا ہے؟
	آداب سنت میں ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا سنت ہے جب کہ احناف کے نزدیک فجر۔ عصر اور عشاء میں تاخیر مستحب ہے ایسا کیوں ؟
	کیا آفتاب غروب ہوتے ہی نماز مغرب کا وقت ہوجاتا ہے۔ آفتاب غرو ب ہوتے ہی افطار کرنا کیسا ہے ؟
	کیا ضحوئہ کبرء میں نماز مکروہ ہے ؟
	ضحوہ کبریٰ کا وقت کتنی دیر رہتاہے؟

	باب الاذان و الاقامۃ 
اذان و اقامت کا بیان 
	داڑھی منڈانے والا اذان کہہ سکتا ہے یا نہیں؟
	جمعہ کی اذان ثانی کا صحیح محل کیا ہے؟
	کرایہ کے مکان میں لوگ نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو کیا پانچواں وقت اذان دینا سنت مؤکدہ ہے؟
	مذکورہ جگہ میں اذان باہر دی جائے یا کمرے کے اندر بھی دے سکتے ہیں؟
	تثویب ( صلوۃ ) پکارنا کیسا ہے؟
	اذان کے بعد مسجد سے نکلنا جائز ہے یا نہیں؟
	قبر پر اذان دینا کیساہے ؟
	پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد کے اندر اذان دی جاسکتی ہے یا نہیں؟
	تکبیر بیٹھ کر سننا چاہیے یا کھڑے ہو کر ؟
	اذان و اقامت کے درمیان صلاۃ پکارنا کیساہے؟
	نابالغ کی اذان درست ہے یا نہیں؟
	اگر تنہا نہ پڑھے تو تکبیر پڑھے یا نہیں؟
	مسجد میں جماعت ثانیہ ہو تو اقامت کہنا کیسا ہے؟
	نماز باطل ہوگئی تو استیناف نماز کے وقت کیا اقامت کہی جائے گی ؟
	بیٹھ کر اقامت کہنا کیسا ہے؟

	باب شروط الصلاۃ
نماز کی شرطوںکابیان 
	اگر وقت ختم ہوجانے کا اندیشہ ہو تو چلتی ٹرین میں نماز اد اکرنا کیسا ہے؟
	نیت کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟
	دوپہر میں کب سے کب تک نماز پڑھنا جائز نہیں؟
	باریک لنگی یا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	بارش سے جسم تر ہوگیا اور ستر عورت نمایاں ہوگیا تو نماز ہوئی یا نہیں ؟
	اگر زبان سے چار رکعت کی نیت کرے اور دل میں یہ رکھے کہ اگر قضا نمازی ذمہ میں ہوں گی تو وہ ورنہ سنت ادا ہوگی تو؟

	باب صفۃ الصلوۃ 
طریقہ نماز کا بیان 
	اگر زبان سے چار رکعت کی نیت کرے اور دل میں یہ رکھے کہ اگر قضا نمازی ذمہ میں ہوں گی تو وہ ورنہ سنت ادا ہوگی تو؟
	اگرمرد بیٹھ کر نماز پڑھے تو رکوع میں کتنا جھکے گا؟
	جسے پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہے وہ نماز کیسے پڑھے؟
	مقتدی تشہد سے فارغ ہوجائے تو کیا کرے ؟
	قیام میں چار انگل کا فاصلہ پنجوں کے رمیان ہوناچاہیے یا ایڑیوں کے درمیان 
	رکوع میں گھٹنے پر ہاتھ کی انگلیاں کیسے رکھے ؟
	بہار شریعت میں مذکور نماز کی سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ 
	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیسا ہے؟
	امام نے نماز شروع کردی تو کیا مقتدی ثناء پڑھے گا یا نہیں؟
	دعا میں مقتدی باآواز درود پاک پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں فاتحہ کے بعد آمین بھی زور سے کہا کرو تو ؟
	ایک سجدہ کیا دوسر ابھول گیا تو؟
	امام کو رکوع میں پایا تو مقتدی ثناء پڑھ کر رکوع میں جائے ؟
	قرآن شریف درود شریف بلند آواز سے پڑھنا کب منع ہے بعد عشاء آدھ پون گھنٹہ لائوڈ اسپیکر سے دردو سلام اور نعت و منقبت پڑھنا کیسا ہے؟
	دیوبندی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ذکر بالجہر سے منع فرمایا ہے کیا یہ صحیح ہے ؟
	امام کا دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین پڑھنا اور مقتدیوں کا امین کہنا کیسا ہے ؟
	نماز کے بعد مصلی کا کونہ موڑنا کیسا ہے؟
	نماز کے بعد شجرہ عالیہ قادریہ کا پڑھنا کیسا ہے ؟
	عورتوں کو سجدہ میں انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا ضروری ہے یا نہیں؟

	باب الامامۃ
امامت کا بیان
	امام اگر جمعہ کے خطبہ میں خلفائے راشدین کا نام کبھی لے کبھی نہ لے منبر پر سیاسی گروہ بندی کے بارے میں تقرر کرے اسلام دشمن جماعت کے مذہبی جلوس میں شریک ہو کر رہبری کرے تو اس کی امامت کیسی ؟
	جو وہابی کے یہاں میلاد پڑھے اس کی اقتدا کیسی ؟
	کیا خش خشی داڑھی رکھنے والا امامت کرسکتا ہے ؟
	نابینا کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے ؟
	جس کی بینائی کمزور ہو انگلیاں زائل ہوگئیں تو اس کی امامت کیسی ؟
	داڑھی منڈے کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا کیسا ہے؟
	اگر امام کے ساتھ رکوع پالے تو رکعت مل گئی کیا یہ صحیح ہے ؟
	بدفعلی پر گواہ نہیں پھر بھی مجرم ٹھہرا کر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو؟
	شافعی امام جو سر پر رومال لپیٹ لے ٹوپی کھلی رہے تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ 
	جس کا داہناہاتھ ہاتھ کہنی سے کٹا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	جو عالم وہابیوں کے ساتھ کھائے پئے ان کا نکاح پڑھائے کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟
	ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	جو دوسرے کی عورت اپنے نکاح میں رکھے ا سکی امامت کیسی ہے؟
	جو والدین کی نافرمانی کرے ان سے بدکلامی کرے ۔ 
	علمائے دین کی توہین کرے اپنے استاذ سے طنزیہ مذاق کرے جان بوجھ کر نماز فجر قضا کرے جھوٹ بولے غیبت کرے اس کی امامت کیسی ہے؟
	حنفی ۔ شافعی ۔ مالکی  ۔ حنبلی۔ کا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	جو کھلے عام گندی گالیاں بکے اس کی اقتداء کیسی ہے ؟
	زکاۃ و فطرہ کی رقم جمع کرکے مسجد میں لگانے والا امامت کرسکتا ہے یا نہیں؟
	کیا تصویر کھینچوانے والے کے پیچھے نماز جائز ہے ؟
	لقمہ دینے پر کہا کہ میرا قرآن الگ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	جس کی بیوی سر بازار دوکان پر بیٹھ کر خرید و فروخت کرتی ہو اس کی امامت کیسی ؟
	جس کی بیوی بے پردہ گھومے پھرے اس کی اقتداء کیسی ہے؟
	جو ہفتہ میں تین چار دن نماز فجر قضا کرے کیا وہ امامت کرسکتا ہے؟
	کیا انصاری و منصوری کے پیچھے نماز درست ہے ؟
	جو وہابی سے رشتہ کرنے میں احتراز نہ کرے اس کی امامت درست ہے یا نہیں ؟
	کیا بہو سے نکاح کرنے والا امام ہوسکتا ہے ؟
	محض طلب جاہ کے لیے علماء کے درپے آزار ہو اس کی امامت کیسی ؟
	جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہو اس کی امامت کیسی ؟ جو علماء کی غیبت کرے دینی طلبہ کو مغلظات بکے اس کی اقتدا کرنی کیسی ؟
	دوسرے کی منکوحہ کو نکاح میں رکھے اس سے بچے ہوں تو بچوںکی امامت کیسی ہے؟
	داڑھی  منڈوںکو داڑھی منڈے یا ایک مشت سے کم داڑھی والے کی اقتدا جائز ہے یا نہیں؟
	جو امام وضو میں ناک صاف نہ کرے‘ داڑھی میں خلال نہ کرے قراء ت بلند آؤاز سے کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ؟
	موت کے بعد جو غلہ تقسیم ہوتا ہے اما م کا لینا کیسا ہے ؟
	بلا وجہ شرعی امام کو معزول کرنا کیسا ہے ؟
	جو کہے کہ کافر حربی کو دھوکہ دینا اس کا پیسہ ہڑپ کرلینا اس کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرنا اس کی امانت میں خیانت کرنا۔ اس کی لڑکیوں سے زنا کرنا جائز ہے اس کی اقتداء جائز ہے یا نہیں؟
	جو نہ مسجد میں نمازپڑھے نہ گھر پر نماز پڑھے اور کہے میں بھی حضور کی مثل آئینہ کی طرح ہوں تو کیا وہ نائب رسول ہوسکتا ہے ؟
	جو امامت میں سستی کرے۔ طلبہ سے نماز پڑھوائے اس کی امامت کیسی ؟
	جو داڑھی نہیں رکھتا اس کا امام بننا کیسا ؟
	کیا اس کے پیچھے جمعہ کی نماز ہوسکتی ہے ؟
	جو ڈاکٹر مرد و عورت کی کمر میں انجکشن لگائے بخار معلوم کرنے کے لیے سرد کلائی چھوئے اس کی اقتداء کیسی ؟
	جو صحیح القرائت  نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	جو کہے اتناباریک مسئلہ لے کر کون چلتا ہے اس کی اقتداء میں نماز پڑھناکیسا ہے ؟
	امام کو بلاوجہ شرعی امامت سے معزول کرنا کیسا  ہے؟
	جو لوگ بلاوجہ شرعی امام کو معزول کردیں تو ؟
	جس کی بیوی نے نسبندی کرالی اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
	امام  ناپاک حالت میں صرف کپڑے بدل کر نماز پڑھائے تو ’
	جو اپنی لڑکی کا ناجائز حمل ساقط کروائے اس کو امام بنانا درست ہے یا نہیں؟
	جو گورنمنٹ کی نوکری کرے اسے امام بنانا کیسا ہے؟
	جوعموماً جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس کی امامت کیسی ؟
	جو قوم سے جھوٹ بولے ان کو دھوکہ  دے اس کا امام بننا کیسا ہے؟
	جو زکاۃ فطرہ کی رقم سے اپنی تنخواہ لے اس کی اقتداء کرنا درست ہے یا نہیں؟
	بلاوجہ امام کو طعن و تشنیع کرنا کیسا ہے؟
	ذاتی معاملات کی وجہ سے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا کیسا ہے؟
	جس وہابی کو عقائد کا کما حقہ علم نہ ہو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	وہابی کے پیچھے صرف کھڑا ہوجائے نہ نیت کرے اور نہ ہی کچھ پڑھے تو ؟
	شافعی کی اقتدا کے متعلق ایک طویل استفتاء ’؟
	زید کی بیوی نے حمل ساقط کردیا تو اس کی اقتداء کرنا کیسا ہے ؟
	جو لوگ بلاوجہ امام کی خامیاں اور کہاں تلاش کرتے رہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟
	دیوبندی کی مسجد میں تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
	اگر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑ ھ لیا تو؟
	اگر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑ ھ لیا تو؟اگر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑ ھ لیا تو؟اگر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑ ھ لیا تو؟

