



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	کتاب الطلاق
طلاق کا بیان
	زبان سے کہتا ہے بیوی کو طلاق دی مگر طلاق نامہ میں بیوی کی بہن کا نام لکھا تو ؟
	دو طلاق لکھوا کر ایک شخص ک ے سپرد کیا اس نے ایک طلا ق اور بڑھادی تو کتنی طلاق پڑی ؟
	تین طلاق کی تحریر لکھ کربھیج دیا تو ؟
	حلالہ کی صورت؟
	شرا ب کے نشہ میں طلاق دی تو؟
	سادہ کاغذ پر مار پیٹ کر دستخط کرالیا تو طلاق پڑی یا نہیں؟
	طلا ق نامہ پر دستخط کردیا جب کہ اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ تمہاری بیوی کے بارے میں ہے تو؟
	کہا لاؤ کاغذ میں ابھی طلاق دیتا ہوں تو؟
	کہا طلاق دے سکتا ہوں یا طلاق دے دوں گا تو کون سی طلاق پڑی؟
	تحریر میں لکھا میں اس کا طلاق دیتا ہوں تین مرتبہ تو؟
	حلالہ کی صورت
	کیا عورت عدت میں گھر سے نکل سکتی ہے ؟
	’’ میں نے تمہیں ایک ساتھ تین طلاق دی‘‘ ے کون سی طلاق پڑی بچی ماں کی پرورش میں کب تک رہے گی ؟
	بعد طلاق مہر دینا لازم ہے یا نہیں ؟
	شوہر کے زیورات پر بیوی قبضہ کرلے تو؟
	اگر کہا میں نے تجھ کو طلاق دی ایک دو تین تو کون سی طلاق واقع ہوئی ؟
	نام لکھنے میں غلطی کردے تو طلاق ہوگی یا نہیں؟
	طلاق نامہ پر تین طلاق درج ہو اور شوہر کہے میں نے ایک ہی دیا ہے تو؟
	کیا قسم کھالے تو ایک طلاق کا حکم کیا جائے گا؟
	کہا میں تجھے رکھوں تو میں ماں سے بدکاری کروں تو کیا حکم ہے؟
	داڑھی کی توہین کفر ہے ؟
	دو تین مرتبہ کہا میں نے چھوڑ دیا تو طلاق ہوئی یا نہیں ؟
	کہا قرآن کی قسم میں� طلاق دیتا ہوں تو ؟
	غصہ میں طلاق دی تو کیا حکم ہے؟
	بھائی کا یہ بیان کہ بہنوئی نے بہن کو طلاق دے دی ہے 
	طلاق ثابت ہوگی یا نہیں؟
	ہوش و حواس درست نہ ہوں اور طلاق دی تو؟
	کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر کچھ دیر رک کر کہا ۔ طلاق طلاق تو کون سی طلاق پڑی ؟
	مذکورہ صورت میں طلاق رجعی کا فتویٰ دینا کیسا ہے؟
	شوہر تین طلاق کا انکار کرے اور بیوی اقرا ر کرے  تو؟
	ایک عورت اور ایک مرد کی گواہی سے طلاق ثابت ہوجائے گی ؟
	لکھا طلاق لے لو طلاق لے لو تو کون سی طلاق پڑی؟
	کمیٹی والے جھوٹے مقدمے سے دائر کراکے لڑکی والی کو کثیر رقم دلائیں تو ان کایہ رویہ کیسا ہے؟
	کسی دیوبندی کو سربراہ بنانا کیسا ہے ؟
	کہا طلاق لکھو کا تب نے تین طلاق لکھ دی تو ؟
	شوہر کا بیان کہ طلاق نامہ پڑھ کر سنایا نہیں گیا کیسا ہے ؟
	غیر کے لکھے ہوئے طلاق نامہ کو شوہر جائز کردے تو  طلاق پڑ جاتی ہے ؟؟
	کہا اپنی بیوی کو طلاق دی دی دی تو کون سی طلاق پڑی ؟
	کہا تو میری بیوی نہیں تو ؟
	طلاق نامہ پر زبردستی دستخط کرالیا تو کیا حکم ہے ؟
	ہنس کر مذاق میں دوبار کہا ’’ طلاق‘‘ تو کیا حکم ہے؟
	’’ ہم تمہیں طلاق دی تھے ‘‘ اس جملہ سے طلاق پڑے گی یا نہیں؟
	صریح میں بغیر نیت بھی طلاق پڑ جاتی ہے ؟
	شراب کے نشے میں طلاق لکھنے کی اجازت دی تو؟
	بیوی کو تین طلاق دے دی تو کیا وہ شوہر کے گھر میں قرآن خوانی میلاد شریف کراسکتی ہے؟
	حلالہ میں شوہر ثانی کے طلاق نہ دینے کا اندیشہ ہو تو؟
	شوہر ان پڑھ ہے اس سے دھوکہ دے کہ طلاق نامہ پر دستخط کرالیا تو کیا حکم ہے؟
	جس مولوی نے مذکورہ طلاق کو جائز قرار دے کر لڑکی کا دوسرا نکاح پڑھایا اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	کہا کاغذ لاؤ میں ابھی بیوی کو طلاق لکھتا ہوں تو طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ؟
	ارادئہ طلاق سے طلاق نہیں پڑتی ؟
	کیا طلاق کے لیے تحریر ضروری ہے ؟
	طلاق دینے میں اصل زبان ہے یا تحریر ؟
	خوف و دہشت میں کہا طلاق طلاق تو ؟
	بے اضافت طلاق کہنے سے طلاق واقع نہ ہوگی شوہر انکار کرے کہ طلاق نہیں دی ہے تو؟
	زید نے ہندہ سے کہا اگر تو اپنے بھائی کا کچھ لے گی تو تین طلاق۔ ہندہ کا روپیہ دینے لگا اس نے لینے سے انکار کیا بھابھی نے کہا میرا روپیہ ہے لے لو۔ اس نے لے لیا تو کیا حکم ہے؟
	ہندہ کو اس کے بھائی نے چاکلیٹ تقسیم کرنے کو دیا اور کہا تم بھی لے لو اس نے بچی کی نیت سے چند چاکلیٹ  لے لی تو کیا حکم ہے؟
	زبردستی طلاق لے لی تو ؟
	اکراہ شرعی کی تفصیل 
	زید نے خط میں لکھوایا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر اسی مضمون کا خط مامون کو لکھا تو کون سی طلاق پڑی ۔
	شوہر نے طلاق لکھ کر رجسٹری کردی بیوی نے واپس کردیا تو کیا حکم ہے ؟
	’’ طلاق لے لو جاؤ‘‘ سے کون سی طلاق واقع ہوگی ؟
	زید نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے طلاق دی پھر ذرا واقفہ سے کہا دوبار بغیر اضافت طلاق طلاق کہا تو کون سی طلاق ہوئی ؟
	کہا میں اپنی بیوی کو ماں کی طرح سمجھتا ہوں مجھے اسسے کوئی واسطہ نہیں تو کیا حکم ہے؟
	زید کی دو بیویاں ہیں کھانے میں نمک زیادہ تھا تو اس نے کہا جس نے نمک ڈالا ہے اسے طلاق۔ دونوں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے نہیں ڈالا تو زید کیا کرے ؟
	مدخولہ بیوی کو بیک وقت متفرق طور پر تین طلاق دینے سے تینوں واقع ہوجاتی ہیں کیا یہ قرآن سے ثابت ہے ؟
	عورت نے اس شرط پر نکاح کیا کہ جب چاہوں گی طلاق حاصل کرلوں گی تو کیا اس صورت میں عورت جب چاہے اپنے کو طلاق دے سکتی ہے ؟
	کس طرح طلاق دینا لینا بہتر ہے؟
	کس طرح طلاق دینالینا جائز نہیں ؟
	مدخولہ بیوی کو کہا جاؤ ہم نے طلاق دے دی تو کون سی طلاق پڑی ’؟
	زید نے مدخولہ بیوی کو دوبارہ لفظ طلاق اردو میں لکھا پھر اسی سے متصل دوبار ہندی میں لکھا  تو؟
	ہندوستانی کورٹ میرج کی شرعا کیا حیثیت ہے ؟
	طلاق دے رہا ہوں تین مرتبہ لکھا تو؟

	باب فی الطلاق قبل الدخول 
غیر مدخولہ کی طلاق کا بیان 
	تین مرتبہ کہا طلاق دیا تو کون سی طلاق واقع ہوئی؟ اور حلالہ کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟
	غیر مدخولہ کو مخاطب کرکے زبردستی کہلوایا گیا میں تمہیں طلاق دیتاہوں تو کون سی طلاق پڑی ؟ اگردوبارہ رکھنا ہو تو حلالہکی ضرورت ہے یا نہیں؟

	باب الکنایہ 
کنایہ کا بیان 
	مدخولہ سے کہا طلاق لے جاؤ تو کتنی طلاق واقع ہوئی؟
	کئی مرتبہ لکھا میں نے تمہیں جواب دیا تو؟
	کہا ’’ جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ‘‘ تو کیا حکم ہے؟
	اگردووبارہ رکھنا چاہے تو حلالہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟
	پہلے کہا جواب دے دیا پھر کہا اسے چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے ؟
	غصے میں قرآن اٹھا کر کہا ’’ جاؤ آج سے نہ تم میری بیوی ہو نہ ہم تمہارے شوہر ہیں۔ اس سے طلاق پڑی یا نہیں’؟
	کہا میں نے تجھے طلاق دی نکل جا۔ تو کون سی طلاق پڑی ؟
	ہندہ کے شوہر نے کہا میں تیرے قابل نہیں ہوں میں ے تجھے آزاد کیا تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟
	جس مولوی نے ہندہ کا دوسرا نکاح پڑھادیا تو؟
	کیا ’’ ہم تم کا طلاق دے دیہیں تو میرے لائق نہیں تو کون سی طلاق پڑی ؟
	اگر شوہر اسے رکھنا چاہے تو کیا صورت ہے ؟
	کہا ’’ تو میرے گھر سے نکل جا ‘‘ پھر کہا ’’ تمہارا میرا ساتھ نکاح ہی نہیں ہوا ہے ‘‘ طلاق کیسا ؟ تو کیا حکم ہے ؟
	کہا میں فتوی وغیرہ سے نہیں ڈرتا تو کیا حکم ہے ؟
	مدخولہ عورت کو کہا’’ میں نے تجھے طلاق دی نکل جا  تو؟
	مدخولہ بیوی کو ڈرانے کے لیے کہا ’’ طلاق دیتا ہوں یہاں سے جاؤ‘۔ تو کیا حکم ہے ’؟

	باب تفویض الطلاق 
طلاق سپرد کرنے کا بیان 
	مرد بیوی کو طلاق کا مالک بنادے تو کیا مرد طلاق نہیں دے سکتا ؟
	زید کی بیوی ہندہ بنت خالد ہے اس نے کہا میں ہندہ بنت عمرو کو طلاق دیتا ہوں تو اس کی بیوی پر طلاق پڑی یا نہیں؟

	باب الحلف با الطلاق 
طلاق کی تعلیق کا بیان 
	خسر کو لکھا کہ کل شام تک اپنی لڑکی نہیں پہونچاؤ گے تو تین طلاق ہوجائے گی اور تم اس سی شادی کرلینا یہ آخری فیصلہ ہے۔ لڑکی سسرال نہیں گئی تو کیا حکم  ہے؟                     
	بیوی سے کہا ’’ اگر بکر کے کنویں پر جائے گی تو طلاق اگر بکر سے بات کرے گی تو طلاق۔ اگر بکر کے گھر جائے گی تو طلاق اب کیا حکم ہے؟
	کہا ’’ اگر ۱۰ محرم۔۱۷ھ کو گھر نہ آؤں تو میری بیوی کو طلاق سمجھی جائے۔ پھر تاریخ مذکورہ پر نہیں آیا تو طلا ق پڑی یا نہیں؟

