
 

 

 ثبوت  کا پروگرامز کے  ختم پر  ہونے   میت
 ٰ ٰلوۃُ  اَْلَحْمدُِّٰلل  للاٰ  َرُسولٰ  َعٰلی َوالسَََّلمُ  َوالصَّ

  کہ   میں   بارے کے مسئلہ  اس متٰین شرع مفتیانٰ  و دین  علمائے ہیں  فرماتے کیا  :االستفتاء
  ہیں  ثابت  سے  کہاں یہ  ہیں  ہوتے  پروگرامز کے ختم میں  مساجد سنی  میں  یوکے  یہاں ہمارے 
 جواب پلیز ؟ ہے  کیا پروف کا اس اور ہے درست کروانا چالیسواں اور تیجہ  یہ  اور

 ؟  عطافرمائیں
 

 (ینڈانگل )  اسَلم:سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَ  اْجعَلْ   اَلللُھمَّ  الَوھَّاب الَمٰلکٰ  بٰعَونٰ  اَْلَجَوابُ 
 ثواب  کا عبادتوں  مالی یا بدنی بھی  کسی یا نمازوں نفلی یا شریف کلمہ  یا تَلوت کی مجید قرآن
 کہ  ہے عقیدہ ہمارا اور  ہے  ومستحسن جائز  زندہ ہویا میت وہ پہنچاناخواہ کو دوسرے کسی
 مثَلا  کتابوں کی عقائد اور فقہ   یہ  اور ہے پہنچتا فائدہ کو مردوں سے ثواب ایصال کے  زندوں
 ۔  ہے   موجود میں وغیرہ نسفیہ  عقائد شرح
 تو  ہوگیا انتقال  جب کا والدہ کی  عنہ  تعالیٰ  اللا  رضی  صحابی عبادہ بن  سعد حضرت  چنانچہ 
 ہوگیا  انتقال  کا  ماں  میری  !وسلّم وٰالہ   علیہ  تعالیٰ  للا اللاصلی  رسول یا  کہ  کیا  عرض نے انہوں 
 فرمایا  نے وسلّم وٰالہ   علیہ  تعالیٰ  للا صلی اقدس حضور ہے؟ افضل صدقہ  سا کون لئے  کے ان
 (مطابق کے فرمانے کے  وسلّم وٰالہ   علیہ  تعالیٰ  للا  حضورصلی  تو ہے  صدقہ  بہترین ) پانی 

 منسوب  طرف  کی ماں اپنی  اسے  اور ) دیا  کھدوا  کنواں  نے  عنہ  اللاتعالیٰ  رضی  سعد حضرت
 اس  ثواب کا اس یعنی) ہے لئے کے ماں کی سعد کنواں یہ  "سعد   ألمّ  ھذہ" کہا (ہوئے کرتے
 (ملے کو روح کی

 (۵۲۷،ص۱،ج۱۹۱۲رقم الصدقۃ  فضل الزکاۃ،باب المصابیح،کتاب  مشکوۃ) 
 کو مسئلہ  اس کرکے سوال ایک  سے  ملسو هيلع هللا ىلص للا رسول نے  عنہ  تعالی  للا رضی  سعد حضرت بلکہ 
 َعْنَهاَ؟ أَتََصدَّقََ أَنَْ أَيَْنفَعَُها هللاِ، َرُسولََ يَا :َوقَالََ" ۔  ہوجائے دور وشبہ  شک کردیاتاکہ  واضح  مزید
  سے  طرف  کی ماں  اپنی میرا  کیا ملسو هيلع هللا ىلص للا ولیارس" نَعَمَْ " :َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَُ َصلَّى هللاَِ َرُسولَُ فَقَالََ
 ۔  ہاں  جی فرمایا  نے  ملسو هيلع هللا ىلص للا رسول تو گا دے  نفع کو ماں  میری  کرنا صدقہ  یہ 

 ( 445ص 6ج للبیہقی   الکبری  السنن ) 
 سلسلہ  کا ثواب کے  اعمال تین مگر ہے  جاتا رک  ثواب کا اعمال سب  بعد کے مرنے  اور
 ۔  فرمایا  نے  ملسو هيلع هللا ىلص للا ولرس جیساکہ  رہتاہے جاری  بھی بعد کے  مرنے