	باب الجماعت
جماعت کا بیان  
	نمازی کے سامنے سے گزرنے کے لیے کون سی چیز رکھی جائے ؟
	گھر پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	مقیم مقتدی مسافر امام کے پیچھے ایک رکعت پایا تو باقی تین رکعتیں کیسے پڑھے  تو؟
	اجمیر شریف میں چار مسجدیں قریب قریب واقع ہیں۔
	عرس کے علاوہ باقی دنوں میں ہر مسجد میں اذان و جماعت ہوتی ہے عرس کے موقع پر ایک مسجد میں اذان و جماعت ہوتی ہے اور اسی کی اقتداء میں دوسری مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے تو؟
	جہاں منبر کی وجہ سے دو مقتدیوں کی جگہ خالی ہو تو قطع صف ہے یا نہیں؟
	وسط مسجد محراب کا دستور حضور کے زمانہ میں تھا یا بعد کی ایجاد ہے ؟
	اگر بچے مردوں کی صف یں کھڑے ہون تو؟
	جو جماعت ترک واجب کی وجہ سے قائم ہوئی اس میں نیا مقتدی شریک ہوسکتا ہے یا نہیں؟
	کسی کا روزانہ ایک دو نمازوں میں جماعت ثانیہ قائم کرنا کیسا ہے؟
	پہلی رکعت کے بعد ایک آدمی صف سے نکلا اور ختم نماز تک صف میں جگہ خالی رہی تو ؟
	دو آدمی جماعت کررہے ہیں تیسرا آدمی آیا تو کہاں کھڑا ہو ؟
	پہلی صف پوری ہوگئی دوسری صف میں تنہا ہے تو کیا کرے ؟
	جو مسجد سے متصل ہوں اور بلاوجہ جماعت ترک کرے تو ؟
	پابند شرع عالم دین کی اقتداء نہ کرکے جماعت ثانیہ قائم کرنا کیسا ہے؟
	صحن میں نماز ہورہی تھی شدید بارش آئی یا تیز آندھی آئی یا زلالہ کا جھٹکا لگا تو جماعت جاری رکھی جائے یا توڑ دی جائے ؟
	جو نماز بالکل نہیں پڑھتے کیا ان پر مالی جرمانے رکھنے کی کوئی صورت ہے؟
	امام کے داہنی جانب سلام پھیرتے وقت مقتدی جماعت میں شریک ہوا تو؟

	باب ما یفسد الصلاۃ
مفسدات نماز کا بیان
	اگر ایسی مسجد نہ ملے جہاں لائوڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں نہ ہو تو جمعہ و عیدین اورپنج وقتہ نماز میں کیا کریں؟
	لائوڈ اسپیکر سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟
	لائوڈ اسپیکر کا حکم ہر نماز کے لیے یکساں ہے یا کچھ فرق ہے ؟
	لائوڈ اسپیکر سے نماز پڑھانے والے کی اقتداء کے بغیر چارہ کار نہ ہو تو؟
	پہلی میں تبت یدا اور دوسری میں اذا جاء پڑھی تو ماز ہوئی یا نہیں؟
	قصداً یا سہواً خلاف ترتیب پڑھا تو کیا حکم ہے؟
	لقمہ دینا اور لینا کیسا ہے؟
	جو نستعین کو نستعین پڑھے تو کیا حکم ہے؟
	داہنے پیر کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو؟
	فرض کا آخری قعدہ بھول کر کھڑا ہوگیا اور پانچواں کا سجدہ کرلیا تو؟
	سجدہ میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے یا صرف انگلیوں کا سرا زمین سے لگا تو ؟
	جزاء بما کانوا بایتنا یجدون  میں یعملون پڑھا تو نماز ہوئی یا نہیں؟
	ہندوستان میں کوئی بڑی مسجد ہے جس میں نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے؟
	اگر سترا نہ ہو تو کتنے فاصلے پر نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے ؟
	نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے؟
	مسجد نبوی میں ںمازی کے سامنے سے گزرنے والوں کو منع کرنا کیسا ہے ؟
	نمازی کے سامنے سے گزرنا کب جائز ہے؟
	کیا مسجد نبوی اور مسجد حرام کے امام کے پیچھے نماز درست ہے ؟
	اللہ اکبر کو اللہ اکبار پڑ دیا تو

	باب مایکرہ فی الصلاۃ
نماز کے مکروہات کا بیان  
	ٹھنڈک کی وجہ سے کان اور داڑھی چھپا کر نماز پڑھنا کیسا؟
	زمین پر سر رکھنے کے بعد اکبر کہا تو؟
	سجدہ سے سیدھا کھڑا ہوجانے کے بعد اکبر کہنا کیسا ہے؟
	آدھی آستین کا کرتا یا قمیص پہن کر نمازپڑھنا کیسا ہے؟
	شیروانی یا صدری کا بٹن بند نہ کیا تو؟
	حالتِ رکوع میں بال سے کان و داڑھی چھپ جائے تو ؟
	امام مقتدی سے ڈیڑھ بالشت اونچا کھڑا ہو تو ؟
	جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	سجدہ میں جاتے وقت لنگی یا پائجامہ اٹھانا کیسا ہے ؟
	جیب میں ریفل پن لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے ؟
	کانچ اور پلاسٹک کی چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	نماز میں پائجامہ یا پینٹ سے ٹخنہ چھپ جائے تو؟
	پائجامہ کو نیچے سے موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	کمرمیں کپڑا موڑ کر نماز ادا کی تو؟
	جس قبر کی کوئی تاریخ نہ ہو مگر لوت بتاتے ہوں تو دیوار سے اس کی حفاظت کرنا کیسا ہے؟
	امام عورتوں کی طرح سجدہ کرے تو نماز ہوگی یا نہیں؟
	ڈھیلا پینٹ پہن کر نماز پڑھنا و پڑھانا کیسا ہے ؟
	نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے ؟
	چین دار گھڑی پہننا کیسا ہے؟
	جو چین دار گھڑی پہنتا ہو مگر نماز کے وقت نکال دیتا ہو اس کی اقتداء کرنا کیسا ہے ؟
	نماز میں کرتے کے بٹن کھلے رہیں تو کیا حکم ہے؟
	ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے ؟
	نقش نعلین شریفین جو دھات میں بنا کر فروخت کیا جاتا ہے اسے جیب یا ٹوپی میں لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے ؟
	کندھے سے رومال لٹکا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے ؟
	نماز میں انگلی چٹخانا کیسا ہے؟
	عمامہ اس طرح باندھھا کہ بیچ میں ٹوپی زیادہ کھلی رہی تو کیا حکم ہے؟