	باب الخلع
خلع کا بیان 
	اگر زیادتی شوہر کی طرف ے ہو تو خلع کے دلے پوری شادی کا خرچہ اور نان و نفقہ وغیرہ کی معافی کا مطالبہ کرا کیسا ہے ؟
	اور زیادتی اگر عورت کی طرف سے ہو تو؟
	خلع میں شوہر کی رضا ضروری ہے یا نہیں ؟
	خلع میں شوہر کی رضا ضروری ہے یا نہیں ؟
	شوہر طلاق نہ دے تو عورت نکاح فسخ کراسکتی 
	مہر اور نفقہ عدت کے عوض کرنا کیسا ہے ؟
	بلا ضرورت خلع طلب کرنا کیسا ہے ؟
	زید نے غیر مطلقہ کو بیوی بنا کر رکھ لیا تو؟

	باب الظہار 
ظہار کا بیان 
	بیوی سے کہا تو میری ماں کے مثل ہے تو کیا حکم ہے ؟
	کفارہ دئے بغیر عورت کے پاس جانا کیسا ہے ؟
	ظہار کا کفارہ کیا ہے ؟

	باب العنین 
عنین کا بیان 
	شادی کے بعد معلوم ہوا کہ زید نامرد ہے زید کی بیوی کو جب اس بھائی لینے آیا  تو زید نے کہا لے جاؤ ہ سے کوئی مطلب نہیں تو اسکے بارے میں کیا حکم ہے ؟
	نامرد پر طلاق دینا واجب ہے؟
	نامرد کو قاضی شرع علاج کے لیے ایک سال کی مہلت دے ۔
	دیوبندی محکمہ شرعیہ میں فسخ نکاح کا مقدمہ کرنا کیسا ہے ؟
	شوہر طلاق نہ دے تو چھٹکارا کی صورت کیا ہے ؟
	جو شوہر اپنی بیوی کی خبر گیری نہیں کرتا بحالتِ مجبوری قاضی شرع تفریق کرسکتا ہے ؟
	کیا شوہر زندہ ہو تو قاضی شرع تفریق کرسکتا ہے ؟
	کیا ہندوستان میں دارالقضاء قائم کیا جاسکتا ہے ؟
	قاضی شرعی کن وجوہات پر فسخ نکاح کرسکتا ہے ؟
	مفلوج شوہر طلاق نہیں دیتا تو بیوی کو فسخ نکاح کا اختیار ہے یا نہیں؟ 
	نامرد کا حکم کیا ہے ؟
	شوہر چھ سال سے پاگل ہے تو کیا بیوی دوسرا نکاح کرسکتی ہے ؟
	آج کل ہندوستان میں خلع کا سب سے بڑا عالم جو مرجع فتویٰ ہوقاضی شرع ہے ؟

	باب العدۃ 
عدت کا بیان 
	ایام عدت میں کیا عورت تعزیت یا شادی بیاہ میں جاسکتی ہے ؟
	عدت کے ایام ازروئے شرع کیا ہیں؟
	نکاح فاسد میں صحبت ہوگئی تو عورت پر عدت ہے یا نہیں؟
	جو عورت سال بھر یا اس سے زیادہ شوہر سے جدا رہی پھر طلاق ہوئی تو عدت ہے یا نہیں ؟
	تین طلاق دینا گناہ ہے ؟
	حلالہ کی صورت کیا ہے ؟
	پچاس سالہ عورت کو چار سالہ سے حیض نہیں آتا تو اس کی عدت کیا ہوگی ؟
	بچپن سال کی عمر تک تین حیض نہ آئیں تو اب عدت تین مہینہ ہے ؟
	کیا موت کی عدت میں عورت باہر جاسکتی ہے ؟
	عورت شافعی المسلک ہو شوہر حنفی تو طلاق کی صورت میں عدت کس مسلک کے مطابق ہوگی ؟
	ڈیڑھ دو سال میں حیض آتا ہے توعدت حیض سے ہوگی یا مہینے سے ؟
	رخصتی سے پہلے نا اتفاقی ہوگئی تین سال تک مقدمہ چلا پھر طلاق ہوئی تو عدت ہے یا نہیں ؟
	رخصتی نہیں ہوئی چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوگیا پھر طلاق ہوئی تو عدت لازم ہے یا نہیں’؟

	باب ثبوت النصب 
ثبوت نسب کا بیان 
	شوہر باہر تھا گھر پر آیا تو اس کی بیوی کو سات ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کس کا ہے ؟
	چھ ماہ بیس دن بعد بچہ پیدا ہوا تو؟
	گاؤں والے کہتے ہیں زید جماع پر قادر نہیں تو کیا  اس کے بچے ولد الزنا قرار دیئے جائیں گے؟
	حاملہ بالزنا سے نکاح ہوا کچھ ماہ پر لڑکا ہوا تو وہ کس کا ہے ؟
	بچہ چھ ماہ سے زائد پر پیدا ہوا مگر سر میں بڑے بڑے بال تھے تووہ لڑکا ثابت النسب ہے یا نہیں؟
	نکاح اور رخصتی کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو؟
	شادی کے دس سال بعد اورکئی سال شوہر کے پردیس میں رہنے سے جو بچہ پیدا ہوا وہ ثابت النسب ہے کہ نہیں جب کہ شوہر انکار کرتاہے؟
	ربیع الاول میں گھر آیا تین ماہ رہ کر دہلی چلا گیا رمضان میں لڑکی پیدا ہوئی وہ کس کی ہے ؟
	۱۹ اپریل ۱۹۹۸ء کو رخصتی ہوئی ۳۰ نومبر ۱۹۹۸ کو بچہ پیدا ہوا وہ ثابت النسب ہے یا نہیں؟
	بعد طلاق کی انیس ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو ؟
	کیا مذکورہ ولادت سے رجعت ثابت ہوجائے گی؟
	طلاق کے ڈھائی سال بعد بچہ پیدا ہوا تو؟
	فتاویٰ عالمگیری میں ثبوت نسب کی یہ عبارت اما اذا کانت صغیرہ ۔ الخ کیسے صحیح ہے ؟
	شوہر ثانی نے بغیر طلاق دے دی بعد عدت شوہر اول سے نکاح ہوا کھ دنوں بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ ثابت النسب ہے یا نہیں؟

	باب الحضانۃ 
پرورش کا بیان 
	ہندہ کا خلع ہوا اس کے پاس دو بچے ہیں تو بچے کب تک ماں کے پاس رہ سکتے ہیں ؟
	ہندہ حاملہ میکہ میں ہے تو وہ اپنے شوہر سے کس قدر اخراجات لینے کی مستحق ہیں؟
	ہندہ  حاملہ میکہ میں ہے تو وہ اپنے شوہر سے کس قدر اخراجات لینے کی مستحق ہے ؟
	بعد وضع حمل بچہ کے اخراجات  اور پرورش کا ذمہ دار کون ہے ؟
	لڑکا لڑکی کتنی عمر تک ماں کی پرورش میں رہیں گے ؟
	ماں پرورش کے ایام میں انتقال کر جائے یا نکاح کرلے تو؟
	بچوںکی پرورش کا خرچ باپ پر  کب لازم ہوگا؟
	مسلمانوںکو فتنہ میں ڈالنا حرام ہے ؟
	جس بات میں آدمی مہتمم و مطعون ہو شرعاًکیسا ہے؟

	باب النفقۃ
نفقہ (خرچ ) کا بیان 
	شوہر پر زمانہ عدت کا نفقہ کب لازم ہے ؟
	بلاوجہ شرعی کورٹ کی طرف رجوع کرنا کیسا ہے ؟
	شوہر متوسط درجہ کا ہے تو بچوں کے پرورش کا خر چ کیسا ہوگا؟
	بعد عدت کورٹ میں دعویٰ کیا کہ جب تک دوسری شادی نہ ہوجائے ہر ماہ شوہر پانچ سو روپئے دے تو؟
	شوہر کے بلانے پر بیوی نہیں آتی تو اس نے طلاق دے دی کیا طلاق سے قبل زمانہ کا نفقہ پانے کی مستحق ہے ؟
	شوہر کہیں چلا گیا دو سال تک خبر گیری نہ کی باپ نے لڑکی کا نکاہ دوسری جگہ کردیا دوسرے شوہر نے طلاق دی تو کیا اس پر مہر اور عدت کا خرچ لازم ہے ؟
	زید زندگی بھر پوری کمائی باپ کو دیتا رہا وہ انتقال کر گیا زید کے والد اس کے بیوی بچوں کو الگ کردینا چاہتے ہیں تو؟
	مطلقہ کے نفقات باعتبار عدت کیا ہوں گے؟
	طلاق کامطالبہ عورت نے کیا تو کیا وہ مہر اور معدت کا خرچ پائے گی ۔
	نامرد سے طلاق لے لی گئی تو کیا اس کی بیوی عدت کا خرچ پائے گی ؟
	زید بیوی بچون کا کچھ خیال نہیں کرتا اس کی بیوی محنت مزدوری کرکے کام چلاتی ہے تو؟

	کتاب الایمان والنذور 
قسم اور نذر کا بیان
	یہ قسم کھائی کہ اگر فلاں کو اپنے معاملہ میں شریک کروں تو اپنی بیٹی سے زناکروں تو ؟
	مسجد میں کہا کہ ’’ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ ہے تو یہ قسم معتبر ہے یا نہیں ؟
	جھوٹی قسم کھانا کیسا ہے ؟
	یمین غموس میں کفارہ لازم ہے یا نہیں ؟
	اگر گاؤں میں گائے ذبح کردیں تو اللہ و رسول سے پھر جائیں ایسی قسم کھانا کیسا ہے ؟
	کیا مذکورہ صورت میں کفارہ واجب ہے ؟
	غوث پاک کی نذر مانی کہ لڑکا ہوگا تو فلاں چیز سے تولوں گا تو سادات کو اس چیز کا لینا جائز ہے یا نہیں ؟
	ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور قسم کھائی کہ فلاں کو پان کھلاؤں تو بیوی کو تین طلاق تو کیا حکم ہے؟
	قسم کا کفارہ کیا ہے ؟
	جس پر زنا کا الزام ہے اس سے قسم لینا کیسا ہے ؟
	مدعی علیہ قسم نہ کھائے تو کیا اس کا چور ہونا ثابت ہے ؟
	زید قسم کھا کر کہتا ہے کہ بکر نے پانچ ہزار روپئے قرض لیا ہے اور بکر بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے نہیں لیا۔ ہے تو کس کی بات مانی جائے گی؟
	دس بیویوں۔ شہادت  نامہ وغیرہ پڑھنے کی منت ماننا کیسا ہے ؟
	تنگدستی دور ہونے کا بہترین عمل 
	ہندہ غیر منکوحہ کو دو ماہ کا حمل ہوگیا جیسے وہ زید کا بتاتی ہے اور قرآن شریف اٹھانے کو تیار ہے تو ؟
	حدود میں مدعی علیہ پر قسم نہیں ؟

