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 ہے آتا الزم پرکچھ اس کیا تو رکھا کیے نقاب حج دوران

 

 دوران کہ ہوا علم پھرجمھے ، رکھا کيے نقاب نے تومںی پرگيئ حج مںی قبل دوبرس
 سے ئع ذرا قباوثو توجمھے کيا نقاب نے مںی جب یلکن ، نہںی جائز ڈھانپنا چہرہ حج
 ؟ ہے جائز ڈھانپنا چہرہ کہ تھا گيا کہا

 

 ہلل احلمد

 ہوتا شامل مںی حسنہ اخالق چھپانا اوراسے کرنا پردہ اک چہرے یلے کے عورت -1
 اک آپ شائد بہن دیین مریی ، کرے رحم زیادہ پربہت وایلوں کرنے پردہ تعایل اہلل ہے

 – فرمائے اورزیادہ حرص یک آپ ایلتع اہلل – ہے پرہی بنا یک حرص یک دین رصف سوال
 کو جوعورت کریں پابندی یک احاکمات دیین ان ہم کہ ہے یہ حرص بڑی سے سب یلکن

 ۔ ہںی کہتے اک اتارنے نقاب مںی اورحج ، نماز
 اس رصف نہںی حالل ڈھانپنا چہرہ مںی حالت بھی توکیس مںی کرنماز اورخاص

 ہے جائز یلے کے عورت مںی اورحج ، ہوتو موجود مرد غریحمرم اگرکويئ کہ مںی صورت
 جسے نقاب جائزنہںی پہننا نقاب یلے کے اس یلکن چھپائے سے کوچادر چہرہ اپنے کہ

 باندھا سے طرف جودونوں نقاب والے مچٹ ساتھ کے چہرے یعین)  ہے جاتا کہا برقع
 ۔ نہںی جائز باندھنا اسے مںی حالت یک احرام کےیلے عورت(  ہے جاتا

 یعین ذریعہ کے اوڑھین کواپین چہرہ اپنے وہ کہ ہے حالل یہ ےیل کے اس یلکن
 تواسے آئںی سامنے مرد غریحمرم جب یعین)  چھپائے کرچہرہ ڈال نيچے کڑپا رسسے
 سامنے کے ہواوراس مشلک ملنا اورکچھ عالوہ کے نقاب اگر یلکن(  ہواگ چھپانا چہرہ

 وگرنہ لے چھپا چہرہ اپنا یہ ذریعہ کے نقاب وہ مںی حالت تواس آجائںی مرد غریحمرم
 ۔ نہںی
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 ہوکر کھڑے شخص ایک کہ ہںی کرتے بيان عنہما تعایل اہلل عمرريض بن عبداہلل
 کيا ہمںی آپ مںی حالت یک احرام وسلم عليہ اہلل صیل رسول کے تعایل اہلل اے لاگ کہنے
 ؟ ہںی دیتے حکم اک پہننے

 : فرمایا نے وسلم عليہ اہلل صیل اکرم تورسول
 ٹویپ اورنہ باندھو پگڑی ہی اورنہ ، اورپاجامے سلوار ہی اورنہ پہنو توقميص ہن تم) 

 کرپہن اکٹ نيچے سے خٹنوں موزے تووہ ہوں نہ جوتے پاس کے کیس اگر یلکن ، پہنو
 نہ نقاب عورت وایل اوراحرام ، پہنو نہ چزي کويئ ہويئ لیگ ورس اور زعفران اورتم ، لے

 ( 1111)  نمرب حدیث مسلم صحيح(  1641)  نمرب حدیث خباری يحصح(  پہنے دستانے ہی اورنہ کرے
 ۔

 لٹاک وغریہ کڑپا کويئ عالوہ کے نقاب سے ڈر کے مردوں اورغریحمرم اوراجنیب -2
 کيا ایسا وہ کہ ہے ثابت سے صحابيات ایک کیئ مںی بارہ کے جواز کے چھپانے کرچہرہ

 : تھںی کریت
 ساتھ کے وسلم عليہ اہلل صیل نیب ہم کہ ہںی کریت بيان عنہا تعایل اہلل ريض اعئشہ