	باب احکام المسجد
احکام مسجد کا بیان 
	بزر گ کے احاطہ مزار میں کچی مسجد تھی پختہ بنانے کے لیے بنیاد کھودی گئی تو انسان کی ہڈیاں نکلیں تو اس جگہ مسجد بنانے کی کوئی صورت ہے؟
	چار سالہ بچے کو مسجد میں نماز کے لیے لانا کیسا ہے ؟
	آداب مسجد کے متعلق اعلان آویزاں کرنا کیسا ہے؟
	آغا دریا خان والی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا کیسا ہے؟
	کیا کوئی مسجد سے بلند اپنا مکان بناسکتا ہے؟
	کیا تبلیغی جماعت کا مسجد میں اجتماع کرنا اور مسجد کا پنکھا استعمال کرنا جائز ہے ؟
	کیا متولی اور انتظامیہ کمیٹی کو یہ جائز ہے کہ وہ اس رقم کے اخراجات مسجد کی آمدنی سے اداکریں؟
	متولی کا کسی کو مسجد کے املاک اوقات نماز کے علاوہ استعمال کرنے کی اجازت دینا کیسا ہے؟
	کیا یہ جائز ہے کہ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے مسجد کا پنکھا اور بجلی استعمال کرے اور اس کا خرچ اپنی جیب سے ادا کرے ؟
	مسجد کے املاک غیر نماز کے مقصد میں استعمال کرنا کیسا ؟
	تبلیغی جماعت کو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں قیام کی اجاز ت دینا کیسا ہے؟
	کلینڈر بیچنے کا اعلان مسجد میں کرنا کیسا ہے؟
	مسجد میں بغیر کنیکشن بجلی چلانا کیسا ہے؟
	جھگڑا کرکے پرانی مسجد چھوڑ کر نئی مسجد تعمیر کرنا اور اس میں نماز جمعہ قائم کرنا درست ہے یا نہیں ؟
	کیا پیڑومیکس گیس کا استعمال مسجد میں روشنی کے لیے جائز ہے ؟
	محراب دائین یا بائیں بڑھادی جائے تو امام کہاں کھڑا ہو؟
	مسجد دو منزلہ یا تین منزلہ ہو تو امام کس منزل پر نماز پڑھائے ؟
	مسجد میں دینی مدرسے کے لیے چند کرنا کیسا ہے ؟
	جو مسجد قرض دار ہو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	کیا مسجد کی دیواروں پر قرآن مجید کی آیتوں کو لکھنا جائز ؟
	اپنی مسجد نہ ہو تو بدمذہبوںکی مسجد میں نماز ادا کرنا کیسا؟
	قبر کو برابر کرکے مسجد کے لیے کمرہ بنانا کیسا ہے؟

	باب النوافل والتراویح
نفل و تراویح کا بیان 
	تراویح کی انیسویں رکعت میں قل اعوذب برب الفلق بیسویں رکعت میں سورۃ الناس پڑھ کر الم تا مفلحون پڑھا تو کیا حکم ہے؟
	اگر عشاء کی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو امام کے ساتھ وتر اور تراویح پڑھ سکتاہے یا نہیں
	تراویح تنہا پڑھنا ہو تو کیا نفل کی نیت کرے ؟
	تین مقتدیوں کے ساتھ نفل نماز جماعت سے پڑھنا کیسا ہے ؟
	اگر امام کے پیچھے خلوص دل سے نہ پڑھے بلکہ بدرجہ مجبوری پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں ؟
	تراویح پڑھانے والے حافظ کو ثواب زیادہ ملتا ہے یا مقتدیوں کو ؟
	اگر تراویح پڑھانے والا سنی ہو اور اس کے پیچھے سننے والا حافظ دیوبندی ہو تو ؟
	لائوڈ اسپیکر سے نماز تہجد کے لیے لوگوں کو بلانا اور اسے جماعت سے پڑھنا کیسا ہے؟
	نماز چاشت اوابین تہجد اور اشراق کے فضائل 
	اوقات نیز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ؟
	کیا وتر کے بعد نفل جائز ہے ؟
	فرض واجب سنت نفل مستحب کی تعریف کیا ہے ؟
	دلیل قطعی اور دلیل ظنی سے کیا مراد ہے؟
	فرض وواجب میں کیا فرق ہے ؟
	نفل کی نیت کس طرح کریں ؟
	جو سال بھر داڑھی منڈائے اور رمضان المبارک تھوڑی سی داڑھی رکھ کر تراویح پڑھائے تو؟
	اگر وتر کی دوسری رکعت میں شامل ہوا تو دعاء قنوت  امام کے ساتھ پڑھے گا یا اپنی چھوٹی ہوئی رکعت میں پڑھے گا؟
	حافظ پر دباؤ پڑا تو اس نے کہا جیسے مجھے آتا ہے ویسے سناؤں گا تو کیا حکم ہے ؟
	جو مکمل حافظ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو؟
	قرآن غلط پڑھنا اور اس پر فخر کرنا کیسا ہے؟
	اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بغل میں زور سے قرآن کی تلاوت کرنا اور دعا مانگنا کیسا ہے ؟
	نماز توبہ جہری قرء ا ت سے جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے ؟
	اگر رمضان المبارک میں وتر کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو دعائے قنوت کب پڑھے ؟
	تراویح میں امام نے رایت الذی پڑھنا شروع کیا پھر مقتدی کے لقمہ دینے پر لا یلف زور سے کہا تو؟
	رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں دو مقتدیوں کے ساتھ وتر پڑھنا کیسا ہے ؟
	عشاء کی نماز ہوچکی جب لوگ سنت و وتر سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ عشاء کی فرض نماز نہیں ہوئی تو کیا عشاء کے ساتھ وتر بھی دوبارہ پڑھی جائے گی ؟

	باب قضاء الفوانت 
قضا نماز کا بیان 
	صاحب ترتیب کی نماز فجر قضا ہوگئی اس نے امام کو نماز ظہر کے آخری رکعت میں پایا تو کیا کرے ؟
	ظہر کی جماعت سے پہلے ظہر کی قضا پڑھنا کیسا ہے ؟
	نماز ظہر کے بعد پانچ وقتوں کی قضا پڑھنا درست ہے یا نہیں ؟
	کیا ایک وقت میں تو دوسرے وقت کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟
	فجر کی سنت رہ گئی تو اسے کب پڑھے؟
	سفر میں جو نماز یں قضا ہوجائیں گھر میں پوری پڑھی جائیں یا قصر کی جائیں ؟
	قضا پڑھے بغیر وقتی ماز پڑھنا کیسا ہے ؟

	باب سجود السھو
سجدئہ سہو کا بیان
	سجدئہ سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے ؟
	چار رکعت والی نماز میں تیسری پر بھول کر قعدہ کیا اور آخر میں سجدہ کیا تو ؟
	امام قعدئہ اولیٰ چھوڑ کر کھڑا ہوگیا مقتدی نے لقمہ دیا مگر امام نے قبول نہ کیا او راخیر میں سجدئہ سہو کیا تو نماز ہوئی یا نہیں ؟
	سجدئہ سہو واجب نہیں تھا مگر کیا تو کیا حکم ہے ؟
	امام دعائے قنوت چھوڑ کر رکوع میں چلا گیا مقتدی نے لقمہ دیا امام نے لوٹ کر دعائے قنوت پڑھی اور سجدہ سہو کیا تو؟
	دوسری رکعت میں سورئہ فاتحہ کے بعد امام رکوع میں چلا گیا مقتدی نے لقمہ دیا تو امام کیا کرے ؟
	عید کی پہلی رکعت میں تکبیرات زوائد بھول گیا سورئہ فاتحہ ختم کرکے تکبیرات زوائد کہہ ر دوبارہ سورئہ فاتحہ پڑھی اور سجدئہ سہو کیا تو حکم ہے؟
	امام قعدہ اولیٰ چھوڑ کر کھڑا ہورہا تھا مقتدی کے لقمہ دینے پر لوٹا تو سجدئہ سہو واجب ہوا یا نہیں ؟
	مذکورہ صورت میں اگر پورا کھڑا ہونے پر لوٹا تو کیا حکم ہے؟
	امام سلام پھیررہا تھا مقتدی نے سمجھا دو رکعت ہوئی ہے۔
	تو اس نے لقمہ دے دیا امام نے لقمہ لے لیا ایک رکعت اور پڑھی پھر سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟
	چار رکعت والی نماز میں قعدہ اولیٰ بھول گیا اور تیسری پر قعدہ کیا پھر اخیر میں سجدئہ سہو کیا تو؟

	باب سجدۃ التلاوۃ
سجدہ تلاوت کا بیان  
	کیسٹ سے آیت سجدہ سننے پر سجدئہ تلاوت واجب ہوگا یا نہین؟

	باب صلاۃ المسافر
نماز مسافر کا بیان
	جس کا ارادہ مسافت سفر کا ہو اور وہ حکم قصر سے بچنے کے لیے درمیان میں تھوڑے پر ٹھہر جائے تو؟
	اندور سے بمبئی تجارت کے لیے ہر دس دن میں جاتا ہے بمبئی میں ایک مکان بھی خرید لیا ہے تو کیا بمبئی پہنچنے پر قصر کرے گا؟
	شرعی مسافر کو نماز میں قصر کرنا جائز ہے یا نہیں ؟
	کیا پوری چار رکعت پڑھنے پر گنہگار ہوگا؟
	بمبئی میں بغرض تجارت مکان بنا کر رہتاہے وہاں سے ہر دس د پر پونہ جاتا ہے تو وہ مسافر ہے یا مقیم؟
	مسافر پر جمعہ فرض ہے ہے یا نہیں؟
	کیا مسافر فجر مغرب جمعہ کی امامت کرسکتا ہے 
	کیا صرف داک گاڑی کے گارڈ اور ڈرائیور مسافر ہیں ؟
	جس کے کاروبار کئی شہروں میں ہوں تو کیا وہ ہر جگہ مقیم ہی رہے گا؟
	ہوائی جہاز فضامیں اڑ رہا ہو تو اس مین نماز پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟
	کم سے کم کتنے کلومیٹر کے سفر پر نکلے تو قصر کرے؟