	کتاب الحدود و التعزیر 
حدود و تعزیر کا بیان 
	زید کی بیوی کا ناجائز تعلق اس کے بھائی سے ہوگیا  تو؟
	مالی جرمانہ وصول کرنا کیسا ہے ؟
	پریس کے مالک نے عمرو کی فلموں سے اس کی کتابیں چوری سے چھاپ کر بکر کو دے دیں تو ؟
	زانی سے پانچ سو روپئے جرمانہ وصول کرنا کیسا ہے ؟
	زید اجنبی بیوہ کے یہاں آتا جاتا ہے دونوں میں تنہائی بھی ہوتی ہے تو کیا حکم ہے؟
	اپنی بہو رضیہ کے ساتھ زنا کیا تو بہو اپے شوہر کی زوجیت میں رہے گی یا نہیں؟
	زید باہر تھا  اس کی بیوی حاملہ ہوگئی کہتی ہے کہ حمل بکر کا ہے اور بکر انکار کرتا ہے ؟
	زید کی بیوی اسے اور اس کے گھر والوں کو گالی گلوج دیتی  رہتی ہے اور حرامی کہتی ہے تو ؟
	زید نے بیوی کی چھوٹی بہن سے زنا کرلیا تو؟
	زید پر ایک غیر مقلد نے زنا کا الزام لگایاتو؟
	کیا قسم نہ کھائے تو زنا ثابت ہوجائے گا؟
	غیر مسلمہ سے قبل نکاح جو صحبت ہوئی وہ حرام ہوئی کہ نہیں؟
	امام ایسی صحبت کو نا جائز و حرام نہ کہے تو اسکی اقتداء میں نماز کیسی ؟
	زید باہر تھا گھر آنے پر معلوم ہوا کہ عورت کے شکم میں بچہ ہے عورت نے اقرار کیا کہ غیر مسلم کا ہے تو ؟

	باب الردۃ 
ردت کا بیان 
	جو جلسہ دیوبندی جماعت منعقد کرے اس میں سنی مقرر کا شریک ہونا اوریہ اپیل کرنا کہ مسلکی اختلافات کو بھول کر سبھی لوگ متحد ہوجائیں کیسا  ہے؟
	جو لوگ مقرر مذکور کے قول و عمل سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود اپنے جلسوں میں مدعوکریں تو ؟
	جو چمار خنزیر کھاتا ہو اس کے یہاں سے گھی خرید کر کھانا کیسا ہے ؟
	ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو سور کا بچہ کہا تو؟
	جو کہے کہ مسلمان سے اچھا کافر ہے تو؟
	جو کہے کہ ہمارے پاس جبریل امین آئے تھے حلال و حرام سب بتاگئے تو؟
	جو کہے کہ بزرگانِ دین نے اپنی زندگی کو سور سے بدتر بنایا تھا تو کیا حکم ہے؟
	سارے انسانوںکو سور سے بدتر کہنا کسیا ہے ؟
	قادیانیوں کی مدد یا حفاظت کرنا کیسا ہے ؟
	جو اپنے کو سنی کہتے ہیں مگر دیوبندی میں ر شتہ کرتے ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ؟
	جو سنی مسلمان نماز نہیں پڑھتا کوئی اسے کافر کہے تو کیا بارگاہِ کہنا کیسا ہے ؟
	جو کافر کی نمازجنازہ میںشریک ہو اس کے لیے کیا حکم ہے ؟
	جس نے وہابیوں کی ہاں میں ہاں ملائی تو کیا وہ کافر ہوگیا؟
	زید اپنے کو سنی کہتا ہے مگر اپنے وہابی بھائی کے ساتھ رہتا ہے تو کیا وہ بدمذہب ہے ؟
	اگر زید کی بدمذہیت کا فتویٰ عائد ہوگا؟؟
	شادی میں بدمذہب شریک ہوا تو کیا نکاح پڑھانے والے پر توبہ و تجدید ایمان ضروری ہے ؟
	کسی مسلمان کوکافر کہنا کیسا ہے ؟
	دین اسلام کو ہلکا جاننا کیسا ہے ؟
	جو کہے کہ احمد نام کا آدمی فتین ہوتا ہے تو؟
	ہندو سوکھا کے کہنے پر مندر میں اگر بتی سلگائی تو کیا حکم ہے ؟
	حافظ قرآن نے اپنے گھر دیوبند یوںکو کھانا کھلایا تو کیا حکم ہے ؟
	اللہ تعالیٰ کے آسمان میں ہونے کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟
	’’ تیری امت کو مٹانا کفر نے آسمان جانا۔ سن کر آمین کہے تو؟
	جو کہے کہ میری پیدائش ہندو کے یہاں ہوتی تو ہندو بھائی بھی مجھے ووٹ دیتے تو؟

	باب اللقطہ 
لقطہ کا بیان 
	بازار یا راستہ میں کوئی چیز ملے یا مسجد میں کوئی اپنا سامان بھول کر چلا جائے تو کیا کیا جائے ؟
	لقطہ امانت کے حکم میں ہے 

	کتاب المفقود
مفقود کا بیان 
	شوہر کا مقتول ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو کیا عورت دوسرا نکاح کرسکتی ہے ؟
	وقت  ضرورت ملجئہ عورت کو امام مالک کے مذہب پر عمل کی رخصت ہے ؟
	سات سال تک شوہر کا انتظار کرکے نکاح کرایا تو؟
	مفقود واپس آجائے اور بیوی دوسرا نکاح کرچکی ہو تو؟
	گونگے کی طلاق اشارے سے واقع ہوجاتی ہے؟

	کتاب الشرکۃ
شرکت کا بیان 
	باپ کی زندگی میں اپنی کمائی سے زمین خریدی تو کیا باپ کے انتقال کے بعد مذکورہ زمین میں دوسرے بھائیوں کا حق ہے ؟
	زید نے تجارت کے لیے بکر سے روپئے قرض لیے بکر نے روپیے دیئے اور کہا مجھے بھی شریک سمجھنا۔ خرچ وضع کرکے آدھا نفع دیتے رہنا تو؟
	خالد بکر  عمرو تینوں بھائی ہیں بکر اور عمرو نے اپنی خاص کمائی سے کچھ فکس ڈپازت کیا تو کیا بٹوارہ میں خالد مذکورہر قم میں حقدار ہے؟
	خالہ نے مشترکہ کمائی سے بچی کی شادی کی عمرو اور بکر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لڑکوں کی شادی کے لیے پچاس ہزار چاہیے تو ؟
	عمرو کو متفقہ طور پر حج کے لیے بھیجا گیا اب اس سے ساٹھ ہزار رقم واپس کرنے کا مطالبہ  کرتے ہیں تو؟
	عمرو کو ڈھائی منڈی زمین کم ملی تو ؟
	خالد کہتا ہے ہمیں پورا حصہ نہیں ملا قیامت میں وصول کریں گے تو؟
	مشترکہ کنکشن پاور لوم کے لیے ہے مگر زفر اسی کنکشن سے ٹی وی چلاتا ہے تو کیاٹی وی پر جو پاور خرچ ہوتا ہے اس کا کرایہ عمرو علیحدہ طورپر طلب کرسکتا ہے؟
	زید و بکر سگے بھائی ہیں زید تنخواہ کا مکمل پیسہ گھر میں دے دیتا تھا اور جمعراتی و میلاد کا نذرانہ بچا کر رکھ لیتا تھا تو کیا جمعراتی وغیرہ کے پیسے میں بکر کا بھی حق ہے؟
	زید چار بھائی  ایک ہی میں رہتے ہیں۔ زید کی نکوری میں پچیس ہزار روپئے بطور رشوت دیئے گئے اور تنخواہ کی پوری رقم گر میں خرچ ہوتی رہی۔ اب چاروں بھائی الگ ہو کر مذکورہ رقم واپس مانگتے ہیں تو؟
	دس ہزار روپئے روزگار کے لیے اس شرط پر لیا کہ نفع میں برابر کے شریک رہیں گے تو؟

	کتاب الوقف
وقف کابیان 
	گاؤں میں مدرسہ کی آمدنی کیلیے عیدگاہ کی زمین میں دوکان نکلوانا جائز ہے کہ نہیں ؟
	مدرسہ کی زمین پر مسجد تعمیر کرسکتے ہیں کہ نہیں؟
	مدرسہ کے لیے زمین خرید تے وقت تعمیر مسجد کی بھی نیت تھی تو کیا مدرسہ کی زمین پر مسجد تعمیر کرسکتے ہیں؟
	ایک پلاٹ زمین جامع مسجد ٹرسٹ کے نام مدرسہ سے متصل دیا ت و کیا اس پر مسجد تعمیر کرنا جائز ہے ؟
	عالم صاحب کا مدرسہ کی زمین میں دفن کرنے کی وصیت کرنا کیسا ہے؟
	دو رکعت فرض جمعہ کے بعد چار رکعت ظہر بجماعت پڑھنا کیسا ہے؟
	قبرستان میں اپنے نام لکھ لینا اور اسمیں مالکانہ تصرف کرنا کیسا ہے؟
	گاؤں سماج کی زمین چالیس سال سے مدرسہ کے قبضہ میں ہے تو کیا وہ مدرسہ کے لیے وقف ہوگئی؟
	جو مسلمان مذکورہ زمین کے خلاف مقدمہ دائر کریں تو؟
	عیدگاہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کیسا ہے؟
	مسجد کی غیر ضروری چیز کو بیچنا کیسا ہے ؟
	مسجد یا مدرسہ  کو اپنے باپ کی ملکیت بتانا کیسا ہے؟
	مسجد کو توسیع کے وقت اوپر مسجد نیچے وضو خانہ و غسل خانہ بنانا کیسا ہے؟