ْنَسانَُ َماتََ إِذَا " ، َصَدقَةَ  ِمنَْ :أَْشيَاءَ  ثَََلثَةَِ ِمنَْ إِّلََّ َعَملُهَُ َعْنهَُ اْنقََطعََ اْْلِ  أَوَْ بِِهَ، يُْنتَفَعَُ ِعْلمَ  أَوَْ َجاِريَة 
 " لَهَُ يَْدُعو َصاِلح َ َولَدَ 

 ( 447ص 6ج  للمیت  الدعا   باب للبیہقی  الکبری السنن)
 إِنََّ :فَقَالََ َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَُ َصلَّى هللاَِ َرُسولََ َسأَلََ َرُجًَلَ أَنََّ"کہ  ہے  میں  حدیث اور  ایک  ح طر اسی   

يََ  َرُسولَُ فَقَالََ َعْنَها؟ أَتََصدَّقََ أَنَْ فِي أَْجرَ  لََها فََهلَْ تََصدَّقَْت، تََكلََّمتَْ لَوَْ َوأَُظنَُّها نَْفُسَهاَ، اْفتُِلتَتَْ أُم ِ
 علیہ  تعالیٰ  للا  اللاصلی یارسول کیا  عرض نے شخص ایک  " نَعَمَْ " :َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَُ ىَصلََّ هللاَِ
 میرا سکی کر نہ  وصیت کی بات کسی وہ اور گیا ہو انتقال اچانک کا ماں میری !وسلّم وٰالہ  
 کی  اس میں اگر تو  دیتی ضرور صدقہ  تو سکتی بول کچھ وقت کے انتقال وہ کہ  ہے گمان



 

 

 علیہ  تعالیٰ  للا صلی  توآپ  گا؟  پہنچے  ثواب کو  روح کی  اس کیا  تو  دوں  کر صدقہ  سے  طرف
  گا۔ پہنچے  ہاں کہ  فرمایا ارشاد نے  وسلّم وٰالہ  

 (۵۰۲،ص۱۰۰۴الصدقۃرقم ثواب وصول  الزکاۃ،باب مسلم،کتاب  صحیح)
 

 حدیث اس ''  کہ  فرمایا ارشاد میں شرح کی  حدیث اس  نے  علیہ  اللا رحمۃ  نووی  عَلمہ     
 ثواب اور فائدہ کا کواس  میت تو جائے  دیا  صدقہ  سے  طرف کی میت  اگر کہ  ہوا ثابت سے
  ''ہے  اتفاق کا علماء پر اسی ہے پہنچتا 

 (۳۲۴،ص۱الصدقۃج ثواب وصول الزکاۃ،باب مسلم،کتاب صحیح شرح)
 لألموات األحیاء دعاء  وفي)": ہے  میں  نسفیہ  عقائد شرح کتاب  معتبر بڑی  کی  عقائد اورہمارے
ا  لألموات:أي  (لھم نفع ) األموات عن  :أي  (عنھم) األحیاء  صدقۃ  :أي (وصدقتھم  خَلفا
 ان  کہ ) معتزلہ  برخَلف  ہیں  فوائد  لیے  کے مردوں   میں صدقات دعااور کی  زندوں"للمعتزلۃ 
 (  نہیں فائدہ کاکوئی اس کہ  ہے یہ  عقیدہ کا