	باب صلاۃ الجمعۃ
نماز جمعہ کا بیان  
	جمعہ کے متعلق روایت نادرہ پر فتویٰ دینا فتاویٰ رضویہ کے خلاف ہے یا نہیں ؟
	کیا روایت نادرہ پر فتویٰ  دینا اعلیٰ حضرت کے عمل اور فتویٰ کے خلاف ہے’؟
	جہاں ساٹھ ستر گھر مسلمان آباد ہوں وہاں جمعہ قائم کرنا کیسا ہے’؟
	منصور نگر گاؤں میں جمعہ جائز ہے یا نہیں؟
	تکبیر بیٹھ کر سننے کی مخالفت کریں تو؟
	ایک آدمی کی خبر پر عید کی نماز ادا کرنا کیسا ہے ؟
	امام پر زنا کی تہمت ہو تو کیا کریں؟
	امام سے بیزار ہو کر مسجد تعمیر کرنا کیسا ہے ؟
	بیزار شدہ لوگوں کا نئی مسجد تعمیر کرنا کیسا ہے ؟
	اگر عالم و مفتی نہ ہوں تو عوام کا جمعہ قائم کرنا صحیح ہے یا نہیں؟
	عید گاہ میں جمعہ کی نماز پڑھنا کیسا ہے ؟
	عیدگاہ توڑ کر مسجد بنانا اور اس میں نماز جمعہ اور پنج وقتی نمازپڑھنا درست ہے یا نہیں؟
	جمعہ کی اذان ثانی امام کے سامنے مسجد کے دروازے پر دلوائیں تو؟
	اگر کوئی محمد بن اسحق راوی کو کذاب و دجال کہے تو کیا حکم ہے؟
	مؤذن اذان دے کر حلف اول میں جاسکتا ہے یا نہیں؟
	گاؤں میں جمعہ کے بعد چار رکعت ظہر پڑھی جائے گی یا نہیں؟
	اگر پڑھی جائے گی تو جماعت کے ساتھ کہ تنہا تنہا؟
	گاؤں میں اگر جمعہ باقی  رکھا جائے تو نیت کیا کی جائے اور خطبہ کا کیا حکم ہے؟
	اذان خطبہ کا جواب کیوں نہیں دینا چاہیے؟
	حاجی میدان عرفان میں جمعہ پڑھے گا یا نہیں؟
	منبر کی کس سیڑھی پر خطبہ دینا افضل ہے؟
	اگر تیسری سیڑھی پر بیٹھا اور پہلی پر قدم پر رکھا تو؟
	جمعہ سے پہلے چار رکعت اور بعد جمعہ چار سنت اور وہ سنت کی نیت کیسے کرے ؟
	عربی نظم میں خطبہ پڑھنا کیسا ہے؟
	اذان جمعہ کے بعد ٹرک کا مال خالی کرسکتے ہیں کہ نہیں؟
	جہاں شرائط جمعہ نہ پائے جائیں ایسی جگہوں پر احتیاطی ظہر یا ظہر با جماعت پڑھنے پر اعتراض کریں تو؟
	دورانِ خطبہ نام پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگونھٹے چومنا کیسا ہے؟
	خطبہ میں مقتدیوں کو بلند آواز سے درود پڑھنا کیسا ہے ’؟
	کیا عصا لے کر خطبہ پڑھنا درست ہے؟
	کیا دیہات میں بعد جمعہ ظہر کی نماز باجماعت جائز ہے؟
	دیہات میں جمعہ کی نماز بہ نیت نفل پڑھی جائے تو اس کے لیے جماعت کرسکتے ہیں یا نہیں؟
	جمعہ اور ظہر ایک ہی امام پڑھائے تو کیا یہ جمع بین الصلاتین نہیں ہے؟

	باب العیدین 
عیدین کا بیان
	نماز عید میں دعا کب مانگنا چاہیے ؟
	خطبہ سے قبل دعا مانگنا کیسا ہے؟
	نماز سے باہر رہتے ہوئے ایک شخص تکبیر کہنا ہے اور نمازی اس کی تکبیر پر رکوع و سجود کرتے ہیں تو ؟
	ایک عیدگاہ میں دو مرتبہ عید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	عید کی نماز مسجد میں پڑھنا کیسا ہے ؟
	جس ہال میں زنا کاری عیاشی شراب نوشی ہوتی ہو وہاں شرپسندوں کا جمعہ و عید قائم کرنا کیسا ہے؟
	پڑھنے پڑھانے والے گنہگار ہیں یا نہیں؟
	جو پنج وقتہ کا پابند نہ ہو اس کے پیچھے جمعہ وعید پڑھنا کیسا ہے؟
	جمعہ کا خطبہ نماز کے پہلے اور عیدین کا بعد میں ایسا کیوں ؟
	کیا کسی عالم دین کو نماز عیدین پڑھانے سے روکنا اس کی توہین ہے؟
	امام تکبیرات زوائد بھول کر رکوع میں چلا گیا پھر مقتدی کے لقمہ دینے پر لوٹ کر تکبیر کہی مگر سجدہ سہو نہ کیا تو؟

	کتاب الجنائز 
جنازہ کا بیان 
	کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا د ے سکتا ہے؟
	جنازہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کیسا ہے؟
	گھر کا صرف ایک فرد دیوبندی سے راہ و رسم رکھے تو اس کے یہاںکسی کے انتقال  پر جنازہ میں شرکت کیسی ہے ؟
	جنازہ ہاتھ پر لے کر چلنا کیسا ہے؟
	جنازہ کے ساتھ قدمی کی رسم اد اکرنا کیسا ہے؟
	حیلئہ اسقاط کیا ہے؟
	کیا دفن سے پہلے سوئم کی فاتحہ کرسکتے ہیں ؟
	اگر کئی جنازہ ہوں تو نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی یا الگ الگ ؟
	دیوبندی کے نابالغ بچہ کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے ؟
	سنی امام کٹر وہابی کا جنازہ پڑھائے تو کیا حکم ہے؟
	اگر دباؤ یا چاپلوسی میں وہابی کا جنازہ پڑھایا تو؟
	جو بلا توبہ و تجدید ایمان مرجائے اس کا جنازہ پڑھنا کیسا ؟
	جو زہر کھا کر مرجائے اس کے جنازہ کے متعلق کیا حکم ہے؟
	بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟
	مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جنازہ پڑھنا کیسا ہے ؟
	کفن کے علاوہ قبر میں ایک چادر میت پر ڈالنا کیسا ہے ؟
	کیا میت کو پلاسٹک میں لپیٹ کر رکھنا درست ہے؟
	جنازہ کا مصلی بعد جنازہ کس کام میں لایا جائے ؟
	حضور کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ؟
	کچھ لوگوں نے حضور کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اس کی کیا وجہ تھی ؟
	غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے ؟
	شہر کی عیدگاہ میں نماز جنازہ درست ہے یا نہیں؟
	دیوبندی کے جنازہ میں بلا نیت کھڑا رہنا کیسا ہے؟
	جو وہابی امام کے پیچھے وہابی کی نماز جنازہ پڑھے تو؟
	کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟
	اوقات مکروہہ میں جنازہ پڑھنا کیسا ہے ؟
	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ میں کون سی دعا پڑھی گئی۔  
	فاسق وفاجر کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟
	جو جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھتا ہو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ؟
	صحن مسجد جہاں صرف جمعہ کو لوگ نماز پڑھتے ہوں اس جگہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟
	دیوبندی کے جنازہ میں شریک ہونے والا بغیر توبہ مرجائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا کیساہے؟
	عرب میں ملازمت کرنے والے مسلمان نجدی امام کی اقتداء کریں تو؟
	حج و عمرو میں جانے والے اکثر ان کی اقتداء کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟
	کیا ان کی طرف سے قربانی جائز ہے ؟
	کیا ایسوںکی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟
	بائیکا ٹ کرنے سے بدمذہب ہوجانے کا اندیشہ ہو تو؟
	عورت نے جنازہ پڑھایا اور مردوں نے اقتدا کی تو کیا عورت کا پڑھایا ہوا جنازہ دوبارہ  پڑھا جائے؟
	جو ڈاکہ زنی میں مارا جائے کیا اسے غسل و کفن دیں گے ؟
	جس نے ماں باپ کو قتل کیا اس کا جنازہ پڑھنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا کیسا ہے؟
	جوکہے دوبارہ نماز جنازہ جائز ہے اس کی امامت کیسی ہے؟
	عورت کا حائضہ یا جنبیہ ہونا معلوم نہیں تو غسل کس طرح دیا جائے ؟
	کیا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت ضروری ہے؟
	میت کو غسل دیتے وقت پیر کدھر پھیلانا چاہیے؟
	منگنی سے بارات تک کا شرعی طریقہ کیا ہے ؟
	دیوبندی یا صلح کلی کو ٹرسٹ میں شامل کرنا کیسا ہے’  
	امام نے دیوبندی کے جنازے میں صر ف چار تکبیریں کہیں تو؟
	بے نمازی اورشرابی کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے ؟
	قبرستان پہنچنے سے پہلے بیچ میں جنازہ ٹھہرانے کو ضروری سمجھنا کیسا ہے ؟
	کیا عورتوں کی زیارت قبور منع ہے؟
	حج کے موقع پر عورتیں روضہ اقدس کی زیارت کرتی ہیں تو؟
	مومن جب فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دے دیئے گا تو اس پر عذابِ قبر کیسے ہوگا؟
	اگلی امتوں سے قبر میں سوال کس طرح کیا جاتا تھا؟
	میت کے سینہ پر شجرئہ پیرانِ طریقت رکھنا کیسا ہے؟