	باب فی المسجد
مسجد کا بیان
	مسجد کے جو منافع بینک سے ملتے ہیں اس سے مدرسہ  مسلم اسکول یونیورسٹی بناسکتے ہیںیا نہیں؟
	بزرگانِ دین کے اعراس جو مدار کی جانب سے کیے جاتے ہیں ان کے لیے مدرسہ کی رقم خرچ کرسکتے ہیںیا نہیں ؟
	غیر مسلم زمین دار نے اپنی زمین میں مسلمانوں کو آباد کیا اور مسلمانوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اب غیر مسلم نے مقدمہ کرکے تعمیر کو بند کروادیا ہے تو؟
	ایک شخص نے مسجد کے لیے زمین وقف کی اور زندگی بھر متولی ہا تو کیا بعد انتقال اس کے لڑکے تولیت کے حقدار ہیں؟
	گانجہ اور شراب کا کاروبار کرنے والون کی  رقم مسجد میں لگ سکتی ہے یا نہیں؟
	قادیانی دیوبندی وغیرہ سے چندہ مانگنا کیسا ہے؟
	مسجد کی رقم اپنے ذاتی کام میں لگالیا تو؟
	ایم پی یا ایم ایل اے کے فنڈ سے جو روپیہ ملے اسے مسجد میں لگانے کی کیا سبیل ہے؟
	اشتہار یا چند کی رسید پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسمہ تعالیٰ لکھنا کیسا ہے؟
	مسجد کے لیے زمین دے دی بعد میں انکار کرتا ہے  تو ؟
	جو مسلمان ایسے شخص کا ساتھ دیں گے ان کے لیے کیا حکم ہے؟
	انگریزنے مولوی صاحب کو زمین دی کچھ حصہ پر انہوں نے مدرسہ قائم کردیا اب وہ تقریباً پچاس سال ہوئے چلے گئے تو کیا مسلمان بقیہ زمین پر مسجد بناسکتے ہیں؟
	مسجد کا اینٹہ مدرسہ میں لگانا کیسا ہے؟
	جو مولانا کہے لگ سکتا ہے تو؟
	کس جگہ پر مقتدیوں کا امام پر مقدم ہونا لازم آئے وہاں امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	مسجد کی تعمیر میں کافر کی رقم لگاسکتے ہیں کہ نہیں؟
	کرایہ کا مکان لے کر اس میں نماز پنجگانہ جمعہ و عیدین ادا کرتے ہیں تو کیا ۔ اسے مسجد کہا جاسکتا ہے؟
	کیا اس کا احترام مسجد کی طرح لازم ہے ۔
	کیا اس میں نماز کا ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہوگا؟
	حالت جنابت میں ایسی جگہ جانا کیسا ہے ؟
	ایسی جگہ میں اعتکاف کے لیے لوگوں کو راغب کرے تو؟
	مسجد کی زمین خالی  پڑی ہے تو کیا اس پر نل لگاسکتے ہیںاور کمرہ بھی بناسکتے ہیں یا نہیں ؟
	مذکورہ جگہ پر مسجد تعمیر ہوئی تو اس میں نماز اد اکرنا کیسا ہے ؟
	زیدو بکر نے مسجد کے لیے زمین دی اب ان کے ورثہ کہتے ہیں کہ زید و بکر کے نام پر مسجد بنے گی ورنہ ہم نہ بننے دیں گے تو؟
	زید کے والد نے مسجد کے لیے زمین وقف کی جس پر اذان و جماعت بھی ہوئی۔ اب زید کہتا ہے کہ زمین میری ہے نہ کہ باپ کی تو؟
	غیر مسلم نے مدرسہ کے لیے زمین دی تو؟
	مدرسہ کے کمروں پر ناجائز قبضہ کریں تو؟
	مسجد کے صحن کے نیچے دوکان بنانا کیسا ہے؟
	مسجد کے اوپر مدرسہ یا مدرسہ کے اوپر مسجد بنانا کیسا ہے ؟
	کافر کے دیئے ہوئے مصلہ پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	کافر کے دیئے ہوئے دوپٹے کو مسجد میں صرف کرنا کیسا ہے ؟
	بابا صاحب کے مزار کے نام پر گورنمنٹ نے زمین دی تو اس پر مسجد تعمیر کرنا کیسا ہے ؟
	جس گاؤں سماج کی زمین کے بارے می مقدمہ چل رہا ہو اس پر مسج تعمیر کرکے نماز پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟
	بچوں کو مسجد میں پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟
	مسجد کے لیے بنیادبھر دی گئی تو کیا اس کا کچھ حصہ راستے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟
	خالد نے  زمین کے بدلے مسجد کو روپیہ دیا تو کیا وہ اسے واپس مل سکتا ہے؟
	مسجد کے صحن میں بالغ لڑکیوں کو تعلیم دینا کیسا ؟
	مسجد کی رقم مدرسہ کی تعمیر میں لگ سکتی ہے یا نہیں؟
	اگر پوری آبادی کے زیر آب ہونے کا یقین ہو تو کیا مسلمان ذاتی سامان منتقل کرنے کے ساتھ مسجد کے عملہ کو دوسری جگہ لے جا کر مسجد بناسکتے ہیں۔؟
	مسجد کی دیوار سے متصل مدرسہ کا کرایہ کا مکان ہے تو کیا وہ مکان کسی فیملی یا ہندہ کو دے سکتے ہیں؟
	گورنمنٹی روپیہ مسجد بنانے کے لیے خرچ ہوسکتا ہے کہ نہیں؟
	مسجد تنگ ہورہی ہے تو کیا مدرسہ کی زمین خرید کر یا بغیر خریدے مسجد میں شامل کرسکتے ہیں؟
	چک رؤڈ کا کچھ حصہ مسجد میں شامل  کرلیا گیا ہے تو ؟
	ہر سال مسجد کی پندرہ لاکھ رقم ٹیکس میں جارہی ہے تو کیا اس کی رقم رفاہی کام میں خرچ کرسکتے ہیں؟
	مشترکہ چرائی گاہ کی آمدنی مسجد و مدرسہ میں صرف کرنا کیسا ہے ؟
	مسجد کا پنکھا کھول کر امام کے کمرے میں ؒگایا تو ؟
	مسجد آباد کرنے ے لیے اسکی خالی زمین پر مدرسہ بنانا کیسا ؟
	اگر نہیں بناسکتے تو آباد کرنے کی کیا صورت ہے؟
	کرایہ کے مکان میں صرف جمعہ ک نماز پڑھتے ہیں تو کیا پانچویں وقت وہاں اذان دینا سنت مؤکدہ ہے؟
	مذکورہ جگہ میں کیا مسجد کی طرح اذان باہردی جائے ؟
	بقرعیدی نے پانچ بسواز مین مسجد کے لیے وقف کردی اور بکر نے پانچ بسواز مین کے بدلے زمین لی بی عنامہ یا کوئی تریر نہیں لکھی گئی تو؟
	مسجد کے تعمیری روپے سے امام و ومؤذن کو تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں؟
	بوہرے کی رقم مسجد میں لگانا کیسا ہے ؟
	مسجد کی توسیع میں محراب و منبر بدستور اپنے مکان پر ہون گے یا وسط میں ؟
	مدرسہ کے جنریٹر سے مسجد میں روشنی پہنچانا اس سے اذان دینا کیسا ہے ؟
	مسجد سے متصل ایک زمین مسجد کے لیے دی گئی کچھ لوگوں نے مدرسہ بنالیا اب مدرسہ ہٹ گیا ہے تو کیا وہ زمین مسجد میں شامل کرسکتے ہیں؟
	مسجد کی رقم مسجدرسہ کے لیے قرض دینا لینا کیسا ہے؟
	مالک مکان نے مکان و دوکان تبلیغ والوں کو بیچ دی تو کیا وہ اس جگہ مسجد بناسکتے ہیں ؟
	زید بینک میں نوکری کرتا ہے تو کیا وہ اپنی رقم مسجد میں خرچ کرسکتا ہے جب کہ بینک میں سودی کاروبار ہوتا ہے؟
	گورنمنٹ آف کرناٹکا یا کسی ہندو سے روپیہ لینا اور اسے مسجد میں شامل کرنا کیسا ہے؟
	جماعت اسلامی تبلیغی جماعت دیوبندی وہابی وغیرہ کا روپیہ مسجد میں لگاسکتے ہیں یا نہیں؟
	مسجد کے چراغ کا تیل ہاتھ منھ پر لگانا کیسا ہے؟
	مزار شریف کے حجرہ کی چھت مسجد میں شامل کرنا کیسا ہے ؟
	دارالعلوم کی تعمیر کے لیے مسجد میں چندہ کرنا کیسا ہے ؟
	دارالعلوم کی تعمیر کے لیے مسجد میں چندہ کرنا کیسا ہے ؟
	چندہ کرنے اور دینے والوں کو روکنا کیسا ہے ؟
	مسجد سے متصل گورنمنٹ کی زمین کئی سال سے مسلمانوں کے قبضہ میں ہے تو کیا اسے شامل مسجد کرسکتے ہیں؟
	گاؤ ں سماج کی زمین پر مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟
	مسجد بنانے کے لیے زمین دی تو اس پر استنجاء خانہ غسل خانہ اور دوکانیں بنانا کیسا ہے ؟
	مسجد سے پچھتم اس کی اپنی زمین ہے تو جدید تعمیر میں وہ زمین مسجد میں شامل کرسکتے ہیں یا نہیں؟
	ایسی جگہ کو مسجد قرار دیا جس  کے اوپر رہائش گاہیں تعمیر ہیں تو کیا اسے مسجد کہا جائے گا؟
	کیا اس میں اعتکاف صحیح ہے۔
	مسجد کے لائو ڈ اسپیکر سے موت کا اعلان کرنا کیسا ہے؟
	مذکورہ لائوڈ اسپیکر میلاد شریف وغیرہ دوسرے کاموں کے لیے کرایہ پر دینا کیسا ہے؟
	مسجد میں نکاح پڑھنا اور پڑھوانا کیسا ہے ؟
	مدرسہ کے لیے زمین خریدی جس میں مسجد بنانے کی نیت شامل تھی تو اس زمین پر مسجد بنانا کیسا ہے؟

	باب فی المقبرۃ
قبرستان کا بیان  
	قبرستان میں مسجد و مدرسہ بنانا یا اس پر جلسہ ورام لیلا کرنا کیسا ہے ؟
	قبرستان پر قبضہ کرنا کیس اہے جب کہ نشانات مٹ گئے ہوں؟
	قبرستان میں کسی مسلمان کو دفن ہونے سے روکنا کیسا ہے ؟
	قبرستان میں پارک بنانا اور نماز پڑھنا کیسا ہے ؟
	قبرستان میں درخت لگایا تو درخت کس کے ہیں؟
	قبرستان پر مسجد و مدرسہ بنانا کیسا ہے ؟
	گورنمنٹ نے قبرستان چھوڑا اس میں کچھ درخت خود بخود اگے ہیں اور کچھ درخت ایک شخص نے لگایا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ سارے درخت ہمارے ہیں تو ؟
	مسلما ن نے غیر مسلم کے ساتھ مل کر قبروں کو شہید کروادیا تو؟
	بزرگانِ دین کی پختہ قبر بنانا کیسا ہے؟
	نئے و پرانے قبرستان کے بیچ میں دیوار کھڑی کی جاسکتی ہے یا نہیں جب کہ بیچ کی سرحد معلوم نہیں  ہے؟
	کچھی قبرستان میں پختہ قبر بنانا کیسا ہے؟
	قبرستان میں باغ لگانا اس میں کھیتی کرنا اسے بیچ کر روپیہ مسجد میں لگانا کیسا ہے ’؟
	قبرستان میں جانور چرانا کیسا ہے ؟
	قبرستان کی گھاس کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟
	قبرستان کا وہ حصہ جہاں مرد ے مدفون نہیں ہیں کیا اس کی آمدنی کے لیے مذکورہ جگہ پر دوکان بنانا جائز ہے ؟
	سنی قبرستان حکومت سنی ٹرسٹ کے حوالہ کرنا چاہتی ہے ؟تو دیوبندی۔ وہابی کو ٹرسٹ میں شامل کرنا کیسا ہے؟
	قبرستان سے متصل چکنبدی والوںنے مزید زمین چھوڑی اس پر ایک شخص نے مکان بنالیا اب معلوم ہوا کہ وہ قبرستان کی زمین ہے تو کیا کریں؟

	کتاب البیوع
خرید و فروخت کا بیان 
	پرندوںکی بیع عدد سے کرنا کیسا ہے ؟
	اس سے جو پیسہ حاصل ہواسے مسجد و مدرسہ میں لگاسکتے ہیں کہ نہیں؟
	مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمائی کرنا کیسا ہے ؟
	دلالی کی رقم کھانا اورجھوٹ بول کر حلیفہ بیان دے کر بیع کرانا کیسا ہے؟
	پسی کا مروجہ طریقہ کیسا ہے؟
	راشد پندرہ روپئے لیڈر دودھ بیچتا ہے مگر وہی دودھ خالد کو دو لاکھ روے قرض دینے کی وجہ سے انیس روپیہ لیٹر دیتا ہے تو؟
	کیا کوئی گاؤں سماج کی زمین بیچ سکتاہے؟
	گورنمنٹ کے جنگلوں سے بیڑی پتہ چوری چھپے سستے دام میں خرید کر دوسری جگہ زیادہ دام میں بیچنا کیسا ہے؟
	کیا ایسی کمائی کھانا جائز ہے؟
	گیہوں  کی تیار کھڑی فصل بیچنا کیسا ہے؟
	بوتل جمع کرکے شراب خانہ میں فروخت کرنا کیسا ہے؟
	مسلم فیہ کا عقد سے ختم معیاد تک برابر دستیاب ہونا ضروری ہے اس کا کیا مطلب ہے؟
	گیہوں کا چنایا آٹا سے بیچنا کیسا ہے ؟
	آم کی فصل بور آتے ہی بیچ دی گئی تو؟
	غیر مسلم کی کمپنی کا شیئر غیر مسلم سے بیچنا کیسا ہے ؟
	کمپنی ڈاکٹر کو بطور نمونہ کچھ دوائیں دیتی ہے کہ وہ مریض پر مفت خرچ کرے تو کیا ڈاکٹر ان دوائوں کو بیچ سکتا ہے۔
	بکر نے اپنے خرچ سے کتاب چھپا کر ساٹھ فیصد کمیشن وضع کرکے ساری کتابیں زید کے ہاتھ بیچ دیں اور دونوں میں یہ  طے پایا کہ کتابین فروخت ہونے پر اصل خرچ نکال کر نفع آدھا آدھا بانٹ لیں گے تو یہ جائز ہے یانہیں اگر نہیں تو جواز کی کیا صورت ہے؟
	ابو شحمہ رضی اللہ عنہ کا غلط واقعہ قوال کیسٹ میں بھرتے ہیں تو ان کیسٹوں کا بیچنا کیسا ہے؟
	بکر نے زید کو اپنی ضمانت پر کرایہ کا سامان دلایا زید کرایہ ادا کیے بغیر بھاگ گیا اب مالک بکر سے کرایہ کا روپیہ مانگ رہا ہے تو؟
	سو کا وٹ ایک ماہ کے ادھار پر ڈیڑھ سو میں بیچنا خریدنا یا قرض لینا کیسا ہے؟