 چہرے اپنے توہم ملتا قافلہ کويئ سے ہم جب ، تھںی مںی حالت یک احرام توہم نکلںی
 ۔ ( 2312)  نمرب حدیث ماجہ ابن سنن(  1111)  نمرب حدیث ابوداود سنن ۔ تھںی کریت یلا لٹاک پرکڑپا

 : ہںی کہتے تعایل اہلل رمحہ عثيمنی ابن شيخ
 پرچہرہ عورت وایل احرام نے آپ کہ نہںی وارد یہ سے وسلم عليہ اہلل صیل نیب
 کيونکہ ہے کيا حرام کرنا نقاب پررصف اس نے آپ بلکہ ، ہو کيا حرام ڈھانپنا
 اگراحرام پر بنا اس لھذا ، ہے فرق مںی ڈھانپنے اورچہرہ اورنقاب ، ہے بلاس اک چہرے

 : گے ہںیک توہم یلا ڈھانپ چہرہ اپنا سے عورت وایل
 مرد غریحمرم گرد ارد کے اس جب کہ ہے یہ افضل یلکن نہںی حرج کويئ مںی اس

 واجب چھپانا چہرا سے مردوں غریحمرم ان یلے کے اس ، رکھے نناگ چہرہ تووہ ہوں نہ
 ۔ ( 121/  1)  املمتع الرشح:  دیکھںی ۔ ہے
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 نسبت یک اس ہے یک ذکر نے آپ اورجوصورت گزرا مںی حج ساتھ کے آپ جوکچھ -1
 کچھ ذمہ کے آپ سے وجہ یک ہونے معذور کے پرآپ بنا یک جہالت کہ گے کہںی یہ ہم

 جائںی کریک بھول یا جہالت حمظورات بھی جتین مںی حالت یک اوراحرام ، آتا نہںی الزم
 ہے آتا الزم فدیہ ہی اورنہ ہوتا نہںی گناہ پرکويئ اس

 عليہ اہلل صیل نیب مںی جعرانہ کہ ہںی کرتے بيان عنہ تعایل اہلل ريض امية بن یعیل
 داڑھی یک اوراس رکھا باندھ احرام اک عمرے نے اس آیا شخص ایک پاس کے وسلم

 تعایل اہلل اے لاگ کہنے وہ تھا جبہ پرایک اوراس ہويئ لگي خوشبو یک رنگ پرزرد اوررس
 مںی حالت اوراس ہے باندھا احرام اک عمرے مںی نے وسلم عليہ اہلل صیل رسول کے

 : ہںی رہے دیکھ آپ جسے ہوں
 : فرمایا اسے نے وسلم عليہ اہلل صیل اکرم تورسول

 اپنے تم کچھ اورجو ، ڈالو دھو( خوشبو یک)  رنگ زرد اوریہ دو اتار جبہ اوپرسے اپنے
)  نمرب حدیث خباری صحيح:  دیکھںی ۔ کرو مںی عمرہ اپنے وہی تھے کرنےوالے مںی حج

 ۔ ( 1111)  نمرب حدیث مسلم صحيح(  1431
 : ہے کہنا اک تعایل اہلل رمحہ عثيمنی ابن اورشيخ

 اگرکیس یعین:  ہے بھی جرب یعین اوراکراہ جہالت ہی طرح یک وبھول اورنسيان
 یلکن ، آتا نہںی الزم پرکچھ تواس یلے پہن کرکڑپے بھول مںی حالت یک احرام نے انسان
 اوراوپرنيچے اتارے کڑپے فورا تووہ آئے یاد اسے ہی جیسے کہ ہے اتنا رصف

 ۔ لے پہن دوچادریں
 مںی حالت یک کراحرام بھول نے اگراس کہ ہے خوشبوبھی طرح اورایس

 اسے ہی جیسے کہ ہے یہ ،یلکن آتا نہںی الزم بھی پرکچھ تواس کریل خوشبواستعمال
 ۔ کرے جدلی مںی دھونے اسے وہ آئے یاد

 ۔ ( 222/  1)  عثيمنی  البن املمتع الرشح:  دیکھںی
 . اعلم واہلل