	باب طعام المیت و ایصال الثواب
دعوت ِ میت اور ایصالِ ثواب کا بیان 
	انتقال کے دوسرے روز سوئم اور چوتھے دن  چالیسواں کرنا کیسا ہے؟
	کیا سوئم اور چالیسواں کی فاتحہ کے لیے کوئی وقت مقرر ہے ؟
	جو کہے قرآن پڑھنے اور کھانا کھلانے کا ثواب مردہ کونہیں ملتا تو کیا حکم ہے؟
	کیا میت کا کھانا امیر غریب سب کے لیے جائز ہے؟
	کیا اعلیٰ حضرت نے اغنیاء کو کھانا ناجائز لکھا ہے؟
	نابالغ اپنے اور ادوظائف کا ثواب دوسرے کو پہنچاسکتا ہے یا نہیں ؟
	کافر اپنے مردوں کی روٹی کرے تو اس کا کھانا کیسا ؟
	پورے کھانے پر فاتحہ دلایا جائے یا تھوڑے کھانے پر؟
	میت اٹھانے سے قبل جو غلہ تقسیم کیا جاتا ہے اس کو فی زماننا کے فقیروں کو دینا کیسا ہے؟
	کیا مذکورہ غلہ قبر کھودنے والے غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟
	فاتحہ کا حدیث اور اقوال آئمہ سے کامل ثبوت ؟
	کیا اجتماعی قران خوانی جائز نہیں ؟
	نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کیسا ہے؟
	کیا تیجہ اور چہلم کا کھانا کھلانا ضروری نہیں؟
	اگر کہا کہ تم بہت حدیث چھانٹے ہو تو ؟
	تیس بار سورہ اخلاص پڑھ کر دس ختم قرآن کا ایصال ثواب کرے تو؟
	قرآن پڑھنے کی اجرت لینا کیسا ہے؟
	قرآن خوانی کرانے کا ثواب کیا ہے ؟
	عورتوں کا تالاب جا کر خضر علیہ السلام کی فاتحہ دلانا اور کشتی چھوڑنا کیسا ہے ؟
	فرضی مزار بناکرزیارت کرنا کرانا کیساہے؟
	کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے اوپر ولیوں اور شہیدوںکی سواری آتی ہے ؟
	بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کسی بابا کا نام لے کر مرغ ذبح کیا تو ؟
	کسی بزرگ یا رشتہ دار کی قبر پر فاتحہ کیسے پڑھنا چاہیے؟
	فاتحہ کا مختصر طریقہ کیا ہے ؟
	چالیسواں وغیرہ میں رشتہ داروں کو دعوت دینا کیسا ہے ؟
	غیر مسلم کو شریک طعام کرنا کیسا ہے ؟
	کیا میت کا کھانا دل کو مردہ کردیتا ہے ؟
	مصنوعی قبر کو پختہ بنانا اس پر چادر چڑھانا اور اس جگہ فاتحہ دلانا کیسا ہے؟
	جو مسلمان کاریگرنے اس قبرکو پختہ کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	جو ایسے قبر کی  مجاوری کرے تو؟

	کتاب الزکوۃ
زکاۃ کا بیان 
	قرض میں دی گئی رقم کی زکاۃ نکالناکس پر واجب ہے ؟
	سونا چاندی کی بجائے درخت ہو تو کیا اس پر زکواۃ ہے ؟
	کیا زکاۃ کی رقم سے غلہ خریدکر طلبہ کو کھلانے سے زکاۃ ادا ہوجاتی ہے؟
	جس کی تنخواہ چار ہزار سے زیادہ ہو اس پر زکاۃ ہے یا نہیں؟
	بٹائی میں دس بورے گیہوں ملے تو کیا صرف مالک پر زکاۃہے ؟
	رہنے کے لیے زمین خریدی پھر اسے بیچ دیا تو کیا اس پر زکاۃ واجب ہے؟
	کتنی پیداوار پر عشر واجب ہوتا ہے اور کتنا ؟
	زکاۃ صدقہ فطر اور چرم قربانی اپنی لڑکی  یا تکیہ دار کو دینا کیسا ہے ؟
	کیا عشر بغیر حیلہ شرعی مسجد بنانے میں صرف ہوسکتا ہے؟
	بھیک مانگنے والوں کو دینے سے زکاۃ ادا ہوگی یا نہیں ؟
	زکاۃ کی رقم حیلہ شرعی کے بعد تعمیر مدرسہ و تنخواہ مدرسین میں صرف کرنا درست ہے یا نہیں؟
	کیا مذکورہ رقم بینک میں جمع کرسکتے ہیں ؟
	ایک لاکھ کی کتب اور ایک لاکھ بینک بیلنس ہو تو کیا پانچ ہزار کی کتابیں دے کر زکاۃ اد اکرسکتے ہیں ؟
	اپنے بالغ لڑکے و لڑکی کو زکاۃ و صدقہ فطر دینا کیسا ہے ؟
	بکر نے زید سے قرض لیا ہر سال اس قرض کی رقم کی زکاۃ زیدہی ادا کرتا رہا اب بکر نے واپسی کیا تو زید کا بکر سے مال قرض پر ادا کردہ زکاۃ کی رقم کا مطالبہ کیسا ؟
	ذمہ داران مدرسہ نے کافی دنوں تک تملیک نہیں کی تو تاخیر کا گناہ کس پر ہے؟
	کیا قربانی کے جانور کی قیمت پر زکاۃ ہے؟
	کیا جلسہ جلوس اور نعتیہ مقابلہ کے لیے حیلہ شرع کی اجازت ہے ؟
	سرمایہ دارو کو حیلہ کی اجازت ہے یا نہیں ؟
	کیا زکاۃ کی رقم سے مدرسہ میں گنبد بنانا جائز ہے ؟
	کیا کرایہ پر چلنے والی بسوں اور ٹرکوں پر زکاۃ ہے؟
	زکاۃ کا مال بیوہ اور یتیم کو دینے سے ادا ہوگی یا نہیں؟
	زکاۃ کا مال دوسرے کے ہاتھ سے دلایا جائے تو زکاۃ ادا ہوجائے گی؟
	کیا پرائمری اسکول میں زکاۃ و فطرہ کی رقم حیلہ سے لگاسکتے ہیں؟
	بیر کی کھیتی میں دوائیں زیادہ ڈالنی پڑتی ہیں تو کیا اس میں عشر ہے؟
	اسکول میں زکاۃ کی رقم خرچ کرنے کی کئی جائز و ناجائز صورتیں؟
	ناظم مدرسہ کئی سال زکاۃ کی رقم بغیر حیلہ شرعی خرچ کرتا رہا تو؟
	تجہیز و تکفین کے لیے زکاۃ  فطرہ سے بیت المال قائم کرنا کیسا ہے؟
	جہاں بڑے جانور کی قربانی پر ممانعت ہو وہاں ایسے جانور کی قربانی یا عقیقہ کا پوسٹر شائع کرنا کیسا ہے ؟
	ناظم مدرسہ نے بغیر حیلہ شرعی زکاۃکی رقم قرض دے دیا تو ؟
	پیداوار میں کب عشر ہے اور کب نصف عشر ہے؟
	جس کا کل ما ل حرام ہو کیا اس پر زکاۃ ہے؟
	زید نے زکاۃ کی رقم غیر مقلد کو دے دی تو ؟
	اپنے کو مالک سمجھے بغیر رقم مدرسہ کو دے دی تو تملیک ہوئی یا نہیں حیلہ شرعی کا بہترین طریقہ کیا ہے؟
	جو پوری زماۃ نہ نکالے اور افطاری کا بڑا اہتمام کرے تو؟
	گنا شوگر فیکٹری کو دے دینا ہے جس کی قیمت اکائونٹ میں جمع ہوجاتی ہے اب عشر کس طرح اد اکرے ؟
	پیرمنٹ کا تیل نکال کر فروخت کردیا جاتا ہے تو عشر کس طرح ادا کریں؟
	جو سال بھر کھانے کو غلہ پیدا نہیں کو پاتا اور باہری آمدنی بھی خرچ کو کافی نہیں تو کیا وہ زکاۃ لے سکتا ہے ؟
	جیون بیمہ میں جمعہ شدہ رقم کی زکاۃ کس طرح دی جائے ؟
	جی ۔ پی ۔ ایف کی زکاۃ کیسے ادا کرے ؟
	فکس ڈپازٹ کی زکاۃ کیسے ادا کرے ؟
	کیا عشر کی جگہ من سیری نکالنے سے عشر ادا ہوجائے گا؟
	سیکورٹی ( پگڑی) کی رقم کی زکاۃ کس پر ہے ؟
	کیا مدارس کے سفرء عامل ہیں؟
	سفیروں کو کس قدر اجرت دینا چاہیے ؟
	زکاۃ و صدقہ دونوں کی اجرت مساوی ہے یا کچھ فرق ہے ؟
	کل وصولیابی کے نصف پر مصالحت ہوجائے تو کیا درست ہے؟
	زید فقیر کو تملیکت کے ۲ شوال کو دس ہزار رقم دی گئی پھر ایک سال بعد اسی تاریخ میں دس ہزار رقم دی گئی تو اس پر زکاۃ واجب ہوئی یا نہیں ؟
	زکاۃ کی رقم حیلہ شرعی سے مسجد میں لگانا کیسا ہے ؟
	بیت المال میں زکاۃ و فطرہ کی رقم کافی جمع ہوگئی ہے تو کیا بعد حیلہ شرعی اس رقم سے دینی یا دنیاوی مدرسہ تعمیر کرنا جائز ہے ؟
	صاحبِ نصاب طالب علم کو زکاۃ لینا کیسا ہے ؟
	چندہ وصول کرنے والے نے زکا ۃ کی رقم بغیر حیلہ شرعی اپنی ضرورت میں خرچ کر ڈالا پھر اپنی تنخواہ سے وضع کرادی تو زکاۃ ادا ہوئی یا نہیں ؟