	باب القرض
قرض کا بیان 
	زید نے بکر سے ایک سو پچاس روپیے قرض کیا۔ بکر لاپتہ ہوگیا تو زید قرض سے کس طرح بری الذمہ ہو؟
	مدرسہ کے خزانچی نے بطور قرض کچھ رقم نکال کر اپنی ذات پرخرچ کیا تو؟
	خزانچی کا یہ کہنا کہ جو چاہے بیس ہزار قرض لے اور تیس ہزار جمع کرے شرعا کیسا ہے’
	سودی قرض ادا کرنا کیسا ہے ؟
	پڑوسی سے معین مقدار چاول ادھار لیا کہ کل اسی قسم کا چاول اتنی ہی مقدار دے دیں گے تو؟
	زید نے بیماری کی حالت میں بکر پر تیس ہزار کا قرض بتایا اور انتقال کرگیا اب بکر انکار کرتا ہے تو؟
	فال نکالنا نکلوانا کیسا ہے ؟

	باب الریا
سود کا بیان 
	اس شرط پر قرض دین اکہ پندرہ ہزار کا بیس ہزار لوں گا جائز ہے یا نہیں؟
	نوٹ کی بیع نوٹ کے عوض کمی بیشی کے ساتھ جائز یا نہیں؟
	ضرورت پر سودی قرض لینا کیسا ہے؟
	بینک میں روپیہ جمع کرنے پر جو سود ملتا ہے وہ غرباء و مساکین کو دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟
	ہر ماہ جو روپیہ تنخواہ سے کٹ کر بعد میں سود کے ساتھ ملتا ہے جائز ہے یا نہیں؟
	کمیشن ایجنٹ پھل خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں سے کمیش وصول کرتا ہے تو؟
	دارالاسلام میں کافر حربی سے سود لینا کیسا ہے ؟
	گیہوں و نقد چھ سو اور ادھار سات سو میں بیچنا کیسا ہے؟
	کسی کافر کو روپیہ ادھار دے کر بنام سود نفع لے سکتے ہیں یا نہیں؟
	گورنمنٹی بینکوں ڈاکخانوں اور کفار کے پرائیویٹ بینکوں سے جمع شدہ رقم پر جو نفع ملتا ہے اس کا لینا اور استعمال میں لانا کیسا ہے؟
	جی۔ پی ایف کی رقم سے کسان دوکاس پتر خرید لیا ہے تو 
	کیا مذکورہ رقم لڑکیوںکی شادی میں خرچ کرسکتے ہیں؟
	غیر مسلم کی زمین گروی رکھ کے فصل لے سکتے ہیں یا نہیں؟
	ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟
	فکس ڈپازٹ میں جو منافع ملتا ہے اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟
	قرض دیتے وقت کوئی شرط نہ تھی لوٹا تے وقت اضافہ کی ساتھ لوٹایا تو ؟
	زید سود لیتا ہے لیکن اس کی اولاد ناپسند کرتی ہے تو اولاد کو سود کا مال کھانا جائز ہے یا نہیں؟
	زید کی وفات کے بعد اس مال کو کس کام میں لائیں گے؟
	زید کہتا ہے کہ ہندوستان میں خالص کافر حربی کی حکومت ہے اور بکر کہتا ہے کہ جمہوری حکومت ہے مسلم و غیر مسلم سبھی کا برابر حق ہے تو کس کا قول صحیح ہے؟
	تجارت کرنے کے لیے سود دینے کی شرط پر بینک سے قرض لینا جائز ہے کہ نہیں؟
	ایک انجمن قرض حسن کے نام پر مدت معینہ کے لیے روپیے دیتی ہیں لیکن سو روپے والوں سے دس روْی پانچ سو لینے والوں سے پچاس روپے لازمی چندہ لیتی ہے تو؟
	مسجد کی رقم بینک میں جمع ہے سود کی صورت میں جو رقم ملتی ہے اس و مسجد میں استعمال کرنا کیسا ہے؟

	باب القضاء والافتاء
قضاء او ر افتاء کا بیان  
	زید اپنے کو مفتی کہتا ہے تو کیا اسے بلا دلیل مفتی مانا جائے گا؟
	قاضی شرعی کس کو کہتے ہیں؟
	قاضی نکاح قاضی موتہ قاضی جمعہ قاضی شرعی کیا الگ الگ ہیں ؟
	وقف بورڈ سے یا گورنمنٹ سے یا سارے مسلمان مل کر جسے قاضی بنالیتے ہیں وہ قاضی شرع ہیں کہ  نہیں؟
	ہندوستان کے قاضی کس قسم کے ہیں ؟
	قاضی شرع کے لیے کتنا علم ہونا چاہیے ؟
	کیا بڑے شہر میں دو چار قاضی ہوسکتے ہیں ؟
	جہاں قاضی نہ ہوں وہاں کیا کرے ؟
	درگاہ کے مجاور ذبح کرنے والے ملا نماز پڑھانے والے امام۔ خطبہ دینے والے خطیب اور نکاح پڑھانے والے کو لوگ قاضی کہتے ہیں کیا یہ درست ہے ؟

	کتاب الھبۃ
ہبہ کا بیان 
	دادا نے بالغ پوتوں کے نام جائیداد لکھ دی تو وہ اس کے مالک ہوئے یا نہیں ؟
	خالد نے اپنی زندگی یں پوری جائیداد دو بیٹوں میں تقسیم کردی اور بڑے لڑکے سے کہا کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ چھوٹے لڑکے کا ہے اس میں سے تم کو نہیں دیں گے تو؟
	کیا بڑے لڑکے کا  مذکورہ چیزوں میں کوئی حق نہیں ؟
	زید کے چھ بھائی ہیں تین بھائیوں نے بمبئی میں کچھ زمین خرید کر ماں کے نام رجسٹری کراکے مالک بنادیا اب ماں کا انتقال ہوگیا تو کیا دوسرے تین بھائیوں کااس میں حق ہے ’؟
	محمد اسلام چار بھائی تھے باب اللہ عبدالسمیع۔ عبدالمبین اسلام لاولد ہیں انہوںنے اپنی ساری کھیتی عبدالمبین کے لڑکوں کے نام رجسٹری کردی۔ اب باب اللہ کے لڑکے زبردستی مذکورہ زمین میں حصہ مانگتے ہیں تو ؟
	باپ  نے نابالغ بچے کے لیے ہبہ قبول کیا تو پھر وہ اسے واپس کرسکتا ہے یا نہیں؟

	کتاب الاجارہ 
اجارہ کا بیان
	دس شعبان تا دس شوال تعطیل کلاں کی تنخواہ کیا شعبان میں لی جاسکتی ہے 
	اراکین کا یہ کہنا کہ جو بعد رمضان نہ رہے گا اس کو مذکورہ تعطیل کی تنخواہ نہ ملے گی کیسا ہے؟
	اراکین مدرسہ نے رمضان کی رخصت دے دی تو کیا مدرس رمضان کی تنخواہ کا مستحق ہے؟
	رمضان میں ڈبل تنخواہ پر چندہ کرانا کیسا ہے؟
	ایک ماہ کی تنخواہ اور پانچ دس فیصد دے کر چندہ کراا کیسا ہے؟
	چند کرنے والے سید ہوں تو زکاۃ فطرہ کی رقم سے ان کو تنخواہ دے سکتے ہیںیا نہیں؟
	ادارہ تعطیل کے دنوں کی تنخواہ ملازمین کو دے تو اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟
	جب قرآن پڑھانے کا پیسہ لینا جائز ہے تو کسی کے مکان و دوکان اور قبر پر قرآن مجید پڑھنے کا پیسہ لینا کیوں جائز نہیں؟
	امامت و تدریس بالا اجرت پر ثواب ملے گا کہ نہیں؟
	بکری بٹائی پر دینا کیسا ہے ؟
	بیوی کو سمجھانے کے باوجود بھی بکری بٹائی پر دینے سے باز نہیں آئی تو ؟
	چھٹی کے دنوں میں مدرسین سے کام نہیں لیا جاتا ہے تو وہ ان دنوں کی تنخواہ پانے کے مستحق ہے یا نہیں؟
	تدریس  امامت وغیرہ کے فرائض انجام دینے والوں کے لیے وظیفہ کا رواج کب سے ہوا ہے؟
	چار پانچ سو روپئے یا دو چار کغل گیہوں پر ہر سال چھ ماہ کے لیے کھیت کرایہ پر لینا دینا جائز ہے یا نہیں ؟
	بیمہ کرانا کیسا ہے ؟
	جو امامت تعلیم قرآن و تعلیم فقہ و حدیث پر اجرت لیتے ہیں ان کو ان کاموں پر ثواب ملے گا کہ نہیں؟

	کتاب الغصب
غصب کابیان 
	ہیجڑوں کے ساتھ گانا بجانا کیسا ہے ؟
	اس سے جو کمائی کی اس کا کیا حکم ہے؟
	زید کا پیشہ ناچنے گانے کا ہے یہی آمدنی کا ذریعہ ہے۔
	زید آپریشن کراکے مخنث ہوگیا توا س کے یہاں کھانے پینے کے بارے میںکیا حکم ہے؟
	جوا کی کمائی حیلہ شرعی سے پاک کرنا کیسا ہے ؟
	مدرسہ کی زمین اور اس کے چار کمروں کو غصب کرنے کے لیے مقدمہ کرنا کیسا ہے ؟
	بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہوں اس میں ایسے بچے بھی آتے ہیں جن کے والد سٹالکھنے اور فوٹو کھینچنے کا کام کرتے ہیں تو کیا میں مذکورہ بچوں سے فیس لے سکتا ہوں؟
	باپ نے زندگی میں ساری جائیداد بانٹ دی پھر اس کے انتقال کے بعدبھائیوںنے نیابٹوارہ کرنا چاہا  تو بکر نے کہا ہم اپنی خریدی ہوئی زمین شامل نہیں کریں گے تو؟
	آسیب زد کی بات معتبر ہے یا نہیں؟

	کتاب الذبائح 
ذبح کا بیان 
	پولٹری فارم کے انڈوں اور بچوں کا کھنا شرعا کیسا  ہے؟
	جو برائے ام دیوبندی ہیں ان کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے ؟
	کیا چمڑا کھانا جائز ہے؟
	خصی وغیرہ کا پایہ چمڑے کے ساتھ پکاتے ہیں تو اس کا کھانا کیسا ہے؟
	اس کے شوربے کا کیا حکم ہے ؟
	ایئر گن اور بندوق سے چڑیوں کا شکار کرنے پر کچھ گولی لگتے ہی مرجاتی ہیں تو ان کا کھانا کیسا ہے ؟
	یہ کہنا کہ گولی چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہوں کیسا ہے؟
	قربانی کے جانور کو تلوار سے ذبح کرنا کیسا ہے ؟