     ( 352ص نسفیہ  عقائد شرح)
 سے طرف  کی زندوں  یعنی  ثواب ایصال کہ  ہے اتفاق  کا  اماموں چاروں پر بات اس حال بہر
 ۔  ہے  جائز پہنچانا ثواب کو مردوں
 یہ  پہنچانا  ثواب دن چالیسویں  یا  دن تیسرے یعنی  کرنا معین دن  لیے کے  ثواب ایصال مگر
 شرعی  کوئی کو ان  ہی نہ  اور ہے  شرعی تو نہ  تخصیص  و تعین یہ  کیونکہ  ہیں  جائز بھی
 ۔  گا  پہنچے ثواب  دن اسی  کہ  کہتا نہیں یہ  بھی کوئی کیونکہ  ہے  سمجھتا
 ایصال  تو جائزہے فاتحہ  اور ثواب ایصال کہ  ہیں چکے  کر بیان کلیہ  قاعدہ یہ  ہم جب حال بہر
 تیسرے  سے  تومرنے گئے  ہو  معلوم سے کلیہ  قاعدہ  اسی احکام کے جزئیات  تمام  کے  ثواب
 پہنچایا  کو روح کی  میت  ثواب کا  ان  اور  ہے  اتا ج پڑھا  طیبہ  کلمہ  اور  خوانی  قرآن  بعد  دن
 کو  اس لٰہذا  ہے بہتر  اور  جائز لئے  اس  ہے  طریقہ  ایک  کا  ثواب  ایصال یہ  چونکہ  ہے جاتا 
 مساکین  و  فقراء کر پکوا  کھانا  کچھ ہی  بعد دن  چالیسویں  کے  مرنے  طرح اسی  چاہے۔اور کرنا
 کو روح کی میت ثواب کا اس ورا ہے جاتی کی بھی خوانی قرآن اور ہے جاتا کھَلیا کو
 وغیرہ  تَلوت  اور کھانوں  بھی  بعد کے جانے ہو پورا  برس  ایک  طرح اسی  ہے  جاتا پہنچایا 
 چاہے۔  رہنا کرتے کو  ان لٰہذا  ہیں کام کے ثواب  اور  جائز سب یہ  ہے جاتا کیا  ثواب  ایصال کا
 بدعتٰ  اور ممنوع ضرور کھَلنا  کو امیروں کرکے سلسلہ  کا دعوتوں  لیے  کے اس مگر
 ۔  رضویہ  فتاوی کمافی نہیں  موقع کا دعوت یہ  کیونکہ  ہے  ضروری رہنا باز  اس  ہے  قبیحہ 

َوَجلَّ  اَْعلَم َوَرُسْولُُہ  اَْعلَمُ  تَعَاٰلی  َوللاُ  ُ  َصلَّی وَ  َعزَّ  َوَسلَّم  َوٰاٰلہ   َعلَْیہٰ  تَعَاٰلی ّللال
 قادرَی          ضياء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبَہ
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The proof of Khatam events arranged for the deceased 

  ہللا رسول علی  والسالم  والصلوۃ الحمدہلل 
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: There are Khatam programmes in the Masjids here in the 

U.K - where is this proven from, is it correct to do Fātihah on the 3rd and the 

40th, and what is the proof for this? 

Questioner: Islam from England 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب  الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

It is permissible and a pleasant act to send the reward of reciting the Holy Qur’ān, 

the Kalimah [1st & 2nd Declaration of Faith], voluntary salāh, or any other physical 

or wealth-related worship on behalf of any person; be they living or deceased. 

Furthermore, our belief is that the Īsāl al-Thawāb from the living reaches and 

benefits the deceased, and this is mentioned in the books of Fiqh & ‘Aqā’id, such 

as Sharh ‘Aqā’id Nasafiyyah, etc. 

For instance, when the blessed mother of Sayyidunā Sa’d Ibn ‘Ubādah, may Allāh 

Almighty be pleased with him, passed away, he thereby requested, ‘O Messenger 

of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص, my mother has passed away. What is the best form of charity for them?’ 

The Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص stated, ‘Water (is the best form of charity’, thereby) 

Sayyidunā Sa’d Ibn ‘Ubādah, may Allāh Almighty be pleased with him (acting upon 

the blessed saying of the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص) dug a well. He then (attributing this to 

his blessed mother) said, 

 "سعدّ  ألمّ  ھذہ"

“This well is for the mother of Sa’d.” 

In other words, may the reward of this reach her soul. 

[Mishkāh al-Masābīh, vol 1, pg 527, Hadīth no 1912] 

In fact, Sayyidunā Sa’d, may Allāh Almighty be pleased with him, further clarified 

this matter by asking the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص so that no doubt would remain. 

"َوَسلَّمََ هََِعلَيَْ هللاَُ َصلَّى هللاَِ َرُسولَُ فَقَالََ َعْنَها؟ أَتََصدَّقََ أَنَْ أَيَْنفَعَُها هللِا، َرُسولََ َيا :َوقَالََ: 
 "'نَعَمَْ'



 

 

“He said, ‘O Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص, will this form of charity benefit my mother?’ The 

Holy Prophet ملسو هيلع هللا ىلص stated, ‘Yes, absolutely.’” 