	باب صدقہ الفطر
صدقہ فطر کابیان 
	ایک کتاب میں صدقہ فطر کی مقدار چھ سو سینتس گرام لکھا ہے کیا یہ صحیح ہے ؟
	۷۸۶ کے بعد ۹۲یا ۹۱۷ لکھنا کیسا ہے ؟ اور اس کی ابتداء کب سے ہے؟
	صدقہ فطر میں گیہوں کی جگہ دھان یا چاول دینا کیسا ہے؟
	کیا چاول اور دھان گیہوں کا دوگنا دینا پڑے گا؟
	صدقہ فطرکی مقدار میں اختلاف ہو تو کس مسئلہ پر عمل کیا جائے ؟
	باپ بمبئی میں ہے بچے یوپی یں تو صدقہ میں قیمت کہاںکی لگائی جائے گی ؟
	زکاۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں کیا فرق ہے ؟

	کتاب الصوم
روزہ کا بیان 
	حالت روزہ میں زید نے زنا کیا تو کیا حکم ہے؟
	رویت ہلال کے متعلق دارالعلوم جماعتیہ طاہر العلوم چھتر پور کا ایک طویل استفتاء 
	کیا سعودی حکومت کے اعلان پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک دن رمضان و عید کرنا لازم ہے؟
	سعودی حکومت اگر ایک دن پہلے حج کرائے تو؟
	محمد بن عبدالوہاب نجدی کا عقیدہ ؟
	مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوجاتا ہے؟
	کیا ایسا ممکن ہے کہ مشرق و مغرب میں کہیں چاند نہ ہو صرف سعودی عرب میں ۲۸ کو چاند ہو ؟
	اگر ساری دنیا کے مسلمان سعودی حکومت سے صحیح تاریخ میں حج کرانے کا مطالبہ کریں تو؟
	نوری رضوی تقویم پر عمل کرنا کیسا ہے؟
	کیا صبح صادق سے ۲۲ منٹ قبل سحری بند کردی جائے؟
	کن روزوں میں رات سے ہی نیت کرنا ضروری ہے؟
	دن ڈوبنے سے پہلے روزہ توڑ دیا تو؟
	ہوائی جہاز پر افطار کب کرے ؟
	کیا جس شہر کے برابر جہاز پہنچ جائے وہاں ے وقت سے افطار کرنا درست ہے؟
	پچیس سال روزہ نہ رکھا اب فرض سے بری ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے ؟
	روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو کیا فدیہ سے بری ہوسکتا ہے ؟
	قضا نمازوں کے ادا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟
	کن ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے ؟
	۲۹ رمضان المبارک کو رویت نہ ہوئی تو کچھ لوگوں نے تیس رمصان کو نماز عید پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟
	کیا ان پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہے ؟
	روزہ کی حالت میں کالگیٹ منجن استعمال کرنا کیسا ہے؟
	افطار کی دعا قبل افطار پڑھے یا بعد افطار ؟
	انجکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟
	جو روزہ نہ رکھے اور بلا عذر علانیہ دن میں کھائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	کیا ایسے شخص کا ذبیحہ حرام ہے ؟
	جو روزہ نہیں رکھتے علانیہ کھاتے رہتے ہیں پوچھنے پر کہتے ہیں ہم بیمار ہیں تو؟
	ریڈیو اور ٹیلی فون کی خبر پر نماز عید پڑھنا و پڑھانا کیسا؟

	باب الاعتکاف
اعتکاف کا بیان 
	معتکف مسجد سے نکل کرمحفل نعت میںشریک ہوسکتا ہے یا نہیں؟
	معتکف کے مسجد سے نکلنے کے کتنے عذر ہیں؟

	کتاب الحج
حج کا بیان 
	عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت نہ کرسکی وطن آگئی تو طواف زیارت کب کرے ؟
	کیا طواف زیارت کے بدلے اونٹ کی قربانی کرنا کافی ہوگا ؟
	احرام باندھنے کے بعد کسی وجہ سے سفر ملتوی ہوگیا تو احرام کیسے کھولے ؟
	طواف میں چادر کسی حاجی کے منہ پر گر جائے تو کیا دم لازم ہوگا؟
	حج فرض ہو تو بوڑھی ماں اور بیوی کو چھوڑ کر حج کے لیے جانا کیسا ہے ؟
	قرض ادا نہیں کیا اور حج کے لیے چلا گیا تو؟
	کسی کو دھوکہ دے کر حج کی لیے کیا تو حج مقبول ہے یا نہیں؟
	حج مقبول کی نشانیاں کیا ہیں؟
	ماں کے لیے حج بدل کرنا ہے تو کیا سوتیلے  بھائی کی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاسکتا ہے؟
	دوسرے کو بھج کر حج بدل کرانا کیسا ہے ؟
	فکس ڈپازٹ کی رقم سے حج کرنا جائز ہے یا نہیں؟
	حاجی نیت کب کرے ؟
	شکرانہ یا دم کی قربانی ہندوستان میں کی گئی تو ؟
	تمتع کرنے والے کو مکہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس کا قیام سولہ دن رہے گا اس نے اقامت کی نیت کرلی تو کیا وہ منیٰ عرفات۔ مزدلفہ میں قصر کرے گا؟
	حاجی مکہ معظمہ پہنچا پانچ دن بعد مدینہ منورہ روانہ کردیا گیا دس دن بعد مدینہ سے مکہ واپس آیا پھر سات دن بعد منیٰ عرفات کے لیے چلا گیا۔ حج ادا کرنے کے بعد پندردہ دن مکہ میں مقیم رہا تو کہاں قصر کرنا لازم ہے ؟
	اگر احرام باندھتے وقت عورت کو حیض آگیا تو کیا کرے ؟
	مکہ سے روانگی کے وقت اگر حیض آجائے تو کیا طواف رخصت کرسکتی ہے؟
	حج فرض ہونے کی کیا شرطیں ہیں ؟
	جن روپیوں کی زکاۃ نہیں نکالی ان سے حج کیا تو؟
	حاجی کہلانے کے لیے حج یا تو کیا حکم ہے؟
	کیا عورت ایام عدت میں حج کو جاسکتی ہے ؟
	قیامگاہ پر احرام باندھ لیا ت و کیا اسی وقت احرام کا حکم نافذ ہوجائے گا؟
	بیماری کی وجہ سے طواف کے پھیرے ٹھہر ٹھہر کر کرنا کیسا ؟
	جو بلڈ پریشر کا مریض ہوکیا وہ رات میں کنکری مارسکتا ہے؟
	غیر معذور کو رات میں کنکری مارنا کیسا ہے ؟
	شکرانہ کی قربانی منیٰ کے علاوہ حدود حرام میں کرنا کیسا ہے؟
	حاجی معلم کو پیسہ دے کر قربانی کرائے تو؟
	ایام حج میں جو صدقہ واجب ہوتا ہے اس میں کہاں کے گیہوں کی قیمت معتبر ہوگی ؟
	کیا حرم کے مساکین کو صدقہ دینے سے ادا ہوجائے گا؟
	ہندوستان میں آکر یہاں کے فقیروں کو صدقہ دینا کیسا ؟
	مسجد حرام کے باہر سے طواف کرنا کیسا ہے؟
	نفلی طواف کیا تو طواف زیارت میں سعی کی ضرورت ہے یا نہیں؟
	حالت احرام میں کان ڈھکنا جائز ہے یا نہیں؟
	کان چھیانے کی صورت کیا ہے ؟
	والد اور بیوی دونوں میں سے کس کی طرف سے حج بدل بہتر ہے ؟
	قرآن و تمتع  افراد ان می کس سے حج بدل کرنا بہتر ہے؟
	ہوائی سفر میں احرام کہاں سے باندھے ؟
	سود کے پیسوں سے حج کرناکیسا ہے ؟
	عورت کو منیٰ پہنچ کر حیض آگیا تو وہ ارکانِ حج کیسے ادا کرے ؟
	کیا حائضہ خانہ کعبہ کا طواف کرسکتی ہے ؟
	کیا وہ مسجدحرام میں داخل ہوسکتی ہے ؟
	دو سال کے لیے باغ کا میوہ بیچنا اور پیشگی رقم لے کر اس سے حج کرنا کیسا ہے ؟
	حج بدل نہ کراکے روپیہ تعمیر مسجد میں صرف کیا تو؟
	اا/۱۲ ذی الحجہ کو قبل زوال کنکری مارنا کیسا ہے ؟
	جدہ پہنچ کر حیض آگیا عادت سات یوم کی ہے مکہ پہنچنے کے ایک دن بعد مدینہ بھیج دیا گیا تو کیا وہ عمرہ کا احرام کھول دے ؟
	مکہ میں مقیم کسی شخص سے حج بدل کرانا کیسا ہے؟
	کیا حج کرنے سے قضا نماز روزہ معاف ہوجاتے ہیں؟
	حج و عمرہ کے صدقہ کو حیلہ شرعی کے بعد عربی مدارس میں صرف کرنا کیسا ہے ؟
	حاجی پر کتنی قربانی واجب ہوتی ہے؟