	کتاب الاضیحۃ 
قربانی کا بیان 
	مسلمان غیر روزہ دارکے ذبیحہ کو حرام قرار دینا کیسا ہے؟
	جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا نادانی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟
	غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ۱۰ تا ۱۳ ذی الحجہ ہر دن قربانی جائز ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟
	ایام تشریق سے کیا مراد ہے اور تکبیر تشریق کے فضائل کیا ہیں؟
	غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کھلانا کیسا ہے ؟
	داڑھی رکھنے کا ثواب کیا ہے اور اسکے فضائل کیا  ہیں؟
	جسے دوسرے یا تیسرے دن قربانی کرنی ہو تو کیا وہ نماز عید کے بعدبال بنواسکتا ہے؟ سنت کیا ہے؟
	عظمت علی نے بے جانور کی قربانی میں حصہ لیا مگر وقت ذبح اسکی جگہ دوسرے کا نام لیا گیا تو قربانی ہوئی کہ نہیں؟
	چھ آدمیوں نے گائے خریدی اور ساتواںحصہ سب نے مل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کردیا تو یہ قربانی جائز ہے یا نہیں؟
	بقر عید کے دن نماز عید سے پہلے قربانی کردی تو ؟
	قربانی کی کھال بیچ کر جنازہ لے جانے کے لیے چار پائی خرید کر استعمال کرناکیسا ہے؟
	چھ بھائی گھر پر ہیں ایک بمبئی میں بھینس خرید کر سات بھائیوں کے نام قربانی کردی گئی جو بمبئی میں ہے اس سے اجازت نہیں لی گئی تو قربانی ہوئی یا نہیں؟
	اگر نہیں ہوئی تو کیا کیا جائے ؟
	بکر ے کو بچپن میںکتے نے کاٹ لیا تو اس کی قربانی کرنا اور اس کا گوشت کھانا کیسا ہے؟
	قضا شدہ قربانی کے ادا کی کیا صورت ہوگی ؟
	ایام تشریق کب سے کب تک ہے؟
	غیر مقلدیا دیوبندی کی شرکت کے ساتھ قربانی کرنا کیساہے؟
	چرم قربانی کا حیلہ شرعی کرنا ضروری ہے یا نہیں؟
	کیا بغیر حیلہ شرعی دار العلوم کے مدرسین کو تنخواہ دے سکتے ہیں ؟
	سال گزشتہ بقرعید کے چار دن بعد بکرا پیدا ہوا تو امسال اس کی قربانی ہوسکتی ہے یا نہیں ؟
	بائیںہاتھ سے قربانی کرنا کیسا ہے ؟
	اوجھڑی غیر مسلم کو دینا جائز ہے یا نہیں؟
	قربانی کی دعا یاد نہ ہو تو کیا صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے قربانی ہوجائے گی ؟
	بیسوں ہزار روپے بیمہ میں ہیں الگ سے روپے نہیں تو وہ قربانی اور زکاۃ کیسے ادا کرے ؟
	کتنے نے دانت لگایا مگر خم اچھا ہوگیا تو قربانی جائز ہے یا نہیں؟
	قربانی کا چمڑا بچا پھر اس کا پیسہ مدرسہ میں دیا تو حیلہ شرعی کے بغیر اسے مدرسہ کی ضروریات میں خرچ کرنا کیسا ہے ؟
	بڑے جانور میں بکرے کے باپ کا نام معلوم نہ ہونے کے وجہ سے قربانی زید کی طرف سے کردی گئی تو ؟
	گیارہ ماہ کا بکرا جو دیکھنے میں سال بھر کا لگا ہو کیا اس کی قربانی جائز ہے ؟
	قربانی کی نیت سے جانور خریدا پھر اسے بھیچ کر دوسرا جانور خرید کر قربانی کی تو کیا حکم ہے؟
	حالت حج میں جو مقیم اور صاحبِ نصاب ہو اس پر عیدالاضحی کی قربانی واجب ہے کہ نہیں؟
	بکر ی کا چھ ماہ بچہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے ؟
	قربانی کا چمڑا یا بیچنے کے بعد اس کا پیسہ سید کو دینا جائز ہے یا نہیں؟

	باب العقیقہ 
عقیقہ کا بیان 
	عقیقہ کرنا  ضروری ہے یا نہیں؟
	عقیقہ میں کتنے جانور ذبح کیے جائیں؟
	کیا عقیقہ کے گوشت کا پلاؤبنا کر رشتہ داروں کو کھلایا جاسکتا ہے ؟
	پیدائش کے وقت عقیقہ نہ ہوسکا تو کیا بعد میں کرسکتے ہیں؟
	دادا کی موجودگی میں نانا عقیقہ کراسکتا ہے کہ نہیں ؟
	عقیقہ پیدائش کے کتنے روز بعد کرانا بہتر ہے؟
	ہڈیاں توڑنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟

	کتا ب الحظر و الاباحۃ 
حظر واباحت کا بیان 
	جو ادارہ عام مسلمانوںکا ہو اس کا رجسٹریشن اپنے مخصوص بیٹوں وغیرہ کے نام کرالیا تو؟
	کیا وہابیہ کے لیے ہدایت کی دعا کراسکتے ہیں؟
	ائمہ ساجد پر وہابی وغیرہ کو مسجد سے نکالنا فرض ہے یا واجب ؟
	والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق نہیں دی تو کیا حکم ہے؟
	قمردر عقرب میں شادی بیاہ کو برا جاننا کیسا ہے’؟
	جو نائی ظہوریوں کے یہاں کھانا پکاتے ہیں ان سے کھانا پکوانا کیسا ہے ؟
	محمد رسالت حسین نام رکھناجائز ہے یا نہیں؟
	شوہر نے طلاق دے دی تو باپ نے لڑکی کو اپنے گھر رکھ لیا تو کیا اس کو توبہ کرنا پڑے گا�
	بکر نے زید سے زمین خریدی جب کہ خریدتے وت سے معلوم تھا کہ یہ زمین خالد کی ہے تو کیا حکم ہے ؟
	جو اپنے کو عالم کہے مگر گھڑی میں سونے کی زنجیر پہنے‘ رمضان میں پان کھا کر بازاروں میں گھومے تو؟
	زید فقیر اپنے کو سید کہتا اور لکھتا ہے تو؟
	مدارس  اسلامیہ الحاق کرانا اور گورنمنٹ سے ایڈ لینا جائز ہے یا نہیں؟
	۲۲ رجب کو کونڈے کی نیاز کیسی ہے؟
	مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء متفق کیوں نہیں ہیں ؟
	پیٹھ پیچھے برائی کرنے والون کے لیے کیا حکم ہے’؟
	بعض علماء دیوبندیوں وغیرہ سے سلام و کلام کرتے ہیں تو ؟
	کیا ساری مخلوق کے فنا ہوجانے کے بعد خا کا ذکر بند ہوجائے گا۔ اوررسول کا ذکر باقی رہے گا؟
	پہلے ساری زین اپنے نام رجسٹری کرالی پھر آدھی زمین بھائی کو دیا تو؟
	جو اقامت کے وقت کھڑا رہے کیا اس کی نماز ہوجائے گی ؟
	دورانِ اقامت امام کی اقتداء لازم ہے یا نہیں ؟
	مزار پرچادر اور پھول چڑھانے کا ثبوت کیا ہے ؟
	کیا نل ے پائپ کا بوربیت الخلاء کے گڈھے سے دس ہاتھ کے اندر کیا جاسکتا ہے؟
	قربانی اور عیدین کا ثبوت کیا قرآن سے ہے؟
	جماعت چھوڑ کر میلاد پڑھنا کیسا ہے؟
	میرے علاوہ کسی اور سے میلاد پڑھوائو گے تو جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کہنا کیسا ہے؟
	قصبہ میں مسجد وںکو چھوڑ کر کسی مکان میں جمعہ قائم کرنا کیسا ہے ؟
	کھیتوں اور جنگلوں میں جمعہ  ادا کرنا کیسا ہے ؟
	فاتحہ پورے کھانے پر دلایا جائے یا تھوڑے کھانے پر؟
	زیدنے زنا کیا پھر حمل گروادیا اور عورت کو زہر دے کر مار ڈالا اور مسجد و مدرسہ کی رسیدیں لے کر چندہ کرکے سب کھاجاتا ہے تو کیا حکم ہے ۔
	مولانا مکتب کی ریسیدں لے کر چندہ کرتے ہیں اور اس کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں تو؟
	زید اپنی ماں کو چھوڑ کر وطن سے دور جا کر رہ رہا ہے تو کیا گنہگار ہے ؟
	بزرگ باحیات ہوں تو ان کے نام کے اگے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنا کیسا ہے ؟
	پشت کا فوٹو کھینچوانا کیسا ہے ’
	مذہبی پروگرا م کی ویڈیو کیسٹ تیار کرنا اور اس کا دیکھنا دکھانا کیساہے ؟
	کیا قرآن سے فرض فرض کفایہ۔ واجب تین قسم کے مسائل بنتے ہیں؟
	کیا فجر کی سنتیں واجب کے مساوی ہیں ؟
	مسبوق اکیلے کہاں کھڑ اہو ’؟
	کیا احکام اسلام پہنچنے کے ذرائع حدیث فقہ وغیرہ ہیں 
	یوم اساتذہ منانا کیساہے ؟
	ہندوستانی سپاہی دوسرے ممالک کی فوج کے ہاتھو ماردیا تو شہیدہوگا یا نہیں؟
	حضرت اسمعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈھا زبح ہوا تھا کیا وہ جنت سے آیا تھا؟
	جوویڈیو کیسٹ تیار کرنے کو جائز بتائے اس سے بیعت ہونا کیسا ہے؟
	ٹی وی دیکھنا دکھانا درست ہے یا نہیں؟
	کسی سی کو بدنصیب کہنا کیسا ہے ؟
	کیا ۷۸۶ ہرے کرشنا کا عدد ہے ؟
	حاضرین محفل کے سامنے دولہا کا دلہن کے سر میں تیل ڈالنا کیسا ہے ’؟
	دولہا کی بھابھیاں دولہا۔ دلہن کو ایک دوسرے کا کپڑا باندھ دیتی ہیں؟
	بھابھیاں۔ بھائی اور بہنیں دولہا دلہن کو لوگوں کے سامنے کھڑا کرکے گندے پانی سے نہلاتی ہیں تو؟
	دلہن کا بہنوئی اسے کندھے پر اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتا ہے تو؟
	بیوی کو مہر کے بدلے مکان دے دیا تو کیا شوہر اس میں رہ سکتاہے ؟
	ووٹ دینا کیسا ہے ؟
	تصویر کھچوانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
	تصویر کو تبرک کی نیت سے فروخت کرنا کیسا ہے ؟
	زید ہندہ بیو کے پاس سویا تھا گاؤں والون نے زید کو مارنا چاہا تو ہندہ نے کہا یہ میرا دھرم بیٹآ ہے میں بیٹے کے سر کی قسم کھا کر کہتی ہوں تو کیا حکم ہے؟
	۱۵ اگست اور ۲۶ جنوری کو جلوس نکالنا کیسا ہے؟
	محرم اور صفر میں نیا گھر بنوانا کیسا ہے ؟
	جلال الدین علاؤ الدین رحیم اللہ وگیرہ نام رکھنا کیسا ہے ؟
	ایمان مجمل  کی آخری عبارت اقرا باللسان و 
	تصدیق بالقلب انوار شریعت میں نہیں ہے تو؟
	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر مبارک کے لیے لفظ کملی کا استعمال کرنا کیسا ہے ؟
	فوج کی نوکری کرنے کے لیے ستر کھول کر ڈاکٹری کرانا کیسا ہے ؟
	بزرگ کے مزار پر بچہ کے بال اتارنے کی منت ماننا درست ہے یا نہیں؟
	جو صلاۃ و سلام کے قائل نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں مزار کا انتظام دینا کیسا ہے ؟
	جوندوی مولوی کو سنی مدرسہ میں مہمان بنائے اس سے سلام و مصافحہ کرے تو؟
	کیا حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں؟
	بہن کی شادی دیوبندی سے ہوگئی تو کیا بہن کو اپنے گھر بلاسکتے ہیں؟
	ربیع الاول شریف کے موقع پر گنبد خضرا بنانا اور بارہ تاریخ کی رات میں ایک میدان میں رکھ کر رت بھر مرد و عورت کا میلہ لگانا کیسا ہے؟
	آئینہ دیکھنا کیسا ہے ؟
	مرغیا ں پالنا جائز ہے یا نہیں ؟
	بعد وضو کوئی دوا کھا پی سکتے ہیںیا نہیں؟
	بزرگانِ دین کے نام کے آگے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ عنہ لکھنا کیسا ہے ؟
	مسلمان کو دھوتی باندھنا جائز ہ یا نہیں ؟
	مسجدوں میں مزار بنانا کیسا ہے ؟
	بزرگانِ دین کی قبروں پر گبند بنانا کیسا ہے ؟
	کیا انگوٹے چومنا بدعت ہے ؟
	انگوٹھے چومنے سے کیا کیا فائدے ہیں
	سلام پڑھنے کے بعد الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا کیسا ہے؟
	زید نمازی ہے اور بکر بے نمازی مگر زید سود کھاتا ہے اور بکر نہیں کھاتا ہے تو کون بہتر ہے؟
	لڑکیوں کا فرحین نام رکھنا کیسا ہے؟
	جس مسجد کے امام و موذن تنخواہ دار ہوں تو کیا موذن پر نماز کیلیے  جگانا ضروری ہے؟
	گورنمنٹی محکمہ میں جائے تو رشوت دیئے بغیر کام نہیں ہوتا تو کیا کریں؟
	بکر قوم کا اپنے آپ کو ہندوستان میں انصاری لکھنا کیسا ہے؟

