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 رشوط یک اورحمرم حرمت یک سفر کے عورت بغری کے حمرم

 

 

 ساتھ کے ان اوربھايئ خاوند کے ان ، ہںی چاہیت جانا یلے کے عمرہ وادلہ مريی انشاءاہلل
 وہ ہے بھی اوربہنویئ ديور اک ان جوکہ چچازاد اک ان ، رکھتے نہںی استطاعت یک جانے

 یلے کے عمرہ کےساتھ ان یلے کے وادلہ مريی کیا تو اگ جائے پر حج ساتھ کے بیوی اپین
 ؟ ہے جائز جانا

 

 ہلل احلمد

 ہے لاگيئ رشط یک مرم مںی سفر یلے کے اورعفت حفاظت یک عزت یک عورت نے اسالم
 اور رکھے مفوظ سے لوگوں کے اغراض ہويئ اورگری قسم اورشھواین غلط اسے وہ کہ تا

 یلے اس ہے ٹکڑا اک عذاب ايک کہ جو کرے معاونت سفرمںی پر کمزوری یک عورت
 ۔ نہںی جائز کرنا سفر کے مرم بغري اک عورت

 : کہ ہے يہ دیلل یک اس

 نے وسلم علیہ اہلل صیل اکرم رسول کہ ہںی کرتے بیان عنہما تعایل اہلل ريض عباس ابن
 : فرمايا

 اے لاگ کہنے ہوکر کھڑا شخص توايک ، کرے نہ سفر کےبغري مرم عورت بھی کويئ)
 مريی اور ہوں جارہا مںی غزوہ فالں تو مںی وسلم علیہ اہلل صیل رسول کے تعایل اہلل

 : فرمايا نے وسلم علیہ اہلل صیل تونیب ہے جارہی پر حج بیوی
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 ۔(  6003)  نمرب حديث خباری صحیح(  پرجاؤ حج کےساتھ بیوی اپین تم

 جو کہا اک جانے ساتھ کے کربیوی چھوڑ جہاد کو صحایب اس اک وسلم علیہ اہلل صیل نیب
 کے غزوہ ايک اکم صحایب اس حاالنکہ ہے کرتا داللت پر وجوب کے مرم مںی سفر کہ

 ۔ تھا جاچاک لکھا یلےنام

 نہ تھا کےیلے قرب کے تعایل اوراہلل اطاعت ساتھ کے حج بھی سفر وہ اک عورت اورپھر
 اسے نے وسلم علیہ اہلل صیل نیب باوجود کے اس سے غرض یک اورتفريح سريوسیاحت کہ

 ۔ جائے پر حج ساتھ کے بیوی اپین کر چھوڑ کو جہاد وہ کہ کہا

 ہونا اک رشوط پانچ مںی مرم کہ ہںی لاگئںی رشطںی پانچ یلے کے مرم نے کرام علماء
 : ہے رضوری

 حرام ابدی پر عورت اس وہ - 5 ، ہو اعقل – 4 ۔ ہو بالغ - 6 ، ہو مسلمان - 2 ، ہو مرد -1
 ۔ وغريہ بھايئ رضایع خاوند، اک وادلہ ، سرس ، ماموں ، چچا ، بھايئ ، وادل مثال ہو

 ۔( خالو ، پھوپھا ، بہنويئ مثال نہںی وہ ہے حرام جو پر طور وقیت)

 مرم اک اس زاد ماموں اک اوراس ، چچازاد اک اس طرح اورایس ديور اک اس پر بنا اس تو
 ۔ نہںی جائز جانا پر سفر ساتھ کے ان اک پراس بنا یک جس نہںی

 . اعلم واہلل