	کتاب النکاح
نکاح کا بیان 
	لڑکی کو چھ ماہ یوں ہی رکھا اب عقد کرانا چاہتا ہے تو؟
	شوہر اول لاپتہ ہوگیا لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کرنا کیسا ہے؟
	ہندو لڑکی مسلمان ہوئی تو کیا اس سے نکاح جائز ہے؟
	پہلی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا دوسری شادی کرسکتا ہے ؟
	تین طلاق دے دی تو کیا بغیر حلالہ نکاح کرسکتا ہے ؟
	رہبہ کے نکاح میں حقیقی باپ کا نام  نہیں لیا گیا تو؟
	نکاح پڑھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ؟
	دو فاسقوں کو گواہ ٹھہرانے سے نکاح ہوگا کہ نہیں 
	جس کا مطلقہ ہونا ثابت نہ ہو اس سے نکاح کرنا کیسا ہے؟
	ایک آدمی کی گواہی سے طلاق ثابت ہوگی یا نہیں؟
	نکاح کرنا کیسا ہے ؟
	تین ماہ تیرہ دن عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنا کیسا؟
	جو مولوی ایسا نکاح پڑھائے اس کے لیے کیا حکم ہے ؟
	حاملہ بالزنا سے نکاح درست ہے یا نہیں ؟
	نکاح کے ڈیڑھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا جسے مار ڈالا تو؟
	زید نے طلاق مغلظہ دے دی بعد عدت یوںہی رکھ لیا یہاں تک کہ حمل ہوگیا تو پھر سے حلالہ کے لیے نکاح ہوا بکر کے طلاق دینے کے چار ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو کیا زید اس سے دوبارہ نکاح کرسکتا ہے؟
	بلا ثبوت شرعی بدکاری کی نسبت کیسی ؟
	لڑکا لڑکی کا زبردستی نکاح پڑھایا گیا تو؟
	یہ کہنا کیسا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے ؟
	شادی شدہ سالی سے کورٹ میرج کرنا کیسا ہے؟
	نام نہاد مفتی کا نوے دن میں نکاح فسخ کرنا کیسا ہے ؟
	شوہرثانی نے بغیر ہمبستری طلاق دے دی تو کیا شوہر اول نکاح کرسکتا ہے ؟
	کس صورت میں عدت گزارے بغیر نکاح ہوسکتا ہے؟
	زید نے تین طلاق دے دی میکہ والوں نے زبردستی بھیج دیا تو زید بیوی سے کس طرح نجات حاصل کرے ؟
	زید نے ہندہ کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی درمیان میں بچہ پیدا ہوا تو کیا ہندہ بغیر عدت گزارے دوسرا نکاح کرسکتی ہے ؟
	دو ہندو گواہوںکی موجودگی میں نکاح پڑھایا تو؟
	کافرہ اصلیہ ایک مسلم کے ساتھ فرار ہوگئی پھر اسلام لے آئی تو کیا فوراً نکاح ہوسکتا ہے؟
	عور ت ہمبستری کا دعویٰ کرے شوہر انکار کرے تو حلالہ صحیح ہونے کے لیے کس کا قول مانا جائے ؟
	حلالہ کے لیے نکاح ہوا شوہر ثانی نے بغیر وطی طلاق دے دی تو تیسری شوہر سے کب نکاح ہوسکتا ہے ؟
	حلالہ کے لیے نکاح ہوا مگر شوہر ثانی نے بغیر وطی طلاق دے دی پھر شوہر اول نے تین ماہ تیرہ دن بعد نکاح کرلیا تو؟
	ایک عورت دور دراز مقام سے آکر کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں مجھ سے کوئی نکاح کرلے زید نے اسے گھر رکھ لیا اور اب اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو؟
	الملفوظ میں لکھا ہے کہ نکاح ہوجائے گا اگر چہ ہمن پڑھائے کیا یہ مسئلہ صحیح ہے ؟

	باب المحرمات 
محرمات کا بیان 
	چچا کی بیوی کی بہن سے نکاح جائز ہے یا نہیں ؟
	بہو کی ماں سے نکاح کرنا کیسا ہے ؟
	گاؤ ں والوں کے دباؤ پر بیٹا کی بیوی سے نکاح کیا تو؟
	بیوی کی بھتیجی سے زنا کیا پھر نکاح کیا تو کیا حکم ہے؟
	زید نے اپنی بیوی کی ماں سے زنا کیا تو کیا حکم ہے ؟
	جن لوگوں نے زید کا بائیکاٹ نہیں کیا تو کیا حکم ہے ؟
	شوہر بیوی کے ساتھ باپ کی بدکاری تسلیم کرے تو؟
	نکاح کے بعدمعلوم ہوا کہ خالد خالدہ کی ماں بہن سے زنا کرچکا ہے تو نکاح ہو ایا نہیں؟
	بکر سالی کو بغیر نکاح رکھے ہوئے ہے اس سے لڑیک پیدا ہوئی جس سے زید نے اپنے لڑکے کا نکاح کیا تو؟
	جو ایسی شادی میں شریک ہوئے تو کیا حکم ہے؟
	زید بکر کے یہاں آمدورفت رکھے تو؟
	زید اپنی سمدھن کو لے کر فرار ہوگیا تو؟
	ہندہ سے زید کا ناجائز تعلق تھا۔ کچھ دن بعد ہندہ کے لڑکی کی شادی زید کے ساتھ ہوگئی تو کیا یہ نکاح ہوا یا نہیں’؟
	کیا ہندہ کی لڑکی زید سے طلا ق لیے بغیر اپنا نکاح دوسری جگہ کرسکتی ہے ؟
	چار بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دی اور عدت کے اندر چوتھی شادی کرلی تو ہوئی یا نہیں؟
	بیوی کی حقیقی خالہ سے نکاح کرنا کیسا ہے ؟
	کیا بیوی کی سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے ؟
	بھائی مرتد ہوگیا تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟
	باپ کی ساس سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟
	مطلقہ عورتبیس روز بعد دوسرا نکاح کرے تو؟
	ہندہ زنا سے حاملہ ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کیا حکم ہے؟
	اپنی بیوی کے بارے میں کہا میں اس کا منھ قیامت تک نہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا وہ اسے رکھ سکتا ہے ؟
	کیا ہندہ کے لڑکے کا نکاح اس کے بھائی کی پوتی سے جائز ہے ؟
	بکر زید کی بیوی کو لے کر بھاگ گیا پھر اس سے نکاح کرلیا تو 
	بکر کی صحبت سے ایک بچی پیدا ہوئی کیا اس سے نکاح جائز ہے ؟
	زید کی بیوی سے اس کے بھائی نے زنا کیا تو کیا زید کا نکاح ٹوٹ گیا؟
	زید و بکر دونوں سگے بھائی ہیں تو کیا بکر کی موت کے بعد اس کی بیوی سے زید کے لڑکے کا نکاح ہوسکتا ہے؟
	سالی سے ناجائز تعلق پیدا کیا پھر اس سے کورٹ میرج کیا تو؟
	زید سالی سے زنا کرتا رہا پھر بیوی کی موجودگی میں اس سے نکاح کرلیا کچھ دنوں بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ زید کا ترکہ پائے گایا نہیں؟
	بیوی کی موجودگی میں اس کی مطلقہ یا بیوہ بہو سے نکاح کرنا کیسا ہے ؟
	سوتیلی ماں کی لڑکی سے نکاح کرنا کیسا ؟
	حاملہ سے نکاح کرنا کیسا ہے ؟
	طلاق کا ثبوت نہ ہونے پر دوسرا نکاح کب کرسکتی ہے؟
	عورت کو دور حاضر میں طلاق  دے کر باندی بنا کر رکھنا اور اس سے جماع کرنا کیسا ہے؟