	باب الاکل والشرب 
کھانے پینے کا بیان
	جس شادی میں عورتیں گانا بجانا کرتی ہیں اس میں شریک ہونا اور نکاح پڑھانا کیسا ہے ؟
	جھینگا کھانا کیسا ہے؟
	مچھلی کی سالن پر نیاز وفاتحہ دلا سکتے ہیں کہ نہیں؟
	مردہ مچھلی  کھانا کیوں جائز ہے ؟
	مرغ ذبح کرکے کھولتے پانی میں دال دیتے ہیں تو اس کا کھانا کیسا ہے؟
	پان اور تمباکو حرام کیوں نہیں جب کہ اس کا کثیر بھی نشہ آور ہے ؟
	جس نے جان بوجھ کر دیوبندی کو کھانا کھلایا اس کے گھر کھانا پینا کیسا ہے؟
	بیوی کو بغیر حلال و نکاح گھر میں رکھے ہوئے ہے تو اس کے یہاں کھانا کیسا ہے ؟
	مسلمان نے مرغ ذبح کیا اور غیر مسلم نے گوشت پکایا تو اس کا کھانا کیسا ہے ؟
	جو مسلمان شراب پیتا ہو جوا کھیلتا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
	جس کے گھر کی عورتیں بلا عذر بھیک مانگتی ہوں اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟
	جس کی لڑکی پیشہ ور رنڈی ہو جس کی کمائی سے گھر کے لوگ گزر بسر کرتے ہوں اس کے یہاں کھانا پینا کیسا ہے ؟
	کافر مردوں کی روٹی کرتا ہے تو مسلمانوں کا اس کا کھانا کیسا ہے ؟
	کیا پان کھانا سنت ہے ؟
	ہندو کے ہوٹل میں کام کرنے والے مسلمان بھی ہیں تو کیا ایسے ہوٹل یں گوشت کھاسکتے ہیں۔؟
	شرابی جواری ہر قسم کے لوگ بستی میں رہتے ہیں تو امام صاحب ان کے یہاں کھانا نہ کھا کر چند مخصوص لوگوں کے یہاں کھاتے ہیں تو؟
	کسی نے کہا کہ میں دیوبندیون کو دعوت نہیں دوں گا تو؟
	کچھ جاہل سنی دیوبندیوں کے یہاں کھاتے ہیں تو؟
	گٹکا کی پڑھیا پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں افیون ملی ہے تو اس کا کھانا اور بیچنا کیسا ہے ؟
	نسبندی کرانے کے عوض کھیت ملا تواس کی پیدوار کھانا کیسا ہے؟

	باب النظر والمس
دیکھنے اور چھونے کا بیان 
	کیا میکہ میں پردہ کی کوئی ضرورت نہیں؟
	پردہ کے لیے بیوی کو تنبیہ کرنا مارنا کیسا ہے ؟
	نامحرم کو چوڑی پہنانا کیسا ہے؟
	زید نوے سال کا ہے اور اس کی خادمہ ساٹھ سال کی دونوں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں تو ؟
	زید اجنبیہ کے گھر آتا رہتا ہے دونوں کئی مرتبہ ایک چادر میں دیکھے  گئے تو کیا حکم ہے؟
	عورت کا خسر سے پردہ کرنا کیسا ہے ؟
	پیشہ ور عورت سے شادی کی عورت حرام کاری کرارہی ہے تو اس کی کمائی استعمال کرنا مسجد مدرسہ میں چند دینا کیسا ہے؟
	کیا عورت کی آواز عورت نہیں ہے؟
	عورتوں کا مردوں کے ساتھ تعمیر مسجد میں بطور امداد کام کرنا کیسا ہے؟

	باب السلام
سلام و مصافحہ کا بیان
	اگر کوئی کھانا یا بسکٹ کھارہا ہویا چائے پی رہا ہو تو اسے سلام کرنا کیسا ہے ؟
	اگر کوئی ایسے کو سلام کرلے تو فوراً جواب دے یا کھانے پینے سے فارغ ہو کر ؟
	کورٹ کچہری وغیرہ میں غیر مسلم آفیسر کو نمستے نمسکار کہنا کیسا ہے؟
	وہابی سے سلام و مصافحہ کرنا کیسا ہے؟

	باب الاداب 
آداب کا بیان 
	جوتے چپل کی دوکان میں تلاوت کرنا کیسا ہے؟
	غیر مسلمون کو قران مجید بانٹنا کیسا ہے؟
	مکان کے بیرونی حصہ پر آیتہ الکرسی وغیرہ دوسری آیاتِ قرآنیہ کندہ ہوں اور بارش کا پانی ان سے گزر کرنالی میں جائے تو کیا حکم ہے؟
	قرآن کی تلاوت کے وقت جب قاری درمیان میں وقف کرے تو سبحان اللہ کہہ کر زور زور سے داد دینا کیسا ہے؟
	جو قرآن مجید پرانا ہوگیا ہو اسے کیا کیا جائے ؟
	اسٹیکر۔ بینتر خط وغیرہ میں قرآن کی آیتیں حدیثین اور اولیائے کرام کے گنبد ہوتے ہیں وہ پھٹنے کے قریب ہی کیا انہیں جلا سکتے ہیں۔
	مسجد یا گھر کی چٹائی جس پر نماز پڑھتے ہوں ٹوٹ گئی تو اسے جلا کر اس کی راکھ دوا کے طور پر استعمال کرسکتے ہیں؟
	نعلین پاک کے طغرے میں یا اللہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھنا بے ادبی ہے یا نہیں؟

	باب القداوی 
علاج وغیرہ کا بیان
	کیا عورت کے بطن میں ٹھہرے ہوئے حمل کی صفائی مطلقاً ناجائز ہے؟
	نیز دودھ اور پانی کا کا استعمال کرنا کیسا ہے ؟
	حمل گراونے کے بارے میں دس سوالات اور وجواہات
	جس کے تین بچے ہوجائیں تو کیا حمل نہ ٹھہرنے کے لیے دوا کا استعمال جائز ہے؟
	دو جڑواں بچے پیدا ہوئے دونوںکے پیٹ ۔ سرد ہاتھ اور پیر الگ الگ ہیں مگر اندرونی اعضا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو کیا ایک کی جان بچانے کے لیے دوسرے بچہ کی زندگی کو ختم کردیا جائے ؟
	جس کے دل پھیپھڑے کام نہیں کرتے تو کیا اسے انسان مانا جائے ؟
	کینسر۔ ٹی وی شوگر اور ہارڈ اٹیک جیسے مہلک امراض کے علا ج میں گائے کا پیشاب اور گوبر استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟
	بیماریوں سے نجات کے لیے اپنا پیشاب استعمال کرناکیسا ہے؟
	دور جدید میں مرد کی نسبندی درست ہے یا نہیں؟
	زید نے بیوی کی نسبندی کروادی تو ؟

	باب اللھوو اللعب 
کھیل کود کا بیان 
	جومزامیر سنے اس سے مرید ہونا کیسا ہے ؟
	کیا باوضو مزامیر کے ساتھ قوالی سننا جائز ہے ؟
	ہارمونیم اور ڈھولک کے ساتھ مدرسہ عربیہ میں قوالی کرانا کیسا ہے؟
	عرس میں مزامیر کے ساتھ قوالی ہوتی ہے نیز کشتی کا مقابلہ اور کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو اس میں چندہ دینا کیسا ہے ؟
	چندہ کی بچی ہوئی رقم ضرورت مندوں کو اس شرط پرقرض دینا کہ زیادہ واپس کریں تو یہ زائد رقم سود ہے یا نہیں؟
	جمع شدہ رقم سے مزار کا گبند بنانا یا مسجد کی تعمیر مین خرچ کرنا کیسا ہے؟
	قوالی سننا قوالی کے وقت فوٹو کھینچنا ناچنا پیسہ لٹانا اور روپیہ کا مالا پہنانا کیسا ہے؟
	سلسلہ چشتہ کے لوگ قوالی کو جائز کہتے ہیں  تو؟
	تعلیمی تاش کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟

	باب الحلق والقلم 
ججامت اورناخن کا بیان 
	۳۵ سال کی عمر میں مسلمان ہوا تو ڈاکٹر سے ختنہ کروانا کیسا ہے؟
	کیا سرمنڈانے والے کو بدمذہب سمجھا جائے ؟
	بدھ کے روز ناخن اور جمعرات کے دن بال کٹوانا کیسا ہے؟
	فوجی نوجوانوں کے لیے یہ قانون نافذ ہے کہ وہ داڑھی نہ رکھیں تو زید جو فوجی سپاہی ہے اگر داڑھی نہ رکھے تو کیا حکم ہے ؟
	جو شخص داڑھی رکھنے سے لوگوں کو بہکائے تو؟
	ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے ؟
	کن دنوں میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے ؟
	کچھ سنی داڑھی رکھتے ہیں مگر مونچھ بالکل مونڈادیتے ہیں تو؟