[al-Sunan al-Kubrā li al-Bayhaqī, vol 6, pg 445] 

Furthermore, the reward of all actions cease to continue, other than the reward of 

three actions, which continue even after the passing of such person. Just as the 

Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص stated, 

ْنَسانَُ َماتََ إِذَا  ، َصَدقَةَ  ِمنَْ :أَْشيَاءَ  ثَةَِثََلَ ِمنَْ إِّلََّ َعَملُهَُ َعْنهَُ اْنقََطعََ اْْلِ "ِعْلمَ  أَوَْ َجاِريَة 
 لَهَُ َيْدُعو َصاِلح َ َولَدَ  أَوَْ بِِه، يُْنتَفَعَُ"

[al-Sunan al-Kubrā li al-Bayhaqī, vol 6, pg 447] 

It is stated in a like manner in another Hadīth that, 

يََ إِنََّ :فَقَالََ َوَسلَّمََ َعلَْيهَِ هللاَُ َصلَّى هللاَِ َرُسولََ َسأَلََ َرُجًلَ أَنََّ  "َوأَُظنَُّها نَْفُسَها، اْفتُِلتَتَْ أُم ِ
َعلَْيهَِ هللاَُ َصلَّى هللاَِ َرُسولَُ فَقَالََ َعْنَها؟ أَتََصدَّقََ أَنَْ فِي أَْجرَ  َلَها فََهلَْ تََصدَّقَْت، تََكلََّمتَْ لَوَْ 

 "'نَعَمَْ'َوَسلَّمََ: 

“A person presented himself in the noble court of the Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص and 

requested, ‘My mother died suddenly without having made any will. I think she would 

have definitely given charity if she had been able to speak. Would she gain reward reward 

if I gave charity on her behalf?’ He (the Holy Prophet ملسو هيلع هللا ىلص) replied, ‘Yes.’” 

[Sahīh Muslim, pg 502, Hadīth no 1004] 

‘Allāmah Nawawī, may Allāh Almighty shower countless mercies upon him, states 

in the explanation to this Hadīth that it is proven from this Hadīth that if something 

is given on behalf of the deceased, then its benefit & reward reaches such person; 

there is a consensus of scholars upon this. 

[Sharh Sahīh Muslim, vol 1, pg 324] 

Furthermore, it is stated in a greatly credible book of our beliefs - Sharh ‘Aqā’id 

Nasafiyyah, 

"عن :أي (عنھم) األحياء صدقۃ :أي (وصدقتھم لألموات األحياء دعاء وفي) 

 للمعتزلۃ خالفا ّ لألموات:أي (لھم نفع) األموات"

“The supplication and charity of the living benefit the deceased, unlike the 

Mu'tazilites (who believe there is no benefit at all whatsoever).” 

[Sharh ‘Aqā’id Nasafiyyah, pg 352] 



 

 

Nevertheless, there is a consensus of the four Imāms upon the fact that Īsāl al-

Thawāb i.e. the living sending reward for it to reach the deceased is permissible. 

Specifying a day for Īsāl al-Thawāb i.e. sending reward on the 3rd, 40th, etc. is 

also permissible because this specifying is not declared by Sharī’ah, nor does 

anyone think of this to be the case, as no one says that the reward will specifically 

reach on this very day. 

Nonetheless, when we have mentioned the universal rule regarding the sending 

of reward & Fātihah being permissible, one thereby comes to know of the rulings 

to all the particular cases of sending reward via this general rule itself. So, the 

recital of the Qur’ān and the Blessed Kalimah [1st & 2nd Declaration of Faith] takes 

place, and then the reward of this is sent to the deceased three days after said 

person has passed away because this is a method of sending reward, hence 

permissible and good, thus one should do as so. Likewise, some food is cooked 

and distributed among the poor & needy exactly forty days after the deceased has 

passed away, and the recitation of the Qur’ān also takes place, and then the 

reward for this is sent to the deceased. Similarly, the reward of feeding and also 

reciting, etc. is sent also after a year. These are all permissible and rewardable 

acts; hence they should be enacted. 

However, one is to totally abstain from inviting the well-off to feasts & banquets 

and arranging such lavish events for them; this is a foul innovation and it is 

essential that it be avoided because this is not the occasion to be feasting, just as 

is mentioned in Fatāwā Ridawiyyah. 

                                                                                                                                          وسلم  وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم  ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری  ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