	باب الولی والکفو
ولی اور کفو کا بیان 
	ما ں باپ کی اجا زت کے بغیر نکاح کرنا کیسا ہے؟
	لڑکی باپ کی اجازت کے بغیرنکاح کرے تو؟
	زید ہندہ کو بمبئی سے لایا ہے وہ اپنے کو مطلقہ اور سید زادی بتاتی ہے اور زید بنکر برادری کا ہے تو کیا زید اس سے نکاح کرسکتا ہے ۔ 
	چچا نے اپنی نابالغہ بھتیجی کا نکاح کردیا تو؟
	ہندہ بالغہ کا نکاح باپ نے بغیر اجازت کردیا اب وہ کہتی ہے کہ زید کو سفید داغ ہے میں دوسری شادی کروں گی تو کیا حکم ہے؟
	لڑکا راعین برادری کا لڑکی منصوری برادری کی ماں باپ کی خوشی سے دونوں کا نکاح کرنا کیسا ہے ؟
	اگر برادری والے اس وجہ سے بائیکاٹ کریں تو؟
	شاہ برادری کا عالم خان بر داری کی لڑکی سے نکاح کرے تو؟
	والد کی رضا کے بغیر نکاح کرے تو؟
	باپ نے بالغہ کا نکاح اس کی غیر موجودگی میں کیا تو؟
	سیدہ کے والدین راضی ہوں تو کیا اس کا نکاح غیر سید سے ہوسکتا ہے ؟
	سیدہ کی اللہ کے نزدیک کوئی گرفت تو نہ ہوگی ؟
	باپ نے کم عمری میں لڑکی کی شادی کردی تو کیا بالغ ہونے کے بعد لڑکی نکاح فسخ کرسکتی ہے؟
	غیر عالم سید کا سیدہ سے نکاح کرنا کیسا ہے ؟
	سید اپنی نابالغہ لڑکی کا نکاح پٹھان سے کرے تو ہوگا یا نہیں؟
	ہندہ بالغہ کا نکاح زید بدچلن سے ہوا تو؟
	جو پٹھان کا کفو نہیں مگر بہت بڑا مفتی ہے تو کیا پٹھان کی لڑکی ولیکی رضا کے بغیر اس سے نکاح کرسکتی ہے؟
	حالت نابالغی میں نکاح ہوا بالغ ہونے کے بعد کہتا ہے مجھے منظور نہیں تو کیا حکم ہے ؟
	کیا طلاق پڑ گئی ؟ مہر دینا پڑے گا یا نہیں ؟
	نانا نے نابالغہ نواسی کا نکاح کردیا تو ہوا یا نہیں؟

	باب المہر
مہر کا بیان 
	تین روپئے سوا دس آنہ مہر مقرر  کیا تو؟
	مرتے وقت عورت سے مہر معاف کرانا کیسا ہے ؟
	نابالغہ کا نکاح بکر سے ہوا بکر کے لاپتہ ہونے پر عمرو سے ہوا اور وہ سال بعد عمر و نے طلاق دے دی تو کیا مہر دیتا۔لازم ہے؟
	خلوت صحیح ہوئی مگر صحبت نہ ہوئی تو کیا پورا مہر لازم ہے؟
	بیوی نے چار لوگوں کے سامنے مہر معاف کرنے کا اقرار کیا تو الڑکی کے والدین مہر کا مطالبہ کریں تو؟
	بیوی آدھا مہر معاف کرکے انتقال کر گئی اب بقیہ مہر کیسے  ادا کیا جائے ؟
	ہندہ کا کورٹ سے فیصلہ کرانا کیسا ہے ؟
	کورٹ کا یہ فیصلہ کہ زید مہر کی رقم دے اور اس پر سود بھی دے کیسا ہے ؟
	ہندوستان می عموماً کون سا مہر رائج ہے ؟
	عورت مہر کا مطالبہ کرسکتی ہے؟
	دس درہم کی موجودہ حیثیت کیا ہے ؟
	دو سوا کیاون روپے مہر رکھا گیا تو؟
	پانچ سواکیاون روپے سے کم مہر رکھنادرست ہے یا نہیں؟
	حرام کاری کا گناہ کم ہونے کیل یے مسجد میں جو لوٹاوچٹائی دیتے ہیں اس سے وضو کرنا اور اس پر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ؟
	تعزیر بالمال کا مطلب کیا ہے ؟
	بیوی انتقال کر گئی تو مہر کی رقم کیسے ادا کی جائے ؟
	مہر کی رقم تعمیر مسجد میں دی جاسکتی ہے یا نہیں؟
	مہر کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کے احکام کیا ہیں؟
	ہندہ کی شادی زید سے ہوئی ایک سال بعد زید باہر چلا گ یا دو سال تک خبر گیری نہیں کی تو ہندہ کے باپ نے اس کا نکاح بکر سے کردیا۔ بکر نے ایک سال بعد طلاق دیدی تو ہندہ مہر اور عدت کا خرچ پائے گی یا نہیں؟

	باب الجھاز
جہیز کا بیان 
	جہیز کا مطالبہ جب کہ شوہر کرتا ہے تو وہ اس کا مالک کیون نہیں ہوتا؟
	جو کپڑا روپیہ دولہا کے مکان پر بطور لگن آتا ہے اس کا مالک کون ہے ؟
	بعد طلاق مہر اور سامان جہیز کا مالک کون ہے ؟
	بیوی کا انتقال ہوگیا تو جہیز اور مہر کا حقدار کون ہے؟
	کیا پورا جہیز  اور مہر سسرال والوں کو ملے گا؟
	جو زیورات سسرال سے ملے وہ کس کی ملکیت ہیں؟
	ساس  نے بہو کے زیورات گروی رکھ دیا یہاں تک کہ وہ بک گئے سسر نے کہا خرید کردوں گا اسی درمیان سسر انتقال کر گیا تو کیا مال متروکہ سے زیورات خرید کر دیا جائے ؟
	سامان جہیز کے بدلے نقد کا مطالبہ کیسا ہے؟
	باراتیوں کو کھلانے پلانے میں جو خرچ ہوا اس کا معاوضہ مانگنا شرعا جائز ہے کہ نہیں ؟
	موجودہ زمانے میں ہر سال دودھ پلانے کی اجرت 
	گیارہ ہزار مانگنا کیسا ہے ؟
	لڑکی والے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دنیاوی احکام سے فیصلہ چاہیں تو کیا حکم ہے ؟
	لڑکی والے ناجائز مطالبات سے باز نہ آئیں تو؟
	جہیز کے علاوہ شادی میں جو روپیے دیئے گئے جو منگنی میں خرچ ہوئے نیز عزیز و اقارب کو جو کپڑے دیئے گئے ان سب کے عوض  روپے مانگتے ہیں تو کیا حکم ہے ؟

	باب نکاح الکافرو المرتد
کافر و مرتد کے نکاح کا بیان 
	جس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو اس کے ساتھ لڑکی کا نکاح کرنا کیسا ہے ’
	خودکشی کی دھمکی پر بدمذہب سے نکاح کرنا کیسا ہے ؟
	خالد کے ساتھ  زید نے اپنی لڑکی کا نکاح کردیا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دیوبندی ہے اب لڑکی جانے کو تیار نہیں تو کیا حکم ہے؟
	کیا خالد سے طلاق لیے بغیر دوسری جگہ نکاح کرسکتے ہیں؟
	اگر وہابی لڑکی سے نکاح کرے تو؟
	جس نے اپنی بہن کی شادی وہابی سے کردی مسلمان اس کے ساتھ کیا سلوک کریں ؟
	ایک مسلمان اپنے لڑکے کی شادی دیوبندی کے یہاں کرنے جارہا ہے تو؟
	یہودی یا نصرانی عورت کو مسلمان بنائے بغیر نکاح کرنا کیسا ہے ؟
	زید سنی ماحول میں رہتا ہے اس نے اپنی بچی ہندہ کی شادی بکردیوبندی سے کردی تو نکاح ہوا یا نہیں؟
	کیا ہندہ کے بچے صحیح النسب ہیں؟
	خالد نے ایک لڑکی کا نکاح سنی سے کیا اور ایک کا دھوکہ سے دیوبندی کے ساتھ کردیا۔ دونوں بہنیں ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو کیا حکم ہے ؟
	جس نے سینہ کا نکاح دیوبندی سے پڑھایا تو؟
	دیوبندی کو ساتویں کلمہ پڑھا کر نکاح پڑھانا کیسا ہے ؟
	زید کی شادی ایسے گھر میں ہوئی جس کا دیوبندی ہونا ظاہر نہ ہو پایا پوچھنے پر کہا کہ ہم بریلوی ہیں۔ کئی سال بعد معلوم ہوا کہ دیوبندی ہیں اب زید کیا کرے ؟

	کتاب الرضاع 
رضاعت (دودھ کے رشتہ کا بیان)
	عورت نے سگی بہن کی لڑکی کو دودھ پلایا تو اس کی چھوٹی بہن سے عورت مذکور کے لڑکے کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟
	ڈھائی سال کی عمر ہونے سے پہلے ممانی کا دودھ پیا پھر جوان ہونے پر نکاح کرلیا تو؟
	جس نے نکا پڑھایا اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	زید نے ہندہ کا دودھ پیا تو ہندہ کے شوہر کی بہن سے اس کا نکاح جائز ہے یا نہیں ؟
	زید نے ہندہ کے ساتھ اس کی ماں کا دودھ پیا تو کیا ہندہ کی چھوٹی بہن سے زید کا نکاح جائز ہے ؟
	زیدہ و ہندہ کی شادی ہوگئی پھر زید کی ماں کہتی ہے کہ میں نے ہندہ کو دودھ پلایا تھا تو؟
	ثبوت رضاعت کے لیے کتنے گواہ کی ضرورت ہے؟
	ہندہ نے زینب کو دودھ پلایا تو ہندہ کے بھائی سے زینب کا نکاح جائز ہے کہ نہیں؟
	خالہ کا دودھ پیا تو خالہ کی لڑکی سے نکاح جائز ہے کہ نہیں ؟
	زینب نے نسیم کو ددوھ پلایا تو کیا نسیم کے بھائی وسیم سے زینب کی لڑکی کا عقد ہوسکتا ہے ؟
	کنیز فاطمہ کے دو لڑکے زید و بکر ہیں۔ زید کے خالد کی شادی بکر کی لڑکی سے طے ہوئی ؟ اب زید کی بیوی کہتی ہے کہ خالہ کو کنیز فاطمہ نے دودھ پلایا ہے تو کیا حکم ہے؟
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