	باب الزینۃ 
زینت کا بیان 
	بالوں میں کالی مہندی لگانا کیسا ہے؟
	مردوں کو ہاتھ ۔ پیر ۔ سر اور داڑھی میں مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟
	کیا عورتوںکو مانگ میں سیندور یا کوئی دوسرا رنگ لگانا جائز ہے ؟
	دن میں مرد کو سرمہ لگانا کیسا ہے؟
	کیا کعبہ شریف میں دیا کی لو کے برابر کوئی پتھر ہے؟
	دستی چین دار گھڑی کے بارے میں کیا حکم ہے ؟
	کیا اسٹیل تانبہ لوہا وغیرہ کی چین سے گھڑی کو کلائی پر باندھنا جائز ہے ؟
	اجمیر شریف وغیرہ میں اسٹیل تانبہ اور دوسری دھاتوں کے کنگن انگوٹھی فروخت ہوتے ہیں جن میں آیۃ الکرسی لکھی ہوتی ہے یا اللہ محمد وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ اور پلاسٹک یا کسی دھات کی تعویذ بیچتے ہیں جس جس میں گبند خصراء وغیرہ نقش ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بنانا بیچنا اور خریدنا نیز ان کا استعمال کرنا کیسا ہے ؟
	اسٹیل کی گھڑی ہاتھ میں پہننا جائز اور اس کے لیے اسٹیل کی چین کا استعمال  ناجائز ایسا کیوں ہے؟

	باب العلم والتعلیم 
علم او ر تعلیم کا بیان
	عالم نے بہاِرِ شریعت کے حوالہ سے تعزیہ داری کا مسئلہ بیان کیا تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو سگریٹ کے پیکٹ کی طرح ہے تو کیا حکم ہے؟
	عالم کی ذمہ داری امامت مدرسہ عربیہ میں بچوںکی تعلیم اور اشآعت دین تھی اب صدر گورنمنٹی مدرسہ میں پڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے تو؟
	عالم صدر کی چاپلوسی نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ آپ جیسے کیا دین کی خدمت کریں گے تو کیا حکم ہے ؟
	جو ادارہ دین و مذہب کا صحیح کام کررہا ہو اس کی مخالفت کرنا کیسا ہے؟
	جو کہے کہ ارے علماء تنگ نظر ہیں مدارس عربیہ سے کچھ فائدہ نہیں یہ دس ہزار بھکاریوں کو رسید دے کر بھیک مانگنا سکھاتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	جو لوگ شخص مذکور کی پشت پناہی کریں ان کا کیا حکم ہے؟
	جس نے مفتی کو گالی یا علماء کو اختلافات کی جڑ بتایا اس کے لیے کیا حکم ہے؟
	جس کی عمر ۳۵ برس کی ہو اس پر حفظ قرآن ضروری ہے یا نماز وغیرہ کے مسائل کا سیکھنا؟
	کیا ہر سند یافتہ عالم وارث انبیاء ہے؟
	گاؤں کے مکتب کو چھوڑ کر دوسری جگہ مانٹیسری اور پرائمری اسکول میں بچوں کو تعلیم دلانا کیسا ہے؟
	گاؤں کے مکتب کو چھوڑ کر دوسری جگہ مانٹیسری اور پرائمری اسکول میں بچوں کو تعلیم دلانا کیسا ہے؟
	کیا مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم مدرسہ کے دستور اساسی کو پامال کرنے والے مدرسہ کے ہمدرد ہیں؟
	یہ کہنا کہ بہار کے سارے مرد حرامی ہیں کیسا ہے ؟
	عالم نے حلالہ کیا اور کہا کہ اصلاح کی نیت ہو تو موجب اجر ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟
	کسی بھی عالم کو نوکر سمجھنا کیسا ہے ؟
	کیا فاسق شاعر مفتی کے برابر ہے؟
	جو کہے کہ علمائے کرام نے تعزیہ داری کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟
	جن اسکولوں میں ٹائی لگانا لازمی اس میں بچوں کو تعلیم دلانا کیسا ہے؟

	کتاب الرھن 
رہن کا بیان 
	گورنمنٹ کو لگانا دیتا رہے تو کھیت رہن پر لینا اور اس کی پیداوار سے نفع اٹھانا کیسا ہے؟
	بکر نے زید سے کچھ روپیے لیے اور اپنا کھیت اس شرط پر رہن رکھا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟
	اگر جائز نہیں تو بکری کی ضرورت کیسے پوری ہو ؟

	کتاب الوصایا 
وصیت کا بیان 
	زید نے ساری جائیداد مرسہ اہل سنت کے نام کردیا اور وصیت کردی کہ میرے مرنے کے بعد ساری جائیداد گورنمنٹی کاغذات میں داخل کردیا جائے تو؟
	زید کے لڑکے بدعقیدہ ہیں وہ کورٹ سے کارروائی کرکے مذکورہ جائیداد پر قابض رہنا چاہتے ہیں تو اراکین ادارہ کو کیا کرنا چاہیے؟
	ہندہ نے شوہر ایک لڑکا اور دو لڑکیون کو چھوڑ کر انتقال کیا اس کی ملکیت میں صرف آٹھ ہزار روپئے تھے اس نے ہوش و حواس کی درستگی میں وصیت کی کہ پوری رقم چھوٹی لڑکی کو دے دی جائے تو اس رقم میں کسی اور کا بھی حصہ ہے یا نہیں؟
	زید نے بیوی کے نام کچھ جائیداد وصیت کی زید زندہ ہے بیوی انتقال کر گئی ۔ جس نے ایک شوہر تین لڑکیاں اور ایک بھائی کو چھوڑا ہے تو جو جائیداد ور زید نے وصیت کی تھی اس میں کسی کا حق ہے؟

	کتاب الفرائض 
وراثت کا بیان 
	ایک بیٹا دو بیٹی ایک بیوی اور تین بھائیوں کو چھوڑ کر انتقال کیا چچا نے جائیداد میں حصہ دینے سے انکار کیا تو مقدمہ لڑکر جائیداد کا چوتھائی حصہ حاصل کرلیا تو یہ کیسا ہے؟
	مذکورہ جائیداد میں ماں اور بہنوں کا کتنا حصہ ہے؟
	کیا مقدمہ کا خرچ ماں کی حصہ ہے وضع کرسکتا ہے ؟
	والد کی پہلی بیوی سے تین بھائی چا ربہنیں اور دوسری بیوی نے چھ بھائی دو بہنیںہیں۔ والد زندہ ہیں انہیں ایک زمین ملنے والی ہے تو مذکورہ وارثین میں وہ کس طرح تقسیم ہوگی؟
	اگر والد کسی بیوی کے بچو کو کم زیادہ دیں تو ؟
	اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ تمہارا حصہ باپ کی جائیداد میں ہے نہ کہ میں نے جو جائیداد اپنی کمائی سے خریدی ہے اس میں تو ؟
	دو لڑکے اور بیوی کو چھوڑ کر انتقال کیا پھر انمیں کے ایک بیٹے نے ایک لڑکا ایک لڑکی اور ماں کو چھوڑا پھر مورث اعلیٰ کی بیوی فوت ہوئی تومورث اعلیٰ کی جائیدا د کس طرح تقسیم ہوگی؟
	ماں باپ بیوی تین لڑکے اور دو لڑکیوں کو چھوڑ کر انتقال کیا تو بیوی پورا مکان بیچنا چاہتی ہے جب کہ ماں باپ بیچنے پر راضی نہیں تو؟
	اپنی بیوی کو طلاق دے دی تقریباً اٹھائیس سال بعد وہ انتقال کر گیا اب بیوی جائیداد میں حصہ مانگتی ہے تو ؟
	اپنی جائیداد کسی ایک بھائی کو دے سکتا ہے یا تینوں کو دینا ضروری ہے؟
	زید کے دو لڑکے  عرصہ دراز سے لاپتا ہیں ایک گھر پر ہے لاپتہ ہونے والوں میں ایک شادی شدہ ہے جس کی بیوی کا ایک لڑکا ایک لڑکی ہے۔ اب زید کا انتقال ہوا تو اس کی جائیداد میں کس کس کا حق ہے؟
	شوہر۔ ماں باپ اور تین بھائیوں کو چھؤڑ کر انتقال کیا تو سامان جہیز اور میکہ سے ملے زیورات میں کس کا کتنا حصہ ہے؟
	خالد کے دو لڑکے زید بکر اور چار لڑکیاں ہیں بکر کا انتقال خالد سے پہلے ہوگیا اس نے دو لڑکے ایک لڑکی کو چھوڑا خالد نے اپنی زندگی میںساری جائیداد زید اور  بکر کے لڑکوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کردیا۔ اب خالد کا انتقال ہوا تو بکر کے لڑکوں اور زید کی جائیداد میں خالد کی لڑکیوں کا حصہ ہے یا نہیں’؟
	باپ کے انتقال پر کسی ایک لڑکے نے ساری ملکیت اپنے نام لکھا لیا تو؟
	اگر مشترکہ جائیداد سے روم نہیں خریدا بلکہ اپنی کمائی سے خریدا تو وہی اس کا مالک ہے۔
	لڑکے نے باپ کی زندگی میں ہی بیوی ۔ ایک لڑکا دو لڑکیوں کو چھوڑ کر انتقال کیا پھر بیوی سے بھائی نے شادی کرلی جس سے دو لڑکیاں ہیں اب باپ دو لڑکے اور دو لڑکیوں کو چھوڑ کر فوت ہوا کچھ دن بعد ایک لڑکے کا انتقال ہوگیا تو جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟
	شؤہر ایک لڑکی ۔ ماں ۔ ایک بھائی اور تین بہنوں کو چھوڑ کر فوت ہوا  تو؟
	بیوی تین لڑکے ایک لرکی کو چھوڑا ایک لڑکے کا انتقال باپ کی موجودگی میں  ہوگیا جس نے دو لڑکے اور ایک لڑکی کو چھوڑا لڑکے کی بیوی نے دیور سے نکاح کرلیا تومورث اعلیٰ کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟
	مرض سرطان میں مبتلا ہو کر طلاق دی کچھ دنوں بعد فوت ہوا تین لڑکیاں ماں باپ اور ایک بھائی ہے ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟
	ماں باپ لڑکی کو چھوڑا تو ؟
	بیوی تین بیٹے چار بیٹیوں کو چھوڑ کر انتقال کیا تو؟
	دو بیوی کو چھوڑا پہلی بیوی سے دو لڑکے ایک لڑکی ہے اور دوسری بیوی سے ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟
	زید لاولد بھائی ایک بھتیجہ کو چھوڑ کر فوت ہوا تو ؟
	دو لڑکیاں چار بھتیجے اور تین بھتیجیوں کو چھوڑ کر فوت ہوا تو ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟
	ایک لڑکی دو بھتیجہ اور دوبھتیجی کو چھوڑا تو؟
	دو لڑکے شریف کریم تین لڑکیاں قریشہ ۔ عائشہ ۔ زلیخا کو چھوڑا پھر شریف چھ لڑکے دو لڑکیوں کو چھوڑ کر فوت ہوا اور کریم نے ایک لڑکا ایک لڑکی کو چھوڑا پھر قریشہ نے چار لڑکے تین لڑکیوں کو چھوڑ کر انتقال کیا تو ترکہ کیسے تقسیم ہوگا۔
	ایک لرکا تین لڑکیوں کو چھوڑ کر انتقال کیا پھر لڑکے نے بیوی دو لڑکیوں اور تین بہنوں کو چھوڑا۔ بیوی کا مہر باقی ہے ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟
	ایک لڑکا اور دو لڑکیوں کو چھوڑ کر فوت ہوا پھر لڑکے نے بیوی دو بہن چار چچا ایک پھوپھی کو چھوڑ کر انتقال کیا تو؟
	ناجائز بیوی کی اولاد کو حصہ ملے گا یا نہیں؟
	بیوی کا انتقال ہوگیا شوہر نے مہر ادا ن کیا تو؟
	ایک بیوی دس لڑکے چار لڑکیاں چھوڑ کر فوت ہوا اور ترکہ تین ہزار دو سو سولہ برگ فٹ زمین ہے کس کو کتنا ملے گا؟
